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HE 146/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta
Suomen Motoristit ry kiittää lausuntopyynnöstä ja haluaa antaa seuraavan asiantuntijalausunnon
Liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi ajokorttilain muuttamisesta.
Suomen Motoristit ry kannattaa ajokorttilain uudistamista ja pitää esityksen sisältöä pääosin
hyvänä.
Suomen Motoristit ry:n keskeiset tavoitteet ajokorttilain uudistamisessa moottoripyöräilijöiden
kannalta ovat
•
•
•

ajokortin, erityisesti mopokortin, hinnan alentaminen
moottoripyörien ajokorttiluokkien korottamisen helpottaminen
uusien kuljettajien liikenneturvallisuuden parantaminen.

Suomen Motoristit ry:n mielestä ajokortin hankkimiseen liittyviä kustannuksia tulee alentaa,
teoriakoulutuksen osuutta tulee vähentää, kuljettajien ajokokemusta ennen ajotutkintoa lisätä,
autokouluille vaihtoehtoisia opetusmenetelmiä tulee helpottaa sekä ajokortin hankkimiseen
liittyvässä sääntelyssä tulee entistä enemmän kuulla myös kuluttajia ja alan etujärjestöjä.
Ajokortin hankkimiseksi ajoharjoittelun osuutta tulisi lisätä, esim. autokoulun tueksi tulisi olla
mahdollista suorittaa täydentävää ajoharjoittelua opetusluvan tai itseopiskelun avulla. Erityisesti
mopokorttilaisille tulisi osoittaa turvallisia harjoittelupaikkoja.
Suomen Motoristit ry kannattaa ajokorttiopetuksen muuttamista tutkintopainotteiseksi ja eri
ajokorttiluokkien suoritukseen liittyvän päällekkäisen opetuksen määrän karsimista.
Suomen Motoristit ry pitää liikennejärjestelmän perusteet -koulutukseen liittyvää vaatimusta siitä,
että koulutuksen antajan olisi oltava liikenneturvallisuusalan ammattilainen ja käytännössä
autokoululuvan haltija, ylimitoitettuna. Koulutuksen taso voidaan tehokkaimmin varmentaa
koulutuksen sisällön laatua valvomalla, eikä rajoittamalla tahoja sen järjestäjäksi.
Tutkintojen hintojen kurissa pysymiseen tulee kiinnittää huomiota kilpailuttamalla useita tutkinnon
vastaanottajayrityksiä.
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Kaikkien ajokorttiluokkien tutkinnoissa tulisi olla osana muiden, erityisesti onnettomuudessa usein
heikommaksi jäävien L-luokkien, ajoneuvojen huomioiminen.
Suomen Motoristit ry kannattaa MP-ajokortin luokan korotusta pelkästään ajokoe suorittamalla 2
vuoden ajokokemuksen jälkeen.
Mopokortti on useimmille ensimmäinen ajokortti, joten liikennejärjestelmän perusteita koskeva
teoriakoulutus tulisi hankittavaksi mopokorttia suorittaessa. Varsinaisen ajotaidon hankkimiseen
tarvittava koulutus jäisi ajokortin suorittajan päätettäväksi. Vaikka mopokortin kustannukset
keventyneen teoriakoulutuksen osalta laskisivat, liikennejärjestelmän perusteita koskeva
teoriakoulutus tulisi maksettavaksi mopokorttilaisille. Suomen Motoristit ry ehdottaa kevennettyä
koulutusta mopokorttilaisille.
Mopokortin hankkimiseksi tarvittava käsittelykoe, joka on direktiivien vaatimusta tiukempi, on
lakiesityksessä muutettu ajokokeeksi. Muutosta on perusteltu ylimalkaisesti ja se nostaisi ajokortin
tutkintomaksuja. Suomen Motoristit ry:n mielestä käsittelykoe on riittävä mopokortin
ajotutkinnoksi.
Suomen Motoristit ry esittää, että useiden Euroopan maiden tapaan B-ajokortin hankkineille
annettaisiin mahdollisuus hankkia A1-luokan (kevytmoottoripyörän) ajo-oikeus suorittamalla
käsittelykoe ko. luokan ajoneuvolla. Tämä mahdollistaisi helpon siirtymisen autoista vähäpäästöisiin
kaksipyöräisiin eritysesti kaupunkiliikenteessä. Vuonna 2017 myytävien A1-luokan moottoripyörien
kulutus on luokkaa 2,3 l/100 km, joka vastaa CO2-lukemaa 54 g/km.
Monen moottoripyöräonnettomuuden syynä ovat autoilijan havaintovirheet. Lääkärien
tiedonantovelvollisuus potilaan ajoterveyttä arvioitaessa ei nykyään toimi. Lakia tulisi kehittää siltä
osin, että lääkärit todella ilmoittaisivat potilaan heikentyneestä ajoterveydestä.
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