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Ajokorttilain muuttuminen, siirtymäsäännökset ja
tilattavat ajokorttilupahakemuslomakkeet
Muutoksia ajokorttilakiin
Eduskunta on hyväksynyt ajokorttilakiin tulevat muutokset. Laki etenee vielä presidentin
vahvistettavaksi. Laki astuu voimaan 1.7.2018. Samaan aikaan otetaan käyttöön uudistetut
kuljettajantutkinnot. Ajokorttilakiin ja lain perusteluihin voi tutustua eduskunnan sivuilla.

Lakimuutokseen liittyvät siirtymäsäännökset
Lakimuutokseen liittyy useita siirtymäsäännöksiä ja muita huomioon otettavia seikkoja.
Siirtymäkauden keskeisimpiin muutoksiin voit tutustua www.trafi.fi/ajokorttikoulutusuudistuu .
Sivustolla kerrotut muutokset perustuvat 1.7.2018 voimaan astuvaan ajokorttilakiin.
Kuljettajaopetuksen siirtymäsääntöjen soveltamisessa ratkaisevaa on asiakkaan
kuljettajantutkinnon suorituspäivämäärä, joka vaikuttaa hänen koulutusvaatimuksiinsa.
Jos kuljettajantutkinnon suorittaa ennen 1.7.2018, toimitaan ”vanhan” ajokorttilain mukaisten
opetusvaatimusten mukaisesti.
Jos asiakas on suorittanut B-luokan kuljettajantutkinnon ennen lain voimaantuloa, hänellä on kaksi
vuotta aikaa suorittaa vaadittava jatko-opetus. Se voi olla 30.6.2018 mennessä suoritettava
harjoittelu- ja syventävän vaiheen koulutus tai 1.7.2018 alkaen uuden lain mukainen riskikoulutus.
Syventävän vaiheen opetusta ei enää uuden lain voimaantulon jälkeen tule tarjota, vaan se korvataan
riskikoulutuksella. Harjoitteluvaihe poistuu opetusvaatimuksista kokonaan 1.7.2018 alkaen.
B-luokan kuljettajat, joille on ennen uuden lain voimaantuloa muodostunut harjoittelu- ja syventävän
vaiheen (HSV) todistuksen toimittamisvelvoite, voivat 1.7.2018 jälkeen toimittaa joko HSVtodistuksen (jos koulutus on jo suoritettu, mutta todistus on vielä toimittamatta) tai uuden lain
mukaisen riskikoulutustodistuksen. Asiakkaan HSV-todistuksen toimittamisvelvoite siis säilyy, mutta
se voidaan kuitata riskikoulutustodistuksella 1.7.2018 alkaen.
Uuteen lakiin siirryttäessä on lisäksi hyvä huomioida siirtymäsäännös. Kuljettaja, joka on suorittamassa
B-luokan kuljettajantutkintoa heti lain voimaantulon jälkeen, eli heinä-elokuussa, voi suorittaa
syventävän vaiheen ilman harjoitteluvaiheen suorittamista heti lain vahvistamisen jälkeen, mutta
ennen lain voimaantuloa. Syventävän vaiheen suorittaminen on mahdollista edellyttäen, että
perusvaiheen kuljettajaopetus on saatu kokonaisuudessaan.


HUOM! Tämä mahdollisuus koskee vain aikaa, joka jää presidentin tekemän lain vahvistamisen
ja lain voimaantulon väliin. Perusvaiheen opetus on tällöin täytynyt olla suoritettuna ennen
syventävää vaiheen opetuksen saamista. Asiakas esittää todistuksen syventävästä vaiheesta
tullessaan tutkintoon.

Siirtymäsäännöksen mukaan todistuksen syventävän vaiheen suorittamisesta voi osoittaa tutkintoon
tullessa lain voimaantulosta kahden kuukauden (1.7-1.9.2018) ajan.
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Tultaessa kuljettajantutkintoon 1.7.2018 alkaen asiakkaalla tulee olla suoritettuna




uuden lain mukainen ensimmäisen ajokortin suorittajan (EAS) koulutus (4h)
vähintään 10 h ajo-opetusta (ajokokeeseen tultaessa)
riskikoulutus (8 h). (ajokokeeseen tultaessa)

Jos B-korttiin tähtäävä opetus on aloitettu autokoulussa tai opetusluvalla ennen 1.7., tai kokelaalla on
jo jonkin muun ajokorttiluokan ajo-oikeus olemassa, hänen ei tarvitse suorittaa EAS-koulutusta. Tällöin
opetuksen aloitusajankohdasta tulee olla merkintä E100-lomakkeella.
1.7.2018 alkaen asiakkaalla pitää olla riskikoulutus suoritettuna B-luokan ajokokeeseen tullessa, vaikka
hän olisi aloittanut kuljettajantutkinnon suorittamisen jo ennen lain voimaantuloa.

Kuljettajaopetuskokeilut
Ryhmä 1
Kaikkien ryhmään 1 myönnettyjen kokeilulupien voimassaoloaika päättyy 30.6.2018. Oppilaita voidaan
ottaa kokeiluun luvan viimeiseen voimassaolopäivään saakka. Kokeilussa saatu opetus, joka vastaa
nykyistä perusvaiheen opetusta, hyväksytään tutkintoon pääsyyn 30.6.2019 saakka. Tämän jälkeen
vaaditaan uuden lain mukainen opetus. Kokeiluissa mukana olevat oppilaat, jotka eivät ole suorittaneet
B-luokassa kuljettajantutkintoa 30.6.2018 mennessä, täydentävät opetusta riskikoulutuksella ennen
ajokokeen suorittamista.
Jos tutkinto on suoritettu ennen 1.7.2018, on henkilön suoritettava harjoittelu- ja syventävän vaiheen
opetus. Uuden lain voimaantulon jälkeen on suoritettava harjoittelu- ja syventävän vaiheen opetus
joko uuden lain mukaisena riskikoulutuksena tai sen voi suorittaa kokeilun sääntöjen mukaan.
Tutkinnon 1.7.2018 tai sen jälkeen suorittaville ei synny velvollisuutta harjoittelu- ja syventävän
vaiheen suorittamiseen.
Ryhmä 2
Hallituksen esitykseen ajokorttilain muuttamisesta (HE 146/2017) sisältyvän lakiehdotuksen 50 §
mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto voi edelleen (myös 1.7.2018 tai sen jälkeen) myöntää luvan
ryhmän 2 kuljettajaopetuksen kehittämiseksi tarpeellisen kokeilun järjestämiseen. Kokeilussa voidaan
poiketa laissa säädetyistä kuljettajaopetuksen määrää ja toteutusta koskevista vaatimuksista.
Kokeilussa annettavan kuljettajaopetuksen tulee olla tavoitteiltaan ja sisällöltään sellainen, että
kokeiluun osallistuva oppilas saa laissa tarkoitetut kuljettajan valmiudet eikä hänen oikeuksiaan
vaaranneta kokeilulla. Kokeilu toteutetaan Liikenteen turvallisuusviraston valvonnassa, ja siinä on
noudatettava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymää kokeilusuunnitelmaa sekä sen määräämiä
ehtoja ja rajoituksia.
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Määräyksistä ja asetuksesta pyydetään lausuntoja
Ajokorttilain nojalla annettava alempi sääntely muodostuu valtioneuvoston ajokorteista antamasta
asetuksesta sekä Trafin määräyksistä.
Sekä ajokorttiasetus että Trafin määräykset ovat parhaillaan ulkoisella lausuntokierroksella,



https://www.lvm.fi/-/ajokorttiasetus-lausuntokierrokselle-971156 sekä
https://www.trafi.fi/tieliikenne/saadokset/lausuntopyynnot.

Kaikki halukkaat voivat jättää oman lausuntonsa säädösesityksistä. Linkkien kautta löytyy tarkemmat
ohjeet. Lausunnoille ei ole erityisiä muotovaatimuksia.

Autokoululupien valvontamaksu
Autokoululuvan myöntämisen yhteydessä peritty 400 euron maksu poistuu ja käyttöön otetaan
vuotuinen 100 euron valvontamaksu. Valvontamaksu lähetetään toimijoille, joilla on toistaiseksi
voimassa oleva autokoululupa tiedossamme.
Mikäli autokoululupa ei ole teillä aktiivisessa käytössä, peruuttakaa lupanne hyvissä ajoin ennen
1.7.2018, jolloin teille ei lähetetä vuosittaista ylläpitomaksua.
Lisätietoja: https://www.trafi.fi/tieliikenne/luvat_ja_hyvaksynnat/autokoululupa.

Uudistuvan F120sr Ajokorttilupahakemus -lomakkeen tilaamisesta
Olemme aiemmin tänä vuonna tiedottaneet Trafin lomakkeisiin vuonna 2018 kohdistuvista
muutostarpeista. Uusi 1.7.2018 voimaan tuleva ajokorttilaki muuttaa lomakkeen F120sr
Ajokorttilupahakemus. Lisäksi 1.1.2019 todennäköisesti toteutuvan virastouudistuksen myötä
muutamme jälleen vähintään lomakkeiden logot ja yhteystiedot.
F120sr Ajokorttilupahakemus -lomake muuttuu 1.7.2018 alkaen kokonaisuudessaan. Autokoulujen ja
koulutuskeskusten tulee tilata uutta lomaketta, mikäli sille on tarve. Uusi lomake korvaa vanhan
tuotteen 1.7.2018. Uuden lomakkeen saa ottaa käyttöön vasta 1.7.2018.
Uusi F120sr Ajokorttilupahakemuslomake tulee tilattavaksi lomaketoimittajaltamme 14.5.2018
alkaen. Autokoulujen ja koulutuskeskusten lisäksi hakemuslomakkeita tilaavat Trafin palveluntuottajan
Ajovarman toimipisteet, minkä vuoksi uuden lomakkeen tilausten toimitusaika on tavallista pidempi eli
2 viikkoa.
Mikäli on tarve tilata vielä vanhaa ajokorttilupahakemuslomaketta, tulee siitä tehdä oma
erillinen tilaus Storessa tai jos tilaus tehdään tilauslomakkeella, tulee tilauslomakkeelle
kirjata, tilataanko uutta vai vanhaa tuotetta vai molempia. Vanha tuote toimitetaan normaalin
toimitusajan puitteissa. Mikäli ohjeistuksen vastaisesti Storessa tilataan samassa tilauksessa uutta ja
vanhaa tuotetta, toimitetaan tilaus pidemmän 2 viikon toimitusajan mukaisesti.
Lomaketoimittajan tilausjärjestelmässä Storessa on 14.5.2018 alkaen rinnakkain sekä uusi että vanha
tuote. Vanha tuote poistetaan Storesta näkyvistä 1.7.2018. Siirtymävaiheen ajan tilaamisessa
tulee olla tarkkana. Uusi lomake on nimetty eri tavalla kuin vanha. Uuden lomakkeen tunnistaa
merkitsemistavasta: *UUSI: Voimassa 1.7.2018 alkaen* F120 Ajokorttilupahakemus.
Huomioittehan tulevissa lomaketilauksissa ja tilausmäärissä, että lomaketta ei tule kerryttää
varastoon, koska 1.1.2019 voimaan astuva virastouudistus muuttaa jälleen lomakkeen
ulkoasua. Lisäksi varastoon kohdistuu runsasta kuormitusta 14.5.2018 alkaen, kun noin 700 tilaajaa
tekevät tilauksia.
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Pyydämme hoitamaan uuden lomakkeen tilauksen hyvissä ajoin niin, että uusi lomake on
otettavissa käyttöön 1.7.2018.
Tiedotamme myöhemmin F120sr Ajokorttilupahakemus -lomakkeen sisältömuutoksista ja
täyttöohjeista. Lisäksi informoimme muista muuttuvista autokoulujen käyttämistä aktiivisista pdflomakkeista myöhemmin erillisellä tiedotteella. 1.7.2018 uusiutuvat aktiiviset pdf-lomakkeet viedään
Trafin internetsivuille kesäkuun lopulla.

Lisätietoja: autokoulut(at)trafi.fi
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