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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia muutet
tavaksi siten, että auton kuljettamiseen oikeutta
va ajokortti annettaisiin kahdessa vaiheessa. En
simmäinen ajokortti annettaisiin kuljettajantut
kinnon jälkeen kahdeksi vuodeksi. Henkilölle, 
jolla ajokortti on ollut vähintään kuusi kuukautta 
ja joka on saanut säädetyn lisäopetuksen, ajokort
ti annettaisiin olemaan voimassa siksi, kunnes 
sen haltija täyttää 70 vuotta. Lisäopetus annettai
siin perustettaviksi ehdotetuilla liukkaan kelin 

ajoharjoitteluradoilla, joiden perustamis- ja käyt
tökustannuksiin voitaisiin myöntää valtionavus
tusta. 

Esitys liittyy hallituksen esitykseen vuoden 
1988 valtion tulo- ja menoarvioksi. Muutos on 
tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1988 huh
tikuun alusta, ajokortin antamista kahdessa vai
heessa koskeva muutos kuitenkin vuoden 1989 
lokakuun alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Uudet, vasta ajokortin saaneet kuljettajat ovat 
tieliikenteessä merkittävä riskiryhmä. Eri tahoilla 
tehtyjen yhtäpitävien tutkimusten mukaan kul
jettajan onnettomuusriski kahden tai kolmen 
ensimmäisen ajokorttivuoden aikana on kaksin
tai kolminkertainen kokeneen kuljettajan onnet
tomuusriskiin verrattuna. Eräiden suomalaisten 
selvitysten mukaan uusien kuljettajien liikenne
riski on viime vuosina noussut jopa nelinkertai
seksi muihin verrattuna. 

Uusien kuljettajien liikenneturvallisuuden pa
rantamiseksi on kuljettajaopetusta ja kuljettajan
tutkintoa tehostettava. Lähtökohtana tulisi olla 
sellaisten tietojen ja taitojen sekä asennekasva
tuksen antaminen, joka edistää mahdollisimman 
turvallista liikenteessä liikkumista ja liikennetur
vallisuudelle myönteisen asenteen omaksumista. 
Tällöin on kiinnitettävä erityistä huomiota paitsi 
oikeiden liikenneasenteiden aikaansaamiseen 
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myös uusien kuljettajien ajoneuvon käsittelytai
don parantamiseen. 

Liikenneministeriön tarkoituksena on uudistaa 
ajokorttia varten annettavan kuljettajaopetuksen 
sisältöä ja opetusmenetelmiä siten, että annettava 
opetus nykyistä paremmin vastaisi aikuiskasva
tuksessa yleisesti sovellettuja periaatteita ja että 
siinä riittävästi korostettaisiin moottoriajoneuvon 
kuljettajan oman käyttäytymisen merkitystä lii
kenneturvallisuuden ylläpitämisessä ja paranta
misessa. Samalla kuljettajantutkintoa on edelleen 
kehitettävä mittaamaan riittävän Iuotettavasri 
kuljettajan liikenteellisiä valmiuksia. 

Ajokortti annetaan nykyisin kuljettajantutkin
non suorittamisen jälkeen määräajaksi, joka päät
tyy ajokortin haltijan täyttäessä 70 vuotta. 

Suomen olosuhteissa turvallisen Iiikkumistavan 
ja hyvän ajoneuvon käsittelytaidon merkitys ko
rostuu erityisesti pimeän ajan liikenteessä ja liuk
kaissa keliolosuhteissa. Tällaisissa vaativissa lii
kenneolosuhteissa ajamiseen tarpeellisia valmiuk
sia ei ole yleensä kuitenkaan mahdollista tehok-
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kaasti omaksua nykyisen kuljettajaopetuksen ai
kana ennen ajokortin saantia, varsinkaan jos 
ajokortti suoritetaan kesällä hyvien kelien aikaan. 

Kuljettajaopetuksen tehostamiseksi ja liikenne
turvallisuuden lisäämiseksi erityisesti vaikeissa lii
kenneolosuhteissa ehdotetaan, että ajokorttia var
ten annettava pakollinen kuljettajaopetus jaettai
siin kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa 
oppilaalle opetettaisiin riittävät tiedot ja taidot 
liikkua turvallisesti liikenteessä. Ensimmäinen 
ajokortti, joka annettaisiin suunnilleen laajuudel
taan nykyistä vastaavan kuljettajaopetuksen ja 
kuljettajantutkinnon jälkeen, olisi voimassa kaksi 
vuotta. Tämän ajan kuluessa, kuitenkin aikaisin
taan kuuden kuukauden kuluttua ajokortin saa
misesta, ajokortin haltijan olisi osallistuttava ope
tuksen toiseen vaiheeseen, johon sisältyisi opetus
ta ja harjoittelua vaikeissa liikenneolosuhteissa. 
Tätä ennen itsenäisen ajo- ja opiskeluvaiheen 
aikana oppilas voisi soveltaa käytännössä ensim
mäisessä vaiheessa omaksumiaan tietoja ja taitoja 
ja kartuttaa ajokokemustaan. 

Toisen vaiheen kuljettajaopetusta antaisivat 
pääsääntöisesti autokoulut siihen tarkoitukseen 
rakennetuilla ja hyväksytyillä ajoharjoitteluradoil
la. Toisen vaiheen aikana syvennettäisiin aiem
min saatuja ja välivaiheen aikana itsenäisesti 
harjoiteltuja valmiuksia. 

Kuljettajaopetuksen vaiheistamisen johdosta 
auton ajokortin saaminen tapahtuisi kahdessa 
vaiheessa. Ensiksi myönnettävä ajokortti olisi voi
massa vain kaksi vuotta. Vasta kuljettajaopetuk
sen toisen vaiheen suorittaminen oikeuttaisi saa
maan ajokortin, jonka voimassaolo päättyy ajo
kortin haltijan täyttäessä 70 vuotta. Jos henkilö ei 
suorita kuljettajaopetuksen toista vaihetta sääde
tyssä ajassa, hän ei saisi pysyvää ajokorttia. Koska 
ensiksi myönnetty ajokortti olisi voimassa vain 
määräajan, ei sitä tarvitsisi erikseen peruuttaa. 

2. Ajoharjoitteluratojen perus
taminen 

Kuljettajaopetuksen vaiheistamisen edellytyk
senä on, että maahan saadaan kattava ajoharjoit
telurataverkko ajoharjoittelun mahdollistamiseksi 
vuodenajasta riippumatta. 

Pakolliseen kuljettajaopetukseen liitettävä 
liukkaan kelin ajoharjoittelu edellyttäisi, että 
radat ovat viranomaisten hyväksymiä ja että niitä 
on riittävästi eri puolilla maata viranomaisen 
vahvistaman suunnitelman mukaisesti. Tämän 
vuoksi ja jotta rataverkko saataisiin nopeasti ai-

kaan valtion tulisi avustaa ratojen rakentamista ja 
eräissä tapauksissa ylläpitoa. Kun päävastuu lii
kenneturvallisuudesta kuuluu valtiolle, tulisi sen 
myös tässä tapauksessa osallistua liikenneturvalli
suustyöhön. Toimintaan voisivat osallistua myös 
kunnat ja erilaiset yhteisöt, kuten autokouluyh
distykset, kukin omalla panoksellaan. Tällä ta
voin liikenneturvallisuustyötä tekevät eri tahot 
voisivat olla toteuttamassa harjoitteluratoja yh
teishankkeena. 

Valtio voisi osallistua ratojen rahoitukseen 
noin kolmanneksella niiden perustamiskustan
nuksista. Samoin kunnat ja muut intressipiirit 
voisivat kumpikin osallistua perustamiskustan
nuksiin noin kolmanneksen panoksella. Radat on 
tarkoitus saattaa sillä tavoin itsensä kannattaviksi, 
että muut kuin perustamisvaiheen pääoma- ja 
investointikustannukset sekä ratojen käyttökus
tannukset kokonaisuudessaan katettaisiin ratojen 
käyttömaksuista. Jotta toisaalta ratojen kannatta
vuuteen päästäisiin ja toisaalta ratoja olisi tarvetta 
vastaava määrä, voisi ratoja olla koko maassa noin 
30 kappaletta sillä tavoin alueellisesti jakautunei
na, että ajoharjoittelu voidaan tarkoituksenmu
kaisesti suorittaa ja että kunkin radan osalle tulisi 
riittävä määrä ajokortin suorittajia ja muuta ajo
harjoittelua investointi- ja käyttökustannusten 
peittämiseksi. 

Valtion osallistuminen ratojen rahoitukseen 
voitaisiin toteuttaa valtionapujärjestelmää hyväk
si käyttäen. Avustus voisi olla luonteeltaan har
kinnanvaraista. Valtionavun ehdoissa ja ratoja 
ylläpitävien yhteisöjen säännöissä voitaisiin turva
ta valtion etujen huomioon ottaminen ottamalla 
sinne määräykset muun muassa toiminnan tar
koituksesta ja varojen käytöstä. Ajoharjoittelurata 
on luonnollisesti mahdollista rahoittaa kokonaan 
valtion varoista. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Yhden ajoharjoitteluun tarkoitetun perusradan 
rakentamiskustannuksiksi ilman maapohjan hin
taa on arvioitu 1,85-2,35 miljoonaa markkaa. 
Raskaan kaluston radan vastaavat kustannukset 
olisivat noin 7 miljoonaa markkaa. Näin ollen 
ratojen rakentamisen kokonaiskustannukset muo
dostuisivat noin 70-80 miljoonaksi markaksi, 
joista perustamisvaiheen rahoitustarve olisi noin 
25 miljoonaa markkaa. Sen ylittävä osuus rahoi
tettaisiin ratoja ylläpitävien yhteisöjen lainoin, 
joiden hoitokulut katettaisiin käyttömaksuilla. 
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Valtion rahoitettava osuus olisi siten enintään 8 
miljoonaa markkaa. Liikenneministeriön pää
luokkaan vuoden 1988 tulo- ja menoarvioesityk
sessä sisältyy ehdotus 2 miljoonan markan määrä
rahan varaamisesta käytettäväksi avustuksena ajo
harjoitteluratojen rakentamiseen vuonna 1988. 

Toiminnasta saatavilla tuloilla katettavat pe
rustamisvaiheen jälkeiset pääomakustannukset on 
arvioitu 200 000-320 000 markaksi vuodessa ra
taa kohti sekä vuotuiset katettavat käyttö-, kun
nossapito- ja pääomakustannukset yhteensä 
340 000-460 000 markaksi. 

Opetusohjelman toteuttaminen suunnitellulla 
tavalla opetusta painottamalla ja itseopiskelun 
osuutta lisäämällä nostaisi oppilaalle aiheutuvia 
kustannuksia ainoastaan toisen vaiheen opetuk
sen osalta. Kustannusten nousu olisi arviolta 600 
markkaa, jos ajoharjoittelu suoritetaan autokou-

lun autolla ja arviolta 400 markkaa, jos harjoitte
luun käytetään omaa autoa. Nousu koostuu kes
kimäärin neljästä ajotunnista, luokkaopetuksesta 
ja ajoharjoitteluradan käyttömaksusta. 

Ajokortin myöntämisestä kahdessa vaiheessa 
aiheutuu leimaverolain voimassa olevien säännös
ten mukaisesti toteutettuna ajokortin leimavero
kustannusten nousu 50 prosentilla. Näin valtion 
leimaverotulojen kasvu on noin 13 miljoonaa 
markkaa vuodessa. Vastaavasti ajokortin kaksivai
heisesta myöntämisestä johtuvat hallinnon kus
tannukset kuitenkin kasvavat. Poliisihallinnon 
työmäärä on uudistuksen jälkeen arviolta lähes 
kaksinkertainen ajokortin myöntämismenettelyn 
nykyisin vaatimaan työmäärään nähden. Rekiste
riviranomaiselle aiheutuu lisätyötä ja -kustannuk
sia rekisteröintitapahtumien määrän lisääntymi
sestä ja toisen ajokorttilomakkeen valmistuksesta. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

70 §. Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että auton ajokortti myönnettäisiin ensim
mäisessä vaiheessa kahdeksi vuodeksi. Sen jäl
keen, kun ensimmäinen ajokortti on ollut voi
massa vähintään kuusi kuukautta ja sen haltija 
on suorittanut kuljettajaopetuksen toisen vai
heen, hänelle myönnettäisiin pääsääntöisesti 70 
ikävuoteen asti voimassa oleva ajokortti. 

Moottoripyörän ja traktorin ajokortti annettai
siin välittömästi siten, että se olisi voimassa 
kunnes sen haltija täyttää 70 vuotta. 

Ajokortin ensimmäisen vaiheen aikana sen 
haltijaa koskisi nykyisin ensimmäisen ajokortti
vuoden kestävä 80 km/h nopeusrajoitus. 

Asetuksella voitaisiin säätää poikkeuksia lisä
opetusvaatimuksesta. Poikkeukset voisivat olla 
perusteltuja esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa 
haltijalla on tai on ollut ulkomainen taikka 
aikaisempien säännösten nojalla Suomessa annet
tu ajokortti. 

70 a §. Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös 
ajoharjoitteluratojen perustamisesta. Säännös oli
si peruste valtion harkinnanvaraiselle osallistumi
selle ratojen rahoitukseen. Säännös ei estä sitä, 
että radat olisivat kokonaan valtion rahoittamia. 

Pakollisen kuljettajaopetuksen antamiseen käy
tettävien ratojen tulee sisältyä vahvistettuun rato
jen rakentamissuunnitelmaan ja olla viranomai
sen hyväksymiä. 

2. Tarkemmat säännökset 

Ajokortin antamisesta kahdessa vaiheessa ja 
moottoripyörän ja auton ajo-oikeuden erottami
sesta aiheutuvasta ajokorttiluokituksen muutok
sesta johtuen hallituksen tarkoituksena on val
mistella ehdotus uudeksi ajokorttiasetukseksi, jo
ka tulisi voimaan samanaikaisesti lakiehdotuksen 
70 §:n kanssa. 

3. Lain voimaantulo 

Liikenneministeriön tarkoituksena on valmis
tella kuljettajaopetukseen liittyvien maaraysten 
uudistaminen siten, että uudet opetusohjelmat 
voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 1989 keväällä. 
Uudistetun opetusohjelman perusteella annetta
via, kaksi vuotta voimassa olevia ajokortteja voi
taisiin ryhtyä myöntämään kuljettajantutkinnon 
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jälkeen syksyllä 1989, muilta osin laki voisi tulla 
voimaan vuoden 1988 huhtikuun alusta. 

Edellä olevan johdosta ehdotetaan, että laki 
tulisi voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1988, 70 § 
kuitenkin 1 päivänä lokakuuta 1989. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
tieliikennelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267 /81) 70 §:n otsikko ja 1 

momentti sekä 
lisätään 70 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, ja 

uusi 5 momentti sekä lakiin uusi 70 a § seuraavasti: 

70 § 

Ajokortin myöntäminen ja uudistaminen. 
Ajokortin ehdot 

Auton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti 
myönnetään hakijalle, joka täyttää 69 §:ssä sää
detyt vaatimukset, kahdeksi vuodeksi. Hakijalle, 
jolla on ollut tällainen ajokortti vähintään kuusi 
kuukautta ja joka on saanut säädetyn lisäopetuk
sen, myönnetään ajokortti määräajaksi, joka 
päättyy ajokortin haltijan täyttäessä 70 vuotta, 65 
vuotta täyttäneelle henkilölle kuitenkin viideksi 
vuodeksi. Linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdis
telmän kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin voi
massaolo päättyy kuitenkin aina ajokortin halti
jan täyttäessä 70 vuotta. 

Muu kuin auton kuljettamiseen oikeuttava 
ajokortti myönnetään määräajaksi, joka päättyy 
ajokortin haltijan täyttäessä 70 vuotta, 65 vuotta 
t~yttäneelle henkilölle kuitenkin viideksi vuodek
Si. 

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 1987 

Asetuksella voidaan säätää poikkeuksia 1 mo
mentissa tarkoitetusta lisäopetusvaatimuksesta. 

70 a § 

Ajoharjoitteluradat 

Kuljettajaopetuksen antamista varten tarpeel
listen ajoharjoitteluratojen perustamis- ja käyttö
kustannuksiin voidaan harkinnan mukaan myön
tää valtionavustusta. Avustusta on haettava lii
kenneministeriöltä. 

Ajoharjoitteluradat hyväksyy autorekisterikes
kus. 

Tämä laki tulee v01maan päivänä 
kuuta 198 lukuunottamatta 70 §:ää, 

joka tulee v01maan päivänä kuuta 
198 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Liikenneministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
tieliikennelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 70 §:n otsikko ja 1 

momentti sekä 
lisätään 70 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, ja 

uusi 5 momentti sekä lakiin uusi 70 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

70 § 

Ajokortin ehdot. Ajokortin uudistaminen 

Ajokortti on voimassa määräajan, joka päättyy 
ajokortin haltijan täyttäessä 70 vuotta. Muu kuin 
linja-auton tai raskaan ajoneuvoyhdistelmän kul
jettamiseen oikeuttava ajokortti ~yön_net~~n 6~ 
vuotta täyttäneelle henktlölle kultenkm vudeksr 
vuodeksi. 

Ehdotus 

70 § 

Ajokortin myöntäminen ja uudistaminen. 
Ajokortin ehdot 

Auton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti 
myönnetään hakzjalle, joka täyttää 69 §:ssä sää
detyt vaatimukset, kahdeksi vuodeksi. Hakijalle, 
jolla on ollut tällainen ajokortti vähintään kuusi 
kuukautta ja joka on saanut säädetyn lisäopetuk
sen, myönnetään ajokortti määräajaksi, joka 
päättyy ajokortin haltzjan täyttäessä 70 vuotta, 65 
vuotta täyttäneelle henkilölle kuitenkin viideksi 
vuodeksi. Linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdis
telmän kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin voi
massaolo päättyy kuitenkin aina ajokortin halti
jan täyttäessä 70 vuotta. 

Muu kuin auton kuljettamiseen oikeuttava 
ajokortti myönnetään määräajaksi, joka päättyy 
ajokortin haltijan täyttäessä 70 vuotta, 65 vuotta 
täyttäneelle henkilölle kuitenkin viideksi vuodek
st. 

Asetuksella voidaan säätää poikkeuksia 1 mo
mentissa tarkoitetusta lisäopetusvaatimuksesta. 

70 a § 

Ajoharjoitteluradat 

Kuljettajaopetuksen antamista varten tarpeel
listen ajoharjoitteluratojen perustamis- ja käyttö
kustannukszin voidaan harkinnan mukaan myön
tää valtionavustusta. Avustusta on haettava lii
kenneministeriöltä. 

Ajoharjoitteluradat hyväksyy autorekisterikes
kus. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 lukuun ottamatta 70 §:ää, 

joka tulee votmaan päivänä kuuta 
198 




