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Kirjallinen asiantuntijalausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain
muuttamisesta, HE 131/2015 vp
Suomen Motoristit ry:n asiantuntijalausunto Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle:
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta HE 131/2015 vp
Esityksen muutokset koskevat aiempien säännösten mukaisten pitkäaikaisten, 70 ikävuoteen
voimassa olevien, ajokorttien perusteella annettavia kaksoiskappaleita ja muita alkuperäisen
korvaavia ajokortteja ilman, että ajokortin luokitusta laajennetaan. Kaksoiskappale annettaisiin
uudeksi ajokorttilaissa säädetyksi määräajaksi. Menettelyä sovellettaisiin myös haettaessa
ajokortteja korvaavia ajokortteja, ajokorttiin tehtävän ehtoa, rajoitusta tai ammattipätevyyttä
koskevan merkinnän, nimenmuutoksen vuoksi tai ajokortin luokan alentamisen takia.
Ajokorttilakiin tehtäisiin lisäksi ehdotetuista muutoksista aiheutuvat tarkistukset.
Muutosehdotusten johdosta aiempien säännösten mukaisten pitkäaikaisten ajokorttien
kaksoiskappaleiden ja korvaavien ajokorttien voimassaoloajat lyhenisivät käytännössä.
Voimassaoloajan lyheneminen lisäisi ajokortin haltijoiden ajokorttien uusimiskertoja ja siitä
aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia.
Ajokortin uusimisesta aiheutuvia kustannuksia, kun ne kohdistuvat ajoneuvoluokan muutoksiin,
nimenmuutoksen tai ajokortin häviämisen takia uusittavaan ajokorttiin, ilman että näillä
tehtävillä muutoksilla on vaikutusta aiemmin myönnettyyn ja voimassaolevaan ajo-oikeuteen,
Suomen Motoristit ry pitää huonona asiana. Myöskään tasa-arvo ei toteudu kaikilta osin, kun
ryhmän 1 ja 2 kortin omaavia kohdellaan eriarvoisesti. Lisääntyvä sääntely aiheuttaa merkittäviä
kustannuksia myös kuljetus- ja logistiikkayrityksille.
Ehdotuksen muiden ajokorttien kaksoiskappaleita ja korvaavia ajokortteja annettaessa esitetään
jatkettavaksi nykykäytäntöä, koska näiden ajokorttien voimassaoloajat ovat ajokorttilain
mukaiset. Nykyisen käytännön jatkuminen mahdollistaisi ajoterveysvalvonnan toteutumisen
säännönmukaisin määräajoin ajokortin uudistamisen yhteydessä.
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Suomen Motoristit ry pitää esitystä kannatettavana.
Ehdotetut muutosehdotukset lisäävät ajokorttien uusimiskertoja, muutokset edellyttävät
merkittäviä muutostarpeita ajokorttien rekisteröintijärjestelmässä ja sen myötä lisää
viranomaistyötä.

Suomen Motoristit ry esittää lausunnossaan, että ajokorttimenettelyn muutosten kustannukset
eivät saa kohdistua lupamaksuihin, vaan muutosten kehittäminen tulee tapahtua lupamaksuja
alentavasti. Ajokorttien myöntämisen toimivallan siirryttyä Liikenteen turvallisuusvirastolle, tulee
valittaessa palveluntarjoajia erityisesti kiinnittää huomiota palveluntarjoajien hintatasoon,
palvelun luotettavuuteen sekä palveluverkoston laajuuteen ja maantieteelliseen kattavuuteen.
Vaihtoehtoisten asiointipaikkojen suosiminen on kannatettavaa, huomioiden kilpailun
mahdollistama kustannusvaikutus tarjottavien palvelujen hintatasoon.
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