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Esipuhe 
 
Valtioneuvoston 9.3.2006 antamassa periaatepäätöksessä sekä Tie-
liikenteen turvallisuus 2006–2010 -suunnitelmassa on esitetty vaa-
timus viranomaisten välisen yhteistyön kehittämisestä. Eri vi-
ranomaisilta edellytetään tiivistä yhteistyötä sisäisen turvallisuuden 
ohjelman etenemisen tukemiseksi. Tieliikenteen turvallisuus 2006–
2010 -suunnitelmassa todetaan, että liikenneturvallisuustyön kehit-
täminen edellyttää hallinnonalojen yhteistyön ja sen organisoinnin 
kehittämistä ja vahvistamista.  

Moottoriajoneuvon kuljettajan ajo-oikeuden käsittelyyn liittyy 
sen eri vaiheissa monia eri osapuolia, joiden toiminta perustuu 
useisiin eri säädöksiin ja erilaisiin sopimuksiin. Tätä monitahoista 
kokonaisuutta kutsutaan ajo-oikeusprosessiksi. Tässä tutkimuk-
sessa selvitetään mahdollisuuksia ajo-oikeusprosessissa toimivien 
viranomaisten yhteistyön ja tiedonkulun tehostamiseen sekä kartoi-
tetaan keinoja erityisesti liikenneturvallisuuden parantamiseen ajo-
oikeusprosessiin sisältyvää yhteistyötä ja tiedonvälitystä kehittä-
mällä. 

Tämä selvitys totutettiin osana liikenne- ja viestintäministeriön, 
Tiehallinnon ja Ajoneuvohallintokeskuksen rahoittamaa LINTU-
tutkimusohjelmaa. 

Työn ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Jukka Harjula 
(AKE).  Hänen lisäkseen ohjausryhmään kuuluivat: Juha Valtonen, 
Eija Maunu ja Janne Mänttäri (LVM); Heikki Ihalainen ja Leena 
Piipponen (SM); Veli-Matti Risku (STM); Marjatta Syväterä 
(ORK); Lena von Knorring (Liikenneturva); sekä Annu Korhonen 
(LINTU-ohjelma). Työn käytännön toteutuksesta ovat vastanneet 
Anu Eloranta ja Sonja Lang Insinööritoimisto Liidea Oy:stä sekä 
Valde Mikkonen Valmixa Oy:stä.  

 
Helsingissä 7.5.2008 

 
Jukka Harjula 
Yksikönpäällikkö 
Ajoneuvohallintokeskus 
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1 Tutkimuksen tausta 
ja tavoitteet 

1.1 Tausta 
Tutkimuksen lähtökohtana on Valtioneuvoston periaatepäätöksessä 
(9.3.2006) ja Tieliikenteen turvallisuus 2006–2010-suunnitelmassa 
esitetty vaatimus viranomaisten välisen yhteistyön kehittämisestä.  

Valtioneuvoston periaatepäätöksen toteutuksen lähtökohtana on 
yhteistyön tehostaminen: eri viranomaisilta edellytetään tiivistä yh-
teistyötä sisäisen turvallisuuden ohjelman etenemisen tukemiseksi. 
Samoin Tieliikenteen turvallisuus 2006–2010-suunnitelmassa tode-
taan liikenneturvallisuustyön edellytysten kehittämisen vaativan 
hallinnonalojen yhteistyön ja sen organisoinnin kehittämistä ja 
vahvistamista. 

1.2 Tavoitteet 
Tutkimuksen tavoitteena on tehostaa ajo-oikeusprosessissa toimivi-
en viranomaisten yhteistyötä ja tiedonkulkua ja siten parantaa lii-
kenneturvallisuutta. 

Ajo-oikeusprosessin kehittäminen tarjoaa mahdollisuuden myös 
tehostaa hallinnon tuottavuutta sekä parantaa toimenpiteiden koh-
teena olevan yksilön oikeusturvaa ja tasavertaisuutta. 

Tässä työssä laadittu ajo-oikeusprosessin kokonaisuuden kuvaus 
ja analyysi sekä työssä havaittujen ongelmien korjaaminen luo pe-
rustan yhteistyön kokonaisvaltaiselle kehittämiselle, joka puo-
lestaan tarjoaa mahdollisuuden parantaa pitkäjänteisesti liikenne-
turvallisuutta. 

Työn keskeinen sisältö onkin prosessin kuvaaminen ja sen toi-
mivuuden arviointi yhteistyön ja tiedonkulun näkökulmasta sekä 
näitä koskevien, erityisesti liikenneturvallisuutta edistävien paran-
nusehdotusten esittäminen. 

Tutkimuksen lopputuloksena kuvataan ajo-oikeuteen liittyvä 
prosessi ja siinä havaitut ongelmakohdat, arvioidaan prosessin ke-
hittämiseen sisältyvää liikenneturvallisuuspotentiaalia sekä ehdote-
taan toimenpiteitä esiselvitystasolla. 

Raportissa esitetään tutkijan kriittinen näkökulma ajo-oikeus-
prosessin toimivuuteen liittyvistä ongelmista ja kehittämistarpeista. 
Raportti on tarkoitettu ensisijaisesti ajo-oikeusprosessia kuvaavaksi 
hakuteoksesi sekä ajo-oikeusprosessiin sisältyvän viranomais-
toiminnan kehittämisen taustaselvitykseksi.  
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2 Tutkimusmenetelmät 
2.1 Lähtötietoanalyysi  
Ajo-oikeusprosessi ja siihen liittyvät tahot on kuvattu kirjallisuus-
lähteiden perusteella.  Ajo-oikeuden hakijat muodostavat kirjavan 
joukon, jonka ominaisuudet vaihtelevat lähes samassa mittakaa-
vassa kuin koko aikuisväestön ominaisuudet. Tässä selvityksessä 
on kuvattu tyyppitapauksia ajo-oikeuden hakijajoukossa ja luon-
nehdittu yksilöllisen vaihtelun laajuutta. Lisäksi on kuvattu  
– prosessiin liittyvät viranomaistahot ja sidosryhmät  
– eri osapuolten väliset vuorovaikutusmekanismit 
– lait, asetukset ja muut prosessin kulkua säätelevät määräykset ja 

ohjeet  
– ajo-oikeuden valvontaan ja seuraamuksiin liittyvät prosessit se-

kä niihin liittyvät määräykset ja ohjeet 
– ajo-oikeusprosessiin liittyvät rekisterit, niiden käyttöoikeudet, 

ajantasaisuus sekä ajo-oikeusprosessiin liittyvien tahojen tiedon 
saantiin ja antamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. 

2.2 Asiantuntijahaastattelut ja 
työpajatyöskentely 

Ajo-oikeusprosessin kuvausta on täydennetty asiantuntijahaastat-
teluilla. Haastattelujen yhteydessä on pyritty myös todentamaan 
ajo-oikeusprosessiin ja siihen liittyvään tiedonvälityksen ja muu-
hun vuorovaikutukseen liittyviä puutteita ja kehittämistarpeita sekä 
arvioimaan ajo-oikeusprosessin toimivuutta. Prosessin kuvauksen 
ja haastattelujen yhteydessä havaittuja puutteita ja kehittämis-
tarpeita on pohdittu asiantuntijayhteistyönä työpajatyöskentelyssä. 
Haastattelujen ja työpajan päätavoitteina on ollut löytää viran-
omaistoiminnan kehittämistarpeita sekä arvioida ajo-oikeus-
prosessiin sisältyvää liikenneturvallisuuspotentiaalia.  

2.3 Ajo-oikeusprosessin arviointi 

2.3.1 Ajo-oikeusprosessin toimivuus 

Keskeisenä tehtävänä tässä työssä on arvioida viranomaistoiminnan 
ja eri tahojen välisen yhteistyön toimivuutta. Arvioinnin kohteita 
ovat muun muassa tiedonkulun kitkattomuus ja nopeus prosessin 
eri vaiheissa, resurssien käytön tehokkuus ja prosessin osavaiheista 
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itse prosessiin saatava lisäarvo. Lisäksi on selvitetty, kuinka suurta 
osaa kuljettajista prosessin osavaiheet koskevat sekä missä määrin 
näihin joukkoihin voitaisiin vaikuttaa liikenneturvallisuutta edistä-
västi.  

2.3.2 Liikenneturvallisuusnäkökohdat 
Tavoitteena on ollut tunnistaa ajo-oikeusprosessin keskeiset liiken-
neturvallisuuteen vaikuttavat vaiheet, prosessin mahdolliset liiken-
neturvallisuuteen vaikuttavat virheet ja puutteet sekä ajo-oikeuden 
ja liikenneturvallisuuden väliset mahdolliset lainsäädännölliset ris-
tiriidat. Näkökulmina ovat olleet harkintavallan aste ajo-oikeutta 
koskevissa päätöksissä sekä päätöksentekoon vaikuttavat mahdolli-
set virheet ja puutteet tiedoissa tai tiedonkulussa.  

2.3.3 Kehittämisesitykset ja niiden vaikuttavuus 
Esiin tulleiden kehittämistarpeiden pohjalta on pyritty löytämään 
keinoja, joilla ajo-oikeusprosessia kehitetään nykyistä suoraviivai-
semmaksi, lisätään hallinnollista tehokkuutta sekä parannetaan tie-
donkulkua yksilöiden tietosuojasta tinkimättä. Kehittämisesitysten 
vaikuttavuutta on arvioitu ajo-oikeusprosessin sujuvuuden, kansa-
laisten oikeusturvan ja tasapuolisen kohtelun sekä liikenneturvalli-
suuden kannalta. Samalla on kartoitettu tarpeet lainsäädännön ja 
ajo-oikeusprosessin käytännön ohjauksen muuttamiselle.  
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3 Ajo-oikeusprosessin 
sisältö 

Ajo-oikeusprosessin vaiheita ovat karkealla tasolla ajo-oikeuden 
hankkiminen, alkaminen, ylläpito ja päättyminen. Ajo-oikeuden 
voimassaoloaikana ajo-oikeutta on mahdollista korottaa eri ajo-
korttiluokkiin. Viranomaiset valvovat ajo-oikeutta sekä haltijoiden 
terveydentilan että liikenteen valvonnan kautta. Liikennerikkomuk-
set ja -rikokset voivat johtaa väli- tai määräaikaiseen ajokieltoon. 
Terveydellisten edellytysten puuttuessa lääkäri voi kieltää ajamisen 
toistaiseksi tai ilmoittaa asiasta poliisille, joka päättää ajo-
oikeuden.  
  

3.1 Lainsäädännöllinen tausta 
3.1.1 Tieliikennelaki 

Tiellä ajettavasta liikenteestä säädetään tieliikennelaissa. Tieliiken-
nelain viides luku sisältää ajoneuvon kuljettajaa ja ajo-oikeutta kos-
kevia määräyksiä. Lain mukaan muuta moottorikäyttöistä ajoneu-
voa kuin pienitehoista mopoa tai kävellen ohjattavaksi tarkoitettua 
moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa vain se, jolla on ajoneu-
von luokkaa vastaava ajo-oikeus. Ajo-oikeutta koskevat yksityis-
kohdat on säädetty ajokorttiasetuksessa. Tieliikennelain lisäksi ri-
koslaissa, ajoneuvolaissa ja asetuksessa kuorma- ja linja-auton kul-
jettajan ammattipätevyydestä on säädöksiä, jotka koskevat ajo-
oikeutta. Erillisellä asetuksella säädetään myös oikeudesta kuljettaa 
puolustusvoimien moottorikäyttöisiä ajoneuvoja ja tämän oikeuden 
ehdoista sekä kuljettajaopetuksen antamisesta ja kuljettajantutkin-
noista puolustusvoimissa. 

Ajo-oikeus 
Ajo-oikeus alkaa, kun ajokortti luovutetaan tai, jos ajo-oikeuden 
saamisen edellytyksenä on kuljettajantutkinnon suorittaminen eikä 
vastaavaa ajokorttia ole luovutettu, kun todistus tutkinnon suorit-
tamisesta hyväksytysti luovutetaan. Ajo-oikeutta ei ole sillä, joka 
on määrätty ajokieltoon tai väliaikaiseen ajokieltoon. Ajo-oikeus 
alkaa uudelleen, kun ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon päättymi-
sen jälkeen ajokortti palautetaan haltijalleen tai hänelle luovutetaan 
uusi ajokortti.  

Poliisin päätöksellä ajo-oikeuteen voidaan liittää asetuksella tar-
kemmin säädettäviä ehtoja ja rajoituksia.  
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Ajoneuvoa ei saa luovuttaa kuljetettavaksi henkilölle, jolla ei ole 
ajo-oikeutta.  

Autokoululupa sekä opetus- ja harjoituslupa 
Kuljettajaopetusta annetaan autokoulussa ja ammatillisissa oppi-
laitoksissa kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä. Sen lisäksi 
poliisi voi asetuksella tarkemmin säädettävin edellytyksin oikeuttaa 
henkilön, jolla on opetusajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus, 
antamaan määrätylle henkilölle opetusta ajo-oikeuden saamiseksi. 
Poliisi voi myös oikeuttaa henkilön harjoittelemaan ajoa moottori-
pyörällä ilman ajo-opettajaa moottoripyörän ajo-oikeuden saamista 
varten. Opetus- tai harjoituslupa myönnetään määräajaksi, ja se 
voidaan antaa ehdoin ja rajoituksin. Luvan myöntänyt poliisi voi 
peruuttaa opetus- tai harjoitusluvan, milloin siihen on syytä. Lupa 
voidaan peruuttaa väliaikaisesti, jos edellytykset väliaikaiseen ajo-
kieltoon määräämiseen ovat olemassa.  

Ajokorttilupa 
Poliisi myöntää luvan ajokortin saamiseen hakijalle, joka täyttää 
asetuksella säädetyt terveysvaatimukset ja jota ei alkoholin tai 
muun huumaavan aineen jatkuvan väärinkäytön vuoksi ole katsot-
tava kuljettajana liikenteelle vaaralliseksi. Ajokorttilupaa linja-au-
ton tai raskaan ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen oikeuttavan 
ajokortin saamiseksi ei myönnetä, jos hakijan ikä on esteenä ajo-
oikeuden saamiselle.  

Ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että haki-
jalla on vakinainen asuinpaikka Suomessa tai että hän opiskelee 
täällä ja opiskelu on jatkunut vähintään kuusi kuukautta. 

Ajokorttilupaa ei kuitenkaan myönnetä ajokiellossa tai väliaikai-
sessa ajokiellossa olevalle eikä ilman erityistä syytä sille, joka vii-
meksi kuluneen vuoden aikana on syyllistynyt moottorikäyttöisen 
ajoneuvon kuljettamiseen oikeudetta tai jos hakija on ajokiellossa 
jossakin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen jäsenvalti-
ossa.  

Ajokorttilupa on peruutettava, jos sen saaja ei enää täytä edellä 
lueteltuja edellytyksiä. 
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Ajokortin luovuttaminen 
Ajokortti luovutetaan sille, joka on saanut ajokorttiluvan, täyttää 
asetuksella säädetyn ikävaatimuksen ja on suorittanut hyväksyttä-
västi kuljettajantutkinnon. Kahdeksi vuodeksi saatua auton ajo-oi-
keutta jatkettaessa ajokortti luovutetaan aikaisintaan kuusi kuu-
kautta ennen voimassaoloajan päättymistä. Ajokorttia ei luovuteta, 
jos ajokorttilupa on peruutettu tai jos ajokorttiluvan myöntämisen 
jälkeen on ilmennyt este sen myöntämiselle tai peruste ajokieltoon 
määräämiselle.  

Ajokortin luovuttaa poliisi tai tutkinnon vastaanottaja sen mu-
kaan kuin ajokorttiasetuksella tarkemmin säädetään. Ajokortin luo-
vuttamisesta kuljettajatutkintoa vaatimatta ajo-oikeuden voimassa-
oloa jatkettaessa tai ulkomaista ajokorttia vastaavaan suomalaiseen 
ajokorttiin vaihdettaessa samoin kuin kuljettajantutkinnosta ja kul-
jettajaopetuksen tavoitteista säädetään ajokorttiasetuksella.  

Ajo-oikeuden voimassaolo 
Ajo-oikeus on voimassa, kunnes ajo-oikeuden haltija täyttää 70 
vuotta. 

Auton ajo-oikeus saadaan kuitenkin ensin vain kahdeksi vuo-
deksi. Jos ajo-oikeuden haltija on kahden vuoden ajo-oikeuden ai-
kana määrätty tai hänet olisi voitu määrätä ajokieltoon, myös seu-
raava auton ajo-oikeus saadaan vain kahdeksi vuodeksi, jollei eri-
tyistä syytä muuhun ole.  

Milloin ajokorttilupa myönnetään 65 vuotta täyttäneelle henki-
lölle, ajo-oikeus on voimassa määräajan, enintään viisi vuotta. Jos 
luvan saajalla on ennestään ajo-oikeus, uusi ajo-oikeus saadaan sii-
tä jäljellä olevaksi ajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi. 
Linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus päättyy 
kuitenkin aina ajo-oikeuden haltijan täyttäessä 70 vuotta.  

Edellä tarkoitetun ajo-oikeuden jälkeen saatava ajo-oikeus on 
linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeutta koskevin 
poikkeuksin voimassa poliisin määräämän ajan, enintään viisi vuot-
ta kerrallaan. 

Terveydentilan valvonta 
Suomessa vakinaisesti asuvan ajo-oikeuden haltijan on toimitettava 
asuinpaikkansa poliisille lääkärin tai optikon antama lausunto nä-
kökykyä koskevien vaatimusten täyttymisestä kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun hän on täyttänyt 45 vuotta. Kuorma-auton tai 
linja-auton ajo-oikeuden haltijan ja ammattiajoluvan haltijan on 
toimitettava asuinpaikkansa poliisille lääkärinlausunto terveysvaa-
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timusten täyttymisestä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän 
täyttää 50, 55, 60 tai 65 vuotta.  

Jos on syytä epäillä, ettei kuljettaja enää täytä ajokorttiluvan 
saamisen edellytyksenä olevia terveysvaatimuksia tai ettei hän ter-
veydentilansa vuoksi enää kykene kuljettamaan turvallisesti sel-
laista ajoneuvoa, jonka ajo-oikeus hänellä on, poliisi voi määrätä 
hänet määräajassa toimittamaan lääkärin- tai erikoislääkärinlausun-
non terveysvaatimusten täyttymisestä taikka todistuksen uudesta 
ajokokeesta tai tutkinnon vastaanottajan ajonäytteen perusteella an-
taman lausunnon sairauden, vian tai vamman vaikutuksista ajo-
neuvon kuljettamiseen ja sen hallintalaitteiden käyttöön. 

Terveydentilaa koskevat ilmoitukset 
Sen estämättä, mitä tietojen salassapitovelvollisuudesta säädetään, 
lääkärin on todetessaan ajokorttiluvan hakijan tai ajo-oikeuden hal-
tijan terveydentilan muuten kuin tilapäisesti heikentyneen siten, 
ettei hän enää täytä ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksenä ole-
via terveysvaatimuksia, ilmoitettava siitä ajo-oikeusasiassa toimi-
valtaiselle poliisille. Ennen ilmoituksen tekemistä potilaalle on ker-
rottava velvollisuudesta ilmoituksen tekemiseen ja terveydentilan 
vaikutuksesta ajokykyyn. Ilmoituksessa voidaan antaa tieto aino-
astaan siitä: 
1) että ilmoituksen kohteena oleva henkilö ei täytä ajokorttiluvalle 

asetettuja terveysvaatimuksia; ja 
2) mitä lisätoimenpiteitä lääkäri ehdottaa terveydentilan tai siitä 

ajokykyyn aiheutuvien vaikutusten tarkemmaksi selvittämiseksi. 
Lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta säädetty pykälä koskee myös op-
tikkoa 45-vuotistarkastuksen yhteydessä. Ilmoituksessaan optikko 
voi antaa ainoastaan tiedon siitä, ettei ilmoituksen kohteena oleva 
henkilö täytä näkökyvylle asetettuja vaatimuksia ja tarvittaessa eh-
dottaa lääkärin tutkimusta näkökykyyn ilmeisesti vaikuttavan sai-
rauden selvittämiseksi. 

Uuteen kuljettajantutkintoon määrääminen 
Poliisi voi määrätä kuljettajan uuteen kuljettajantutkintoon, jos hän 
moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljettaessaan on toistuvasti syyllis-
tynyt tieliikennelain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määrä-
ysten rikkomiseen ja tämän vuoksi tai muutoin on todennäköistä 
syytä epäillä, ettei hän ole säilyttänyt ajotaitoaan.  
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Perusteet ajokieltoon määräämiselle 
Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja on määrättävä ajokieltoon, 
jos hänen todetaan syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden 
vaarantamiseen, rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen. 
Ajo-oikeuden haltija on pääsääntöisesti määrättävä ajokieltoon: 
1) jos hän ei enää täytä ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksiä; 
2) jos hän ei poliisin asettamassa määräajassa ole toimittanut vaa-

dittua lääkärintodistusta tai optikon antamaa todistusta taikka 
suorittanut hyväksytysti uutta kuljettajantutkintoa, ajokoetta tai 
ajonäytettä; 

3) jos hän on moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljettaessaan syyllisty-
nyt rikoslain nojalla rangaistavaan liikenneturvallisuuden vaa-
rantamiseen, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liiken-
neturvallisuutta kohtaan; 

4) jos hän on syyllistynyt kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta; 
5) jos hän on vähintään neljästi kahden vuoden tai kolmasti vuoden 

kuluessa syyllistynyt moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljettaes-
saan tieliikennelain tai rikoslain nojalla rangaistavaan liikenteen 
vaarantamiseen tai liikennepakoon tieliikenteessä tai ajoneuvo-
laissa tarkoitettuun ajoneuvorikkomukseen eli rikkoo ajoneuvon 
turvallisuutta, vaatimustenmukaisuutta ja hallittavuutta koskevaa 
vaatimusta, tai kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipäte-
vyydestä annetussa laissa tarkoitettujen kuljettajan ammattipäte-
vyyssäännösten rikkomiseen, lukuun ottamatta muita rikesakolla 
rangaistavia tekoja kuin ylinopeusrikkomuksia, taikka liikenne-
valvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä annetussa laissa 
tarkoitettuun paljastinlaiterikkomukseen; tai  

6) jos hänet on ulkomailla tuomittu liikennejuopumuksesta mootto-
rikäyttöisellä ajoneuvolla tai hän on siellä syyllistynyt tällaiseen 
tekoon. 

Ajo-oikeuden haltija, joka kaksi vuotta voimassa olevan ajo-oikeu-
den aikana syyllistyy kolmasti kahden vuoden tai kahdesti vuoden 
kuluessa 5. kohdassa tarkoitettuun tekoon, on kuitenkin mainitussa 
kohdassa säädetystä poiketen määrättävä ajokieltoon. Sama koskee 
moottoripyörän ajo-oikeuden haltijaa, jolla ei ole auton ajo-oike-
utta, kahden vuoden ajan moottoripyörän ajo-oikeuden saamisesta.  

Ajokorttiasetuksella säädetään ajokieltoon määräämistä koske-
van muistutuksen lähettämisestä 5. kohdassa tarkoitettuihin tekoi-
hin syyllistyneille.  
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Perusteet väliaikaiseen ajokieltoon määräämiselle 
Poliisimies voi määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen ajo-
kieltoon ja ottaa ajokortin haltuunsa: 
1) jos on todennäköistä syytä epäillä hänen syyllistyneen ratti-

juopumusrikokseen; 
2) jos on syytä epäillä hänen syyllistyneen törkeään liikenneturval-

lisuuden vaarantamiseen;  
3) jos on todennäköistä, että edellytykset ajokiellon määräämiselle 

ovat olemassa;  
4) jos on ilmeistä, että ajo-oikeuden haltijan ajokyky on sairauden, 

vian tai muun sellaisen syyn vuoksi siinä määrin heikentynyt, et-
tä siitä aiheutuu ajon jatkuessa olennaista vaaraa muulle lii-
kenteelle, eikä terveydentilan selvittämistä voida tästä syystä pi-
tää yksinään riittävänä;  

5) valvottua ajo-oikeutta koskevan pyynnön peruuttamisen vuoksi;  
6) jos on syytä epäillä ajo-oikeuden haltijaa valvotun ajo-oikeuden 

rajoitusten rikkomisesta tai valvottuun ajo-oikeuteen kuuluvan 
velvollisuuden laiminlyönnistä ilman hyväksyttävää syytä.  

Rajavartiomies voi rajatarkastustehtävän yhteydessä määrätä ajo-
oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa ajokortin hal-
tuunsa, jos on todennäköistä syytä epäillä hänen syyllistyneen rat-
tijuopumusrikokseen. 

Rajavartiolaitoksen on siirrettävä väliaikaisen ajokiellon mää-
räämistä koskeva asia ajokiellon määräämisen jälkeen viipymättä 
poliisin käsiteltäväksi. Rajavartiomiehen määräämästä väliaikai-
sesta ajokiellosta on muutoin voimassa, mitä poliisin määräämästä 
väliaikaisesta ajokiellosta säädetään. 

Väliaikaisen ajokiellon kesto 
Rattijuopumuksen perustella määrätty väliaikainen ajokielto jatkuu, 
kunnes tuomioistuin päättää ajokiellosta. Mikäli kysymyksessä on 
törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen tai huumausaineiden 
tai huumaavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena ajaminen, poliisin 
on viipymättä päätettävä, pidetäänkö väliaikainen ajokielto voi-
massa. Jos on todennäköistä, että väliaikaiseen ajokieltoon mää-
rätty on syyllistynyt törkeään liikenneturvallisuuden vaarantami-
seen tai huumausaineiden tai huumaavien lääkkeiden vaikutuksen 
alaisena ajamiseen, väliaikainen ajokielto on pidettävä voimassa, 
kunnes tuomioistuin päättää ajokiellosta. 

Jos esitutkinnan perusteella on ilmeistä, että tuomioistuin mää-
rää ajokiellon ehdollisena, poliisi voi määrätä väliaikaisen ajokiel-
lon päättymään jo ennen kuin tuomioistuin päättää ajokiellosta. 
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Edellä 3. ja 4. kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa väliaikaiseen 
ajokieltoon määränneen poliisimiehen on viipymättä ilmoitettava 
toimenpiteestä ajokiellosta päättävälle poliisille. Tämän on viipy-
mättä 3. kohdassa tarkoitetussa tapauksessa päätettävä ajokiellosta 
tai 4. kohdassa tarkoitetussa tapauksessa väliaikaisen ajokiellon pi-
tämisestä voimassa.  

Jos edellä 1. tai 2. kohdassa tarkoitetusta teosta ei nosteta syy-
tettä tai syyte hylätään tai jos teosta määrätään ajokielto ehdolli-
sena, poliisin on viipymättä palautettava ajokortti. Poliisin on vii-
pymättä palautettava ajokortti ja ilmoitettava ajo-oikeuden jatkumi-
sesta ajo-oikeuden haltijalle myös, jos 3. kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa ajokieltoa ei määrätä tai jos 4. kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa väliaikaista ajokieltoa ei pidetä voimassa.  

Edellä 5. ja 6. kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa väliaikainen 
ajokielto jatkuu, kunnes tuomioistuin päättää alkolukolla valvotun 
ajo-oikeuden kokeilemisesta annetussa laissa tarkoitetun valvotun 
ajo-oikeuden peruuttamisesta ja ehdollisen ajokiellon määräämi-
sestä täytäntöönpantavaksi.  

Ajokieltoon määrääminen 
Ajokiellon määrää tuomioistuin, jos kuljettajan todetaan syyllisty-
neen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, rattijuopu-
mukseen tai törkeään rattijuopumukseen. Rattijuopumukseen syyl-
listynyt kuljettaja määrätään ajokieltoon vähintään yhdeksi kuu-
kaudeksi ja törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai tör-
keään rattijuopumukseen syyllistynyt vähintään kolmeksi kuukau-
deksi. Uusintarikoksista ajokiellon kestoksi määrätään: 
1) vähintään kuusi kuukautta, jos rattijuopumukseen syyllistynyt 

kuljettaja on viiden vuoden aikana syyllistynyt uudelleen ratti-
juopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen taikka törkeään 
liikenneturvallisuuden vaarantamiseen; 

2) vähintään yksi vuosi, jos kuljettaja on viiden vuoden aikana 
syyllistynyt kahdesti tekoon, joka täyttää törkeän rattijuopumuk-
sen tai törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen tunnus-
merkistön. 

Tuomioistuin määrää ajokiellon olemaan voimassa enintään viisi 
vuotta. Tuomioistuimen päätöksessä on mainittava ajokiellon vii-
meinen voimassaolopäivä. Tuomioistuimen päätös pannaan täy-
täntöön valituksesta huolimatta. 

Jos henkilö ei täytä ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksiä tai 
jos hän ei poliisin asettamassa määräajassa ole toimittanut vaadittua 
lääkärintodistusta tai optikon antamaa todistusta taikka suorittanut 
hyväksytysti uutta kuljettajantutkintoa, ajokoetta tai ajonäytettä, 
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ajokielto määrätään olemaan voimassa toistaiseksi. Kappaleessa 
”perusteet väliaikaiseen ajokieltoon määräämiselle” 3.–6. kohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa ajokielto määrätään olemaan voimassa 
vähintään yksi ja enintään kuusi kuukautta. 

Ajokiellon kestosta määrättäessä otetaan huomioon ne vaikutuk-
set, jotka toimenpiteellä on ajokieltoon määrättävän toimeentuloon 
ja välttämättömään liikkumiseen. Ajokiellon kestosta määrättäessä 
on vähennyksenä otettava huomioon aika, jonka kuljettaja on ajo-
kieltoon johtaneen teon vuoksi ollut ilman ajo-oikeutta, taikka kat-
sottava ajokielto väliaikaisen ajokiellon pituuden vuoksi kokonaan 
kärsityksi. Mikäli ajokielto perustuu toistuviin rikkomuksiin mää-
räajan kuluessa, ajokielto on pantava täytäntöön välittömästi, kun 
päätös ajokiellosta on tehty.  

Jos moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajaa ei törkeän liiken-
neturvallisuuden vaarantamisen, rattijuopumuksen tai törkeään rat-
tijuopumuksen tapauksessa tuomita teostaan rangaistukseen, ajo-
kieltokin voidaan jättää määräämättä. 

Ehdollinen ajokielto 
Tuomioistuin voi, jollei yleinen etu muuta vaadi, määrätä ajokiel-
lon ehdollisena, jos ajo-oikeus on ajokieltoon määrättävälle amma-
tin takia välttämätön tai jos siihen on muu erityisen painava syy, 
eikä teosta ole aiheutunut vaaraa toisten turvallisuudelle. Ajokiel-
lon tai väliaikaisen ajokiellon aikana taikka koetusaikana tehdystä 
teosta ei voida määrätä ajokieltoa ehdollisena. 

Ajokielto on ehdollinen tuomioistuimen asettaman määräajan 
(koetusaika), jonka pituus on vähintään vuosi ja enintään kolme 
vuotta. Koetusaika alkaa ehdollisen ajokiellon sisältävän päätöksen 
julistamisesta tai antamisesta. Tuomioistuimen päätöksessä on 
määrättävä ehdollisen ajokiellon koetusajan päättymispäivä.  

Tuomioistuimen on määrättävä ehdollinen ajokielto pantavaksi 
täytäntöön, jos ajokieltoon määrätty syyllistyy koetusaikana törke-
ään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, rattijuopumukseen tai 
törkeään rattijuopumukseen. Ehdollisena määrätty ajokielto voi-
daan kuitenkin jättää täytäntöön panematta, jos kuljettajaa ei tuomi-
ta kyseisestä teosta rangaistukseen. Kun ehdollinen ajokielto pan-
naan täytäntöön, on sen viimeinen voimassaolopäivä pisimpään 
voimassa olevan ajokiellon viimeinen voimassaolopäivä. Tuomio-
istuimen päätös pannaan täytäntöön valituksesta huolimatta.  

Tuomioistuimen päätöksessä on mainittava ne seikat, joiden no-
jalla ehdollisena määrätty ajokielto määrätään pantavaksi täy-
täntöön. Jollei ehdollisena määrättyä ajokieltoa ole yhden vuoden 
kuluessa koetusajan päättymisestä määrätty pantavaksi täytäntöön, 
se on rauennut.  
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Valvottu ajo-oikeus 
Tuomioistuimen on määrättävä rattijuopumukseen syyllistyneelle 
alkoholitapauksessa alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemi-
sesta annetussa laissa tarkoitettu valvottu ajo-oikeus, jos ajokiel-
toon määrättävä sitä pyytää ja hänen arvioidaan suoriutuvan siihen 
kuuluvista velvollisuuksista eikä häntä tuomita ehdottomaan van-
keusrangaistukseen. Ajokielto on määrättävä ehdollisena valvotun 
ajo-oikeuden ajaksi. Väliaikainen ajokielto päättyy ja koetusaika 
alkaa, kun valvottuun ajo-oikeuteen määrätylle luovutetaan alko-
lukkoajokortti. Koetusajan pituus on yksi vuosi. Valvotusta ajo-
oikeudesta ja koetusajan keskeytymisestä säädetään alkolukolla 
valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta annetussa laissa. 

Tuomioistuimen on peruutettava valvottu ajo-oikeus ja määrät-
tävä ehdollinen ajokielto pantavaksi täytäntöön, jos valvottava en-
nen koetusajan alkamista tai koetusaikana: 
1) peruuttaa valvontaa koskevan pyyntönsä; 
2) määrätään ajokieltoon; taikka 
3) ilman hyväksyttävää syytä rikkoo valvotun ajo-oikeuden rajoi-

tusta tai laiminlyö valvottuun ajo-oikeuteen kuuluvan velvolli-
suuden. 

Valvotusta ajo-oikeudesta on muutoin soveltuvin osin voimassa, 
mitä ehdollisesta ajokiellosta säädetään. 

Varoitus 
Poliisi voi ajokieltoon määräämisen sijaan antaa varoituksen, jos 
ajo-oikeus on ajo-oikeuden haltijan toimeentulon tai liikkumisen 
vuoksi välttämätön eikä liikennerikkomusten ole katsottava osoit-
tavan piittaamattomuutta tieliikennettä koskevista säännöksistä ja 
hänelle niiden rikkomisista tuomituista tai määrätyistä seuraamuk-
sista. 

Se, joka vuoden kuluessa varoituksen saamisesta syyllistyy edel-
lä tarkoitettuun tekoon, on kuitenkin määrättävä ajokieltoon, jollei 
erityistä syytä muuhun ole. 

Ajo-oikeuden raukeaminen 
Kun ajokielto on määrätty olemaan voimassa toistaiseksi, ajo-oi-
keus raukeaa viiden vuoden kuluttua päätöksen antamisesta, jollei 
ajokieltoon määrätylle sitä ennen ole hakemuksesta palautettu ajo-
korttia. Poliisi voi määrätä ajo-oikeuden raukeamaan myös, jos sen 
haltija sitä itse pyytää. 

Ajokorttiluvan raukeamisesta säädetään tarkemmin asetuksella. 
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Ajo-oikeusasiassa toimivaltainen poliisi 
Ajokorttiluvasta, ajo-oikeuden voimassaoloajasta ja ajokiellosta 
muissa kuin törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen, ratti-
juopumuksen tai törkeään rattijuopumuksen tapauksissa päättää 
henkilön asuinpaikan poliisi. Asuinpaikan puuttuessa ajokiellosta 
päättää henkilön viimeisen asuinpaikan poliisi. Väliaikaisesta ajo-
kiellosta päättää tekopaikan poliisi. Päätöksen tekee poliisipiirin 
päällikkö tai poliisipiirin ohjesäännössä määrätty muu virkamies. 

Ajokortin luovuttamisvelvollisuus 
Sen, joka on määrätty ajokieltoon tai jonka ajo-oikeus on rauennut, 
on luovutettava heti ajokorttinsa poliisille. 

Puolustusvoimien ajokortti 
Asetuksella säädetään oikeudesta kuljettaa puolustusvoimien moot-
torikäyttöisiä ajoneuvoja ja tämän oikeuden ehdoista sekä kuljetta-
jaopetuksen antamisesta ja kuljettajantutkinnoista puolustusvoi-
missa. 

Poikkeusluvat 
Ajoneuvohallintokeskus voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksen 
ajokorttilupaa ja ajo-oikeutta koskevista ikä- ja terveysvaatimuk-
sista. 

3.1.2 Toimintaohjeet 

Eri osapuolten toimintaa ajo-oikeusprosessissa ohjaavat lainsää-
dännön lisäksi organisaatioiden tai hallinnonalojen sisäiset toimin-
taohjeet, joissa on esitetty tarkemmat ohjeet ajo-oikeutta säätelevi-
en lakien tulkintaan. Lisäksi eri tilanteisiin on laadittu vakiolomak-
keita, joilla ilmoitetaan tai annetaan lausuntoja ajo-oikeutta koske-
vissa asioissa.  

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut muun muassa lääkärin 
ilmoitusvelvollisuutta ajoterveysasioissa koskevat soveltamisohjeet 
sekä ohjeet terveydenhuoltohenkilöstölle päihderiippuvaisten ajo-
oikeudesta. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut myös lomak-
keet ajo-oikeuteen liittyviä terveystarkastuksia varten.  

Sisäasiainministeriön poliisiosasto ohjeistaa poliisien toimintaa. 
Se on laatinut muun muassa ohjeen ajokieltoon määräämisestä tois-
tuvien liikennerikkomusten vuoksi.  

Ajoneuvohallintokeskus (AKE) vastaa kuljettajantutkintojen jär-
jestämisestä, laatii ajo-oikeuden hankkimiseen ja korottamiseen 
liittyvät lomakkeet sekä ohjeistaa ja valvoo autokoulujen ja tutkin-
non vastaanottajien toimintaa.  
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3.2 Ajo-oikeusprosessin osapuolet 

3.2.1 Ajo-oikeusprosessin osavaiheiden kohdejoukot 

Ajo-oikeusprosessin yhtenä tavoitteena on pyrkiä karsimaan ajo-
oikeuden hakijoiden joukosta henkilöt, joiden toimiminen ajoneu-
von kuljettajana saattaisi merkitä suurta liikenneriskiä. Esteenä ajo-
korttiluvan saamiselle on päihderiippuvuus sekä tietyt ajokorttidi-
rektiivissä ja ajokorttiasetuksessa määritellyt vammat ja sairaudet, 
jotka olennaisesti heikentävät kykyä toimia ajoneuvon kuljettajana. 
Myös aikaisemmat liikennerikkeet ja -rikokset saattavat estää ajo-
korttiluvan saamisen.  

Ajo-oikeusprosessissa on mukana ajo-oikeuden hakijan tai hal-
tijan lisäksi useita osapuolia. Ajo-opetuksen antaa yleensä auto-
koulu. Tutkinnon vastaanottaja vastaanottaa kuljettajantutkinnon 
teoria- ja ajokokeet sekä poliisin määräämät ajokokeet ja ajonäyt-
teet. Poliisilla on kaksitahoinen rooli ajo-oikeusprosessissa. Poliisi 
myöntää ajo-oikeuden saamiseen tarvittavat luvat, välittää ajo-oi-
keutta koskevat tiedot eri osapuolille sekä ottaa ajokortit haltuunsa 
ajokiellon alkaessa ja luovuttaa ne ajo-oikeuden haltijalle ajokiel-
lon päättyessä. Poliisi suorittaa myös ajo-oikeuden valvontaa ja 
päättää tietyissä tapauksissa ajokielloista. Terveydentilaan liittyvis-
sä ajokieltoasioissa poliisi tekee yhteistyötä terveydenhuollon ja ri-
kosasioissa syyttäjän ja tuomioistuinten kanssa. Poliisi toimittaa 
esimerkiksi ajokieltoasioissa esitutkinnan pöytäkirjan syyttäjänvi-
rastolle. Tehdessään syyttämispäätöksen asia etenee syyttäjältä 
tuomioistuimen käsittelyyn. Tuomioistuin päättää ajokiellosta aina 
kun moottoriajoneuvon kuljettaja on syyllistynyt törkeään liiken-
neturvallisuuden vaarantamiseen, rattijuopumukseen tai törkeään 
rattijuopumukseen. Tuomioistuimen päätös lähetetään poliisille ja 
oikeusrekisterikeskukseen, jossa tiedot tallennetaan järjestelmiin. 

Terveydenhuoltohenkilökunta arvioi ajo-oikeuden hakijoiden ja 
haltijoiden terveydentilaa ajokorttilupaa haettaessa, ikätarkastusten 
yhteydessä sekä muissa tapauksissa, kun poliisi ohjaa ajo-oikeuden 
haltijan lääkärintarkastukseen epäillessään terveydentilan vaikutta-
van haitallisesti ajo-oikeuden haltijan ajokykyyn. Terveydentilan 
arviointiin osallistuvia tahoja ovat yleis- ja erikoislääkärit sekä op-
tikot. Lääkärit saattavat ohjata arvioitavia myös erikoislääkärin tut-
kimukseen sekä ajokokeeseen tai -näytteeseen, tai psykologisiin 
testeihin, mikäli terveydentilan arviointia ei pystytä tekemään pel-
kästään terveystarkastuksen ja potilastietojen perusteella.  

Ajoneuvohallintokeskus (AKE) toimii ajo-oikeusprosessissa 
ajoneuvoliikennerekisterin (ALR) ajokorttisovelluksen ja kuljetta-
jantutkintojen tietojärjestelmän (KULTI) ylläpitäjänä, vastaa kul-
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jettajatutkintotoiminnan järjestämisestä sekä valvoo ja ohjeistaa 
kuljettajaopetusta ja kuljettajantutkintotoimintaa. AKE vastaa 
myös ajokorttien valmistamisesta ja kilpailuttaa ajokorttien valmis-
tajan.  

Tutkinnon suorittajat 
Vuonna 2006 myönnettiin 10 777 moottoripyöräkorttia, 62 257 
henkilöauton ajokorttia ja 18 209 kuorma-auton ajokorttia. Mootto-
ripyöräkorttien määrä on kasvanut lähes 50 prosenttia vuoden 2000 
jälkeen. Kuorma-autokorttien määrä on kasvanut 12 prosenttia. 
Henkilöauton ajokortteja suoritettiin vuonna 2006 sen sijaan hie-
man vuotta 2000 vähemmän. (AKE:n tutkintotilastot 2000–2006)  

Traktori- ja mopokortteja  myönnettiin  vuonna  2006 yhteensä  
32 779. Näistä mopokortteja oli noin 70 prosenttia, traktorikortteja 
kolme prosenttia ja yhdistettyjä mopo- ja traktorikortteja (MT-
kortteja) 27 prosenttia. Viidessä vuodessa traktorikorttien määrä on 
laskenut tuntuvasti, mutta toisaalta MT-kortteja on suoritettu aikai-
sempaa enemmän. Mopokorttien määrä on yli kolminkertaistunut 
vuoden 2001 jälkeen. (AKE:n tutkintotilastot 2000–2006) 

Ajokorttilupa edellyttää terveysvaatimusten täyttämistä ja niitä 
evätään tilastojen perusteella harvoin. Nuorilla autokoulua käyvillä 
ja ensimmäistä ajokorttiaan hankkivilla on harvoin ajokorttiluvan 
esteenä olevaa sairautta ja yli 70-vuotiaat hyvin sairaat henkilöt ei-
vät usein enää halua uusia ajokorttilupaansa. Vain harvoin käy niin, 
että uutta ajokorttia hakeva tai ajokortin uudistamista hakeva henki-
lö saa kielteisen lääkärintodistuksen, jonka perusteella ajokorttilupa 
evätään. 

Suurin osa tutkinnon suorittajista hankkii auton kuljettamiseen 
tarvittavan opetuksen autokouluissa. Vuonna 2006 suoritetuista 
62 257 henkilöauton kuljettajantutkinnosta opetusluvalla opetettiin 
vain noin 7 500 kokelasta. Henkilöauton ajokortin suorittamiseen 
tähtäävien opetuslupien määrä on laskenut viime vuosien aikana. 
Sen sijaan moottoripyörän ajokorttia varten myönnettävien harjoi-
tuslupien määrä on hivenen noussut.  

Vuonna 2006 72,2 prosenttia B-kortin suorittajista läpäisi ko-
keen ensimmäisellä yrittämällä. Läpäisyprosentti vaihtelee selvästi 
eri puolilla Suomea. Vuonna 2006 eniten ensimmäisellä kerralla 
hyväksyttyjä suorituksia oli Kanta-Hämeessä (85,3 prosenttia) ja 
vähiten Keski-Suomessa (66,8 prosenttia). Ajokokeen hyväksymis-
prosentin alueellista vaihtelua voidaan selittää muun muassa suori-
tettujen ajokokeiden määrällä, ajo-oppilaiden valmentamisen tasol-
la, oppilasaineksella ja paikkakunnan koolla. Hylkäysprosentit ovat 
riippuvaisia myös kokelaan iästä, sukupuolesta ja koulutustavasta. 
Naiskokelaiden hylkäysprosentit ovat keskimäärin suurempia kuin 
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mieskokelaiden. Niin ikään autokouluoppilaat läpäisevät ajokokeen 
ensimmäisellä kerralla useammin kuin opetusluvalla ajamista har-
joitelleet. (Mikkonen 2007) 

Ajokortinhaltijat 
Suomessa oli vuoden 2006 lopussa yhteensä 3 414 330 ajokortin 
haltijaa. Ajokortinhaltijoista 55 prosenttia oli miehiä ja yli 90 pro-
senttia iältään 20–75-vuotiaita. Ajokorttien jakautuminen ikäryh-
mittäin on esitetty kuvassa 1. 

 

 
Kuva 1. Voimassaolevat ajokortit ikäluokittain vuonna 2006 (Lähde: AKE:n ajo-
korttitilastot) 
 
Vuonna 2006 luovutettiin 372 404 ajokorttia, mikä oli lähes 10 000 
korttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten luovutettiin lyhyt-
aikaisia ajokortteja (78 432) ja vähiten korotettuja ajokortteja 
(19 247). Korotettujen ajokorttien määrä on kuitenkin kasvanut vii-
dessä vuodessa yli 65 prosenttia. (AKE:n ajokorttitilastot 2000-
2006) 

Vuoden lopussa voimassa olevista ajokorteista noin 51 prosent-
tia oli EU-kortteja, 29 prosenttia vanhanmallisia isompia muovi-
kortteja ja 20 prosenttia vanhoja paperikortteja. EU-korttien määrä 
lisääntyi vuoden 2006 aikana neljä prosenttiyksikköä ja vanhan-
mallisten muovikorttien ja paperikorttien osuus laski kaksi prosent-
tiyksikköä. 
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Kuva 2. Luovutetut ajokortit ajokorttityypin mukaan (Lähde: AKE:n ajokorttiti-
lastot) 
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Kuva 3. Poliisin tietoon tulleet liikennerikokset vuosina 1996–2006 

Liikennerikoksiin ja -rikkeisiin syyllistyneet  
Liikennerikokset ja liikennerikkomukset muodostavat yli puolet 
kaikista poliisin tietoon tulleista rikoksista. Tilastoidun liikenneri-
kollisuuden määrään vaikuttaa merkittävästi poliisin liikenneval-
vonnan tehokkuus. Liikennemääräysten tiukentaminen, etenkin 
ajonopeuksia koskevat rajoitukset ovat parantaneet liikenneturvalli-
suutta, mutta toisaalta myös lisänneet mahdollisuuksia syyllistyä 
liikennerikokseen. Viime vuosina kameravalvonta on lisännyt ilmi-
tulleiden rikosten määrää. (Tilastokeskus 2007) 

Vuonna 2006 poliisin tietoon tuli 405 047 liikennerikosta tai lii-
kennerikkomusta. Näistä suurin osa on liikennerikkomuksia eli tie-
liikennelain rikkomisia. Poliisin tietoon tulleiden liikennerikko-
musten ja -rikosten määrä laski 1990-luvun puolivälin jälkeen, 
mutta kääntyi nousuun vuosituhannen alussa. Liikenneturvallisuu-
den vaarantamiset ovat lisääntyneet vuosikymmenen aikana mää-
rällisesti eniten. Suhteellisesti eniten ovat kasvaneet törkeät liiken-
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neturvallisuuden vaarantamiset, joiden määrä on lähes kolminker-
taistunut; sekä ajo-oikeudetta ajot, joiden määrä on lähes kaksin-
kertaistunut vuosikymmenen aikana. (Niemi 2007)  

Vuonna 2006 rekisteröitiin 321 269 liikennerikosta tai 
-rikkomusta. Niistä tuomittiin 189 762 rangaistusmääräystä, 74 576 
rikesakkoa ja 56 931 tuomioistuimen päätöstä. Sekä tuomioistuin-
ten päätöksien, rikesakkojen että rangaistusmääräysten määrä kas-
voi. Kokonaisuudessa liikennerikoksia ja -rikkomuksia rekisteröi-
tiin 12,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. (AKE:n vuo-
sikertomus 2006)  

Vuonna 2007 poliisin tietoon tuli 27 613 rattijuopumustapausta. 
(Tilastokeskus 2008) Rattijuoppojen määrä vaihtelee satunnaisesti 
eri vuosina, mutta rattijuoppojen määrä liikennevirrassa ei ole mer-
kittävästi muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 
2007 poliisi puhallutti valtakunnallisissa liikennevirrasta rattijuop-
poja mittaavissa ratsioissa 97 147 kuljettajaa, joista rattijuopoiksi 
kirjattiin 148 kuljettajaa ja alkoholia nauttineiksi (veren alkoholipi-
toisuus alle puoli promillea) 693 kuljettajaa. (SM 2007). Valtaosa 
(90 prosenttia) rattijuopumukseen syylliseksi epäillyistä on miehiä.  
Rattijuopot jäävät tavallisimmin kiinni poliisiratsiassa (32 prosent-
tia). Muita yleisiä kiinnijäämistilanteita ovat ilmianto (18 prosent-
tia), liikennevahinko (12 prosenttia) ja poikkeava ajotapa (kymme-
nen prosenttia). Lisäksi lähes joka kymmenes rattijuoppo jää kiinni 
rattijuopumuksesta ylinopeuden, muun liikennerikoksen tai muun 
rikoksen yhteydessä. (Niemi 2006) 

Ikäkuljettajat 
Vuoden 2006 lopussa ajokortin haltijoista 6,5 prosenttia oli yli 70-
vuotiaita. Senioriautoilijoiden määrä kasvaa seuraavan vuosikym-
menen aikana jyrkästi. Vuonna 2015 – kun ensimmäinen suuri ikä-
luokka tulee 70 vuoden ikään – arvioidaan seniorikuljettajia olevan 
lähes kaksinkertainen määrä nykyiseen verrattuna. (Ikäkuljettajien 
määrä…2007) 

 
Taulukko 1. Arvio ikäkuljettajien määrän kehittymisestä (AKE)  
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Vuonna 2006 ajo-oikeuden haltijoille lähetettiin erilaisia muistu-
tuskirjeitä 258 572 kappaletta. Muistutuskirjeitä lähetettiin heille, 
joiden on joko iän perusteella tai ajokortin erityisehdon takia esi-
tettävä poliisille optikon- tai lääkärintodistus terveydentilastaan. 
Lisäksi 70 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille kuljettajille lähe-
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tettiin muistutus ajo-oikeuden päättymisestä ja siitä seuraavista 
toimenpiteistä. Lukuun sisältyvät myös kuljettajan ajotavan ohja-
usjärjestelmään kuuluvat muistutuskirjeet, joita lähetetään toistu-
vasti liikennerikkomuksiin syyllistyneille. (AKE:n vuosikertomus 
2006) 

Vuonna 2006 käsiteltiin 66 hakemusta, jossa haettiin poikkeuk-
sia ajokorttiluvan ajo-oikeutta koskeviin ikä- ja terveysvaatimuk-
siin. Vajaa puolet hakemuksista hyväksyttiin. Henkilöauton am-
mattiajolupaa koskevia ikä- ja terveyspoikkeushakemuksia käsitel-
tiin 12 ja niistä hyväksyttiin viisi. Kaiken kaikkiaan ikään liittyen 
myönnettiin 20 ja terveyteen liittyen 16 poikkeuslupaa. (AKE:n 
vuosikertomus 2006) 

Ajo-oikeuspäätösten kohteena olevat kuljettajat ja ajo-
oikeuden päättyminen 
Silloin kun poliisi epäilee, ettei kuljettaja enää täytä ajokorttiluvan 
saamisen edellytyksenä olevia terveysvaatimuksia tai ettei hän enää 
kykene kuljettamaan turvallisesti ajoneuvoa, voi poliisi määrätä 
henkilön toimittamaan määräajassa uuden lääkärin- tai erikois-
lääkärintodistuksen tai suorittamaan uuden ajokokeen tai ajonäyt-
teen. Poliisi voi määrätä kuljettajan myös uuteen kuljettaja-
tutkintoon, jos hän moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljettaessaan on 
toistuvasti syyllistynyt lakien tai niiden nojalla annettujen säännös-
ten ja määräysten rikkomiseen ja tämän vuoksi tai muutoin on to-
dennäköistä syytä epäillä, ettei hän ole säilyttänyt ajotaitoaan. 
Poliisin edellyttämien lääkärintodistusten määrä on lisääntynyt 
viime vuosina huomattavasti. Vaatimukset ajonäytteistä tai uudesta 
kuljettajantutkinnosta ovat pysytelleet samalla tasolla, mutta vaati-
mukset uudesta ajokokeesta ovat yleistyneet (kuva 4).  

Jos ajo-oikeuden haltija ei enää täytä ajokorttiluvan myöntämi-
sen edellytyksiä, tai jos hän ei poliisin asettamassa määräajassa ole 
toimittanut vaadittua lääkärintodistusta taikka suorittanut hyväksy-
tysti uutta kuljettajantutkintoa tai ajokoetta, niin poliisi voi määrätä 
hänet ajokieltoon. Poliisi voi määrätä ajokiellon myös silloin, jos 
kuljettaja on syyllistynyt kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta 
taikka liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, joka osoittaa vaka-
vaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan. Poliisin mää-
räämien ajokieltojen määrä on kasvanut tasaisesti vuosituhannen 
vaihteesta lähtien (kuva 5). 

Ajo-oikeus raukeaa henkilön oltua toistaiseksi määrätyssä ajo-
kiellossa viisi vuotta. Ajo-oikeus voidaan myös rauettaa henkilön 
ilmoittaessa  poliisille,  ettei  halua  pitää  ajo-oikeuttaan  voimassa. 
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Kuva 4. Poliisin edellyttämät lääkärintodistukset ja  erikoislääkärintodistukset 
sekä vaatimukset ajokokeen, ajonäytteen tai kuljettjantutkinnon suorittamisesta 
vuosina 1999–2006 (Lähde: AKE ja Tilastokeskus) 
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Kuva 5. Ajokiellot 1999–2006 (Lähde: AKE ja Tilastokeskus) 
 
Yleensä ajo-oikeus rauetetaan silloin, kun määräaikaistarkastus on 
tulossa eikä henkilö enää halua toimittaa lääkärintodistusta tervey-
dentilastaan. Tällöin henkilö luopuu omaehtoisesti ajokortista. 
Iäkkäät naiset luopuvat ajo-oikeudestaan omasta aloitteestaan 
selvästi miehiä helpommin. Rauetettujen ja rauenneiden ajo-
oikeuksien määrä vaihtelee vuosittain. Viime vuosina rauetettuja 
ajo-oikeuksia on ollut hieman aikaisempaa vähemmän (kuva 6).  

Poliisi voi myös muuttaa ajo-oikeuden haltijan ajo-oikeutta, jos 
haltija ei enää täytä ajokorttiluvan saamisen edellytyksiä. Ajo-
oikeus voidaan muuttaa kokonaan tai enintään kahden vuoden 
määräajaksi. Määräajaksi muutettujen ajo-oikeuksien määrä on 
pysynyt ennallaan, mutta pysyvien ajoneuvoluokan muutosten 
määrä on kasvanut viime vuosien aikana jyrkästi (kuva 7).  
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Kuva 6.  Rauenneet ja rauetetut ajo-oikeudet 1999–2006 (Lähde: AKE ja Tilas-
tokeskus) 
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Kuva 7. Ajoneuvoluokan muutokset 1999–2006 (Lähde: AKE ja Tilastokeskus) 

Liikennevahinkojen osalliset 
Vuonna 2006 tapahtui 6 740 henkilövahinkoon johtanutta tieliiken-
neonnettomuutta, joissa kuoli 336 ja loukkaantui 8 580 henkilöä. 
(Tilastokeskus 2006)  

Vuonna 2005 henkilövahinko-onnettomuuksissa oli osallisina 
yhteensä 10 510 kuljettajaa. Yli 85 prosenttia henkilövahinko-
onnettomuuksissa osallisina olleista omisti vähintään henkilöauton 
kuljettamiseen tarvittavan ajokortin (B-kortti).  Mopokortin omisti 
3,7 prosenttia, kevytmoottoripyöräkortin 1,6 prosenttia ja traktori-
kortin 1,7 prosenttia henkilövahinko-onnettomuuksissa osallisina 
olleista. Reilut neljä prosenttia henkilövahinko-onnettomuuksissa 
osallisina olleista kuljettajista ajoi ilman kyseisen ajoneuvon kuljet-
tamiseen oikeuttavaa ajokorttia. (Tilastokeskus 2006) 
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Taulukko 2. Moottoriajoneuvojen kuljettajat henkilövahinko-onnettomuuksissa vuonna 2005. 
(Lähde:Tilastokeskus, Tieliikenneonnettomuudet 2005) 

Kuljettajan 
liikenneyksikkö 

Mopo 
Moottori- 

pyörä 
Henkilö- 

auto 
Linja- 
auto 

Paketti- 
auto 

Kuorma-
auto Traktori Muu Yht. 

M 388 4 1 - - - - - 393 

T 162 7 2 - - - 9 - 180 

A1, A 11 151 6 - - - 2 - 170 

B1, B, BE 32 186 4 837 - 278 3 20 15 5 371 

C1, C 12 197 1 636 1 228 188 28 5 2 295 

CE, C1E  2 47 423 - 86 339 14 4 915 

D1, D1E 1 - 16 3 1 1 - - 22 

D, DE 2 14 97 171 14 87 2 1 388 

Harjoituslupa  - - - - - - - - - 

Ei ajokorttia  40 41 322 - 13 7 3 - 426 

Ei tietoa  59 14 202 10 16 20 1 28 350 

Yhteensä 709 661 7 542 185 636 645 79 53 10 510 

 

3.2.2 Erilaisia kuljettajaryhmiä 
Kuljettajat voidaan luokitella ajo-oikeuteen liittyvien prosessien 
näkökulmasta erottamalla eri syistä ajo-oikeudettomat normaalisti 
ajo-oikeuden omaavista. Luokituksella on merkitystä, kun etsitään 
ajo-oikeuden kontrollointiin tarvittavia toimenpiteitä ja on rajattava 
niiden kohdejoukkoja (luku 6). Tämän hankkeen työpaja-osuudessa 
on ns. valistuneina arvioina päädytty seuraavaan ryhmittelyyn:  
1) Ajo-oikeuden omaavat ja sen edellytykset täyttävät kuljettajat 

(pääjoukko). Ryhmän kooksi jää noin 2 950 000 ajokortin halti-
jaa, kun kaikkien ajokortin haltijain joukosta erotetaan alempa-
na rajatut ryhmät 3 ja 4. 

2) Ilman ajo-oikeutta ajavat kuljettajat (kortittomat). Ryhmän ko-
ko on noin 7 000 henkilöä, kun arvioinnin lähtökohtana on po-
liisin liikennevalvonnassa saamat tulokset, joiden mukaan kor-
tittomia on liikenteessä noin 0,2 prosenttia kuljettajista  (Mik-
konen, 1999). 

3) Pysyvästi puutteelliset ajo-oikeuden edellytykset omaavat kul-
jettajat (edellytyksettömät). Ryhmän kooksi arvioidaan noin 
kymmenen prosenttia ajokortin haltijoista eli 340 000 henkilöä. 
Ryhmä koostuu erilaisista osaryhmistä, esimerkiksi motoristen 
toimintojen vajavaisuudesta, psyykkisen suorituskyvyn alentu-
misesta ja ennen kaikkea näkökyvyn alentumisesta kärsivistä 
henkilöistä.  

4) Päihteiden vaikutuksen alaisena ajavat, väsyneet, mielialahäiri-
öiset jne. (tilapäisesti ajokunnottomat). Ryhmän kooksi arvioi-
daan noin kolme prosenttia kuljettajista, mikä lukumääränä on 
noin 102 000. 
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Eri kuljettajaryhmien osuudet ja lukumäärät ovat karkeahkoja arvi-
oita, koska näistä ei ole tilastointia tai kattavia kertaluonteisten tut-
kimustenkaan tuloksia. Ajo-oikeuden valvonnan ja kuljettajiin 
kohdistettavien liikenneturvallisuustoimenpiteiden suunnittelulle 
ryhmien koon ja koostumuksen tuntemus olisi tärkeää. 

Pääjoukko – tavalliset kuljettajat 
Suurin kuljettajaryhmä on ajo-oikeuden omaavat ja sen edellytyk-
set täyttävät kuljettajat eli ns. tavalliset kuljettajat. Pääjoukon koko 
on moninkertainen verrattuna muihin ryhmiin ja näin ollen pienikin 
liikenneturvallisuusriskin väheneminen pääjoukossa voi vaikuttaa 
kokonaisuutena merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Pääjoukossa 
oleviin kuljettajiin vaikuttaminen on kuitenkin vaikeaa, ja usein 
huomio kohdistuukin ongelmaryhmiin.  

Pääjoukkoon sisältyy lähes kaikenlaisia kuljettajia. Toisessa ää-
ripäässä ovat ns. riskikuljettajat ja toisessa rikkeettä ajavat kuljet-
tajat (Salo & Keskinen 2003). Riskikuljettajat ovat pääsääntöisesti 
miehiä, joiden ajokäyttäytymistä kuvaavat ylinopeudet, liikenne-
rikkomukset, päihteiden käyttö sekä aukinaiset turvavyöt. Tavalli-
sesti riskikuljettajat ovat alle 40-vuotiaita ja heidän aiheuttamansa 
liikenneonnettomuudet keskittyvät alemmalle tieverkolle ja viikon-
loppujen ilta- ja yötunteihin. Naisista valtaosa ajaa rikkeettömästi. 
Rikkeettä ajavien riskit eroavat selvästi riskikuljettajista; osalla on-
gelmana ovat puutteelliset ajotaidot ja -kyvyt, ja onnettomuudet ta-
pahtuvat useammin lumisella tai jäisellä kelillä ja risteyksissä.  

Kortittomat kuljettajat 
Arvion mukaan noin 0,2 prosenttia kuljettajista ajaa ilman voimas-
sa olevaa ajo-oikeutta. Heterogeenisessa ryhmässä on muun muassa 
terveydentilan, rattijuopumuksen tai muiden liikennerikosten seu-
rauksena ajo-oikeuden menettäneitä, ajo-oikeuden hankkimatta jät-
täneitä tai sen hankkimiseen liian nuoria henkilöitä.  Kortittomat 
kuljettajat ajavat ajo-oikeuden haltijoita useammin ylinopeutta ja 
ilman turvavöitä. Heillä esiintyy myös useammin ajoneuvon käsit-
telyvirheitä ja tieltä suistumisia, ja he aiheuttavat tavallista enem-
män vaaratilanteita ja onnettomuuksia liikenteessä. Usein ajokortit-
tomien ongelmina ovat myös kuljettajan itsehillintään liittyvät on-
gelmat, kuten alkoholi ja ylinopeudet. (Salo & Keskinen 2003) 

Pysyvästi edellytyksettömät 
Pysyvästi puutteelliset ajo-oikeuden edellytykset omaavien henki-
löiden ryhmään kuuluu muun muassa erilaisista näkövammoista 
sekä motoriikkaan ja mielenterveyteen liittyvistä ongelmista kärsi-
viä henkilöitä. Puutteellisilla edellytyksillä ajavien riskiä on vaikea 
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määritellä. Joissakin tapauksissa ennalta voitaisiin tunnistaa muun 
muassa sairauskohtausten riski, itsemurha-aikeet, päihderiippuvuus 
tai havaintovirheiden mahdollisuudet. Ryhmä kasvaa todennäköi-
sesti tulevaisuudessa, kun väestö ikääntyy ja vanhuuteen liittyvät 
sairaudet lisääntyvät.  

Tilapäisesti ajokunnottomat 
Tilapäisesti ajokunnottomiksi määritellään ajo-oikeuden haltijat, 
joiden ajotaitoa heikentävät esimerkiksi päihteet, väsymys tai lää-
keaineiden vaikutus. Ryhmä ei ole tarkasti rajattavissa, ja puutteel-
linen ajokunto voi osalla ryhmästä esiintyä vain ajoittain. Tilapäi-
sesti ajokunnottomat voivat osittain sisältyä jo edellä kuvattuihin 
ryhmiin. Liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisen ryhmän 
muodostavat erityisesti päihteiden alaisuudessa ajavat kuljettajat, 
jotka suhteellisen vähäisestä määrästään huolimatta aiheuttavat 
suuren liikenneturvallisuusriskin. Päihteiden käytön lisääntymisen 
seurauksena päihtyneiden ajosuoritteen arvioidaan kasvavan. Alko-
holin vaikutuksen alaisena ajamista onkin pyrittävä vähentämään 
kaikin keinoin alkaen tiedon jakamisesta ja päätyen estäviin toi-
menpiteisiin kuten teknisten sovellusten käyttöönottoon. 

 

3.3 Tietojärjestelmät ja rekisterit 
Ajo-oikeusprosessiin liittyviä tietoja tallennetaan useisiin rekiste-
reihin ja tietojärjestelmiin. Seuraavassa on kuvattu ajo-oikeuspro-
sessin kannalta keskeisimmät järjestelmät ja tietokannat.  

 

3.3.1 AKE:n ylläpitämät rekisterit 

Kuljettajantutkintojen tietojärjestelmä (KULTI) ja Ajoneuvo-
liikennerekisteri (ALR) 
AKE toimii ajo-oikeusprosessissa kuljettajantutkintojen tietojär-
jestelmän (KULTI) ja ajoneuvoliikennerekisterin (ALR) ajokortti-
sovelluksen ylläpitäjänä.  

Kuljettajantutkintojentietojärjestelmä (KULTI) sisältää tiedot 
suoritetuista teoria- ja ajokokeista, ajonäytteistä ja vaarallisten ai-
neiden kansainvälisissä tiekuljetuksissa vaadittavista ADR-
ajolupakokeista (European Agreement concerning the international 
carriage of Dangerous goods by Road). Tietojärjestelmä tuottaa tie-
toa sekä AKE:n seurantatarpeisiin sekä tutkinnon vastaanottajien ja 
autokoulujen tarpeisiin. Kuljettajatutkintotietojen järjestelmästä 
saadaan tiedot muun muassa kuljettajakokelaiden ajokokeista, teo-



 
LINTU 2/2008 · Ajo-oikeuteen liittyvät prosessit - Esiselvitys 33 

riakokeista ja annetusta ajo-opetuksesta. Järjestelmään on tallennet-
tu tietoja vuodesta 1999 lähtien. 

AKE:n ylläpitämä Ajoneuvoliikennerekisteri sisältää tietoja ajo-
neuvoista, niiden verotuksesta, kiinnityksestä sekä niitä kuljetta-
vista henkilöistä. Perustietojen (nimi, henkilötunnus, kotikunta 
jne.) lisäksi rekisteriin tallennetaan tietoja ajokorttiluvista, ajokort-
titiedoista, kuljettajatutkinnoista, ajopiirturikorteista, henkilöauton 
ammattiajoluvista, liikenneopettajaluvista sekä lakisääteisistä mak-
suista ja veroista. Rekisteriin tallennetaan ajoneuvojen tekniset tie-
dot, yksilöintitiedot, katsastus- ja hyväksyntätiedot, käyttötarkoi-
tus-, kiinnitys- ja verotus- sekä ulosottotiedot. 

Tietoja rekisteriin saadaan väestötietojärjestelmästä, yritys- ja 
yhteisötietojärjestelmästä, oikeushallinnolta, ulosottoviranomaisil-
ta, poliisilta, puolustusvoimilta, tullilaitokselta, lääninhallitukselta 
ja rajavartiolaitokselta. Lisäksi tietoja saadaan yksityisiltä tahoilta 
kuten ajoneuvojen valmistajilta, maahantuojilta, liikennevakuutus-
keskukselta ja -yhtiöiltä, kuljettajantutkintojen vastaanottajilta, kat-
sastuksen suorittajilta ja ajokortin valmistajilta.  

Rekisterinpitäjänä AKE päättää tietojen luovuttamisesta. Rekis-
teristä luovutetaan julkisia tietoja viranomaisille, liikenne-
vakuutuskeskukselle ja -yhtiöille, liikenneonnettomuuksien tutkija-
lautakunnille, katsastuksen suorittajille, kuljettajantutkinnon vas-
taanottajille ja tieliikenteen valvontalaitteen korttien käsittelijöille. 
Salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa: 
1. poliisille ja muulle esitutkintaviranomaiselle ja syyttäjälle ri-

koksen selvittämistä ja syytteeseenpanoa varten 
2. poliisille ja puolustusvoimille ajokorttiasioiden käsittelyä var-

ten 
3. tuomioistuimelle ajo-oikeuteen liittyvien asioiden käsittelyä 

varten 
4. liikenteen valvontaa suorittaville viranomaisille 
5. pysäköinnin valvontaa suorittavalle viranomaiselle tiedon vam-

maisen pysäköintiluvasta 
6. liikennelupaviranomaiselle tehtyä rikosta ja siitä seuranneita 

rangaistuksia ja muita seuraamuksia koskevat tiedot liikenne-
lupa-asioiden käsittelyä varten 

7. autokoululupaviranomaiselle tehtyä rikosta ja siitä seuranneita 
rangaistuksia ja muita seuraamuksia koskevat tiedot autokou-
lulupa-asioiden käsittelyä varten 

8. kuljettajantutkinnon vastaanottajalle valokuvan henkilön tun-
nistamista varten, tietoja henkilön terveydentilasta tutkinnon 
suorittamista varten, tiedon ajokiellosta ajokokemuksen tarkis-
tamista ja ADR-ajoluvan luovuttamista varten sekä tiedon ajo-
kortin saamisen esteestä;  
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9. tieliikenteen valvontalaitteen korttien käsittelijälle henkilön va-
lokuvan ja nimikirjoitusnäytteen korttien käsittelyä varten 

10. liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnalle liikenneonnetto-
muuksien tutkintaa varten tarpeelliset tiedot 

11. Ahvenanmaan maakunnan ja toisen ETA-valtion ajoneuvojen 
tai ajokorttien rekisteröintitehtäviä hoitavalle tai niihin liittyviä 
valvontatehtäviä hoitavalle viranomaiselle ajoneuvojen ja ajo-
korttien rekisteröintitehtävien, valvontatoimien ja luovuttami-
seen liittyvien toimenpiteiden suorittamiseksi tarpeelliset tiedot 

12. rajavartiolaitokselle rikosta ja siitä seuranneita rangaistuksia ja 
muita seuraamuksia koskevia tietoja rajaturvallisuuden ylläpi-
tämistä, esitutkintaa ja muuta tutkintaa, etsintää, pelastustehtä-
vää ja ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitetun liikenteenhar-
joittajan seuraamusmaksun määräämistä varten sekä henkilön 
valokuva ja nimikirjoitusnäyte henkilön tunnistamista varten. 

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa muihin käyttötarkoituksiin kuten 
mielipide- ja markkinointitutkimuksiin sekä tilastointia ja tutki-
muksia varten.  

Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmää uudistaan. Uutta ajoneuvo-
tietoliikennejärjestelmää (ATJ) koskeva lainsäädäntö on astunut 
voimaan 2.11.2007 ja ATJ:n ajoneuvojärjestelmät on otettu käyt-
töön 12.11.2007.  

  

3.3.2 Poliisin ylläpitämät rekisterit 

Poliisiasiain tietojärjestelmä (PATJA) 
Poliisiasiain tietojärjestelmä (PATJA) on poliisin valtakunnalliseen 
käyttöön tarkoitettu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla 
ylläpidettävä henkilörekisteri. Tietojärjestelmään saadaan tallettaa 
rikoksesta epäillyn tai esitutkinnan, poliisitutkinnan, poliisin toi-
menpiteen taikka pakkokeinon kohteena olevan henkilön tiedoista 
täydellinen nimi, syntymäaika, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkie-
li, kansalaisuus, siviilisääty, syntymävaltio, syntymäkotikunta, ko-
tikunta, ammatti, osoite ja puhelinnumero tai muu yhteystieto, tieto 
henkilön kuolemasta, ulkomaalaisen henkilön matkustusasiakirjan 
tiedot sekä henkilöä koskevat, hänen omaan turvallisuuteensa tai 
poliisin työturvallisuuteen vaikuttavat tiedot.  

Tietojärjestelmään saadaan lisäksi tallettaa säädettyjen tehtävien 
suorittamiseksi hankittuja muita tarpeellisia tietoja kuten etsintä-
kuulutus-, omaisuus-, pidätys- ja tapaamiskieltotietoja, rikosilmoi-
tus ja -seuraamustietoja, sanomanvälitystietoja, rikosten tekotapa-
tietoja sekä rikoksesta epäiltyjen tuntomerkkitietoja ja kadonneiden 
tunnistettavuustietoja. Tietojärjestelmään tallennetaan myös tutkin-
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nan ja virka-avun tiedot, virka-avun arkistotiedot sekä tietolähde-
tiedot.  

Poliisiasiain tietojärjestelmästä voidaan hakea tietoja virka-
tehtävien suorittamiseksi ja turvallisuusselvityksien tekemiseksi. 
PATJA:sta luovutetaan tieliikenneonnettomuustietoja myös Tilas-
tokeskukselle (kuukausittain), Tiehallinnolle (kahdesti kuukau-
dessa), kunnille sekä Liikenneturvalle, vakuutusyhtiöille ja tutkija-
lautakunnille (liikennevakuutuskeskukset). 

Hallintoasiain tietojärjestelmä 
Hallintoasiain tietojärjestelmä on poliisin valtakunnalliseen käyt-
töön tarkoitettu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla yllä-
pidettävä henkilörekisteri. Järjestelmään saadaan tallettaa hen-
kilötiedoista täydellinen nimi, syntymäaika, henkilötunnus, suku-
puoli, äidinkieli, kansalaisuus, siviilisääty, syntymävaltio, synty-
mäkotikunta, kotikunta, ammatti, osoite ja puhelinnumero tai muu 
yhteystieto, tieto henkilön kuolemasta sekä ulkomaalaisen henkilön 
matkustusasiakirjan tiedot. Tietojärjestelmään saadaan lisäksi tal-
lettaa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi hankittuja muita tar-
peellisia tietoja kuten aselupatiedot, henkilökortti- ja passitiedot, 
kuvatiedot sekä paikallispoliisin turvallisuusselvitystiedot.  

Tietoja luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla tai konekie-
lisessä muodossa henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa anne-
tun lain 19 §:n perusteella. Tietoja voidaan luovuttaa tarkemmin 
määriteltyihin tarkoituksiin puolustusvoimien pääesikunnalle, raja-
vartiolaitokselle, tullilaitokselle, tuomioistuimille, ulkomaalaisvi-
rastolle, poliisivaltuudet omaaville virkamiehille, metsähallituksen 
erätarkastajille sekä hätäkeskukselle. Tietoja luovutetaan myös 
muille viranomaisille, yhteisöille ja yksityiselle siten kuin oikeu-
desta tietoon on laissa säädetty. 

Sakkolaskuri 
Poliisi käyttää verottajan tietoihin pohjautuva Sakkolaskuripalvelua 
päiväsakon määrittämiseen muun muassa gsm-puhelinta käyttäen. 
Sakkolaskuri laskee sakotettavan päiväsakon edellisen hyväksytyn 
verotuksen pohjalta. Laskurissa esitetyt päiväsakot ovat ns. nor-
maalipäiväsakkoja tyyppitapauksissa. Poliisilla on kuitenkin mah-
dollisuus käyttää ±4 päiväsakon verran liukumaa jokaisen normaa-
lipäiväsakon kohdalla. Liukuma-asteikkoa voidaan käyttää, kun 
rikkomusta voidaan pitää tavallista lievempänä tai vakavampana. 
Teon moitittavuutta lisääviä seikkoja voivat olla esimerkiksi huo-
not keliolosuhteet, vilkas liikenne tai koulun läheisyys. 
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3.3.3 Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmät 
Oikeusrekisterikeskus vastaa sakkorangaistusten ja rikesakkojen 
täytäntöönpanosta sekä valtiolle tuomittujen korvausten ja saamis-
ten sekä ylikuormamaksumääräysten perimisestä. Viraston perii li-
säksi rikosvahinkosaamiset sekä panee täytäntöön sakon muunto-
rangaistukset. Oikeusrekisterikeskus ylläpitää oikeushallinnon re-
kistereitä kuten rikosrekisteriä ja velkajärjestelyrekisteriä ja vastaa 
niiden tietojen luovuttamisesta 

Rikosrekisteri 
Rikosrekisteri on valtakunnallinen keskusrekisteri, johon merkitään 
lähinnä vapausrangaistukseen tuomittujen tietoja. Tietoja kerätään 
ja talletetaan ja niitä luovutetaan rikosoikeudellisten seuraamusten 
määräämistä ja täytäntöönpanoa varten. Tietoja voidaan luovuttaa 
myös henkilön luotettavuuden tai henkilökohtaisen soveltuvuuden 
selvittämistä ja arviointia varten. Rikosrekisteriin tulee merkintä, 
kun henkilö tuomitaan: 
– ehdottomaan tai ehdolliseen vankeusrangaistukseen 
– ehdollisen vankeusrangaistuksen ohella sakkoon (oheissak-

koon), yhdyskuntapalveluun tai valvontaan  
– yhdyskuntapalveluun  
– nuorisorangaistukseen tai nuorisorangaistuksen sijasta sakkoon  
– viralta pantavaksi tai  
– jätetään syyntakeettomana tuomitsematta. 
Muista kuin edellä luetelluista sakkorangaistuksista ja sakon muun-
torangaistuksista ei tule merkintää rikosrekisteriin. 

Rikosrekisteriin merkityt tiedot ovat salaisia ja niitä saa luovut-
taa vain rikosrekisterilaissa säädetyillä edellytyksillä. Yhteisöillä 
on vapaa oikeus saada itseään koskeva ote rikosrekisteristä. Jokai-
sella on salassapidon estämättä oikeus tarkastaa omat tietonsa. Ri-
kosrekisteriin merkityllä henkilöllä on lisäksi oikeus pyynnöstä 
saada tietää, kenelle ja mihin tarkoitukseen hänestä on annettu tie-
toja viimeisen vuoden aikana.  

Sakkorekisteri 
Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämä sakkorekisteri sisältää tiedot 
täytäntöönpanotehtävien suorittamista varten. Rekisterin tietosisäl-
tö koostuu henkilötiedoista, ratkaisutiedoista, täytäntöönpanoasia-
tiedoista, muuntorangaistusasioista sekä tapahtumatiedoista. Rekis-
terin tietolähteitä ovat tuomioistuimet, syyttäjät, poliisi, Valtiokont-
tori, puolustusvoimat, uhkasakkoja tuomitsevat viranomaiset, mui-
den pohjoismaiden täytäntöönpanoviranomaiset, ulosottoviran-
omaiset ja väestörekisterikeskus.  
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Rekisteristä luovutetaan tietoja 
– ulosottoviranomaisille ulosottohakemukset asioiden täytäntöön-

panoa varten  
– poliisille vankeudeksi muunnettavissa olevien sakkojen ja sakon 

muuntorangaistusten tiedot maksuvelvollisten etsintäkuu-
luttamista varten  

– poliisille menettämisseuraamusten täytäntöönpanohakemukset 
täytäntöönpanoa varten  

– vankiloille täytäntöönpanokirjat sakon muuntorangaistusten täy-
täntöönpanoa varten  

– tulliviranomaisille tulliasioissa tuomittujen menettämisseu-
raamusten täytäntöönpanokirjat täytäntöönpanoa varten  

– puolustusvoimille erityistehtäviin määräämistä varten 
Sakkorekisterin sisältämät rikokseen ja rikosoikeudelliseen seu-
raamukseen liittyvät tiedot on pidettävä salassa. 

Tuomiolauselmajärjestelmä 
Automaattiseen tietojenkäsittelyyn perustuvaa tuomiolausejärjes-
telmää käyttävät yleiset alioikeudet ja hovioikeudet välittävät tiedot 
konekielisessä muodossa suoraan rikosrekisteriin. Tietoja siirretään 
säännöllisesti tilastokeskukselle ja muille viranomaisille. Järjestel-
mä sisältää tunnistetiedot, tiedot vastaajasta, syyksi luetut rikokset, 
hylätyt syytteet, seuraamukset ja tapauksissa sovelletut lainkohdat. 

Rangaistusmääräysjärjestelmä  
Oikeusrekisterikeskuksen Rangaistusmääräysrekisteri (RM) sisäl-
tää tiedot syyttäjien rangaistusmääräysmenettelyssä antamista rat-
kaisuista.  Järjestelmä välittää tietoja täytäntöönpanoa ja rekiste-
röintiä varten. Sakkojen ja menettämisseuraamusten täytäntöön-
panossa tarvittavat tiedot välittyvät Oikeusrekisterikeskuksen pe-
rintäjärjestelmään ja liikennerikkomuksia koskevat tiedot AKE:n 
järjestelmään syyttäjän tekemän jakelumerkinnän perusteella.  Jär-
jestelmästä välittyy lisäksi tullihallitukselle tietoja tullirikoksista.  

Aikaisemmin syyttäjät ovat lähettäneet ratkaisuilmoituksia kuu-
kausittain Oikeusrekisterikeskukselle, jossa tiedot on tallennettu. 
17.1.2008 Oikeusrekisterikeskuksessa otettiin kuitenkin käyttöön 
uusi rangaistusmääräyssovellus, jonka myötä tiedot siirtyvät syyttä-
jän järjestelmästä Rangaistusmääräysrekisteriin konekielisesti. 

3.3.4 Kuvarekisteri 
Kortinvalmistajilla on käytössään kuvarekisteri, johon digitoidaan 
ajokortin hankkijoiden nimikirjoitusnäytteet ja passikuvat. Kuvare-
kisterin tietoja käytetään ajokorttien valmistamiseen. 
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4 Ajo-oikeusprosessin 
kuvaus  

4.1 Ajo-oikeus ilman ajokorttia  
Ilman ajokorttia on lupa ajaa liikenteessä vain pienitehoisella mo-
polla ja kävellen ohjattavaksi tarkoitetulla moottorikäyttöisellä ajo-
neuvolla. Ennen vuotta 1985 syntyneet voivat kuljettaa ilman ajo-
korttia myös kaksi- ja kolmipyöräisiä mopoja (enimmäisnopeus 45 
km/h ja moottorin tilavuus 50 cm3). Vuoden 1984 jälkeen synty-
neiden henkilöiden on suoritettava mopokortti näiden kuljettami-
seksi. A1-, A- tai B-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltija saa kul-
jettaa ilman erillistä tutkintoa M- ja T-ajokorttiluokkiin kuuluvia 
ajoneuvoja.  
 

4.2 Mopokortti ja traktorikortti 
Mopokortilla saa ajaa kaksi- ja kolmipyöräisiä mopoja sekä kevyttä 
nelipyörää. Traktorikortilla on oikeus kuljettaa traktoreita (liiken-
netraktoreita lukuun ottamatta) sekä moottorityökoneita ja mootto-
rikelkkoja niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.  

M- tai T-ajokorttiluokan tutkinnonsuorittajan on oltava vähin-
tään 15-vuotias. Mopo- ja traktorikortin hankkimiseen vaaditaan 
asuinpaikan poliisin myöntämä ajokorttilupa sekä hyväksytysti 
suoritettu kuljettajantutkinnon teoriakoe. T-ajokorttiluokkaan voi-
daan vaatia ajokoe, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Ajokorttiluvan 
hakemisen yhteydessä poliisille toimitetaan terveystodistus, kaksi 
valokuvaa, huoltajien suostumus mikäli hakija on alaikäinen, luo-
tettava selvitys henkilöllisyydestä sekä ajokorttimaksu.  

Tutkintoon kuuluu tietokoneella suoritettava teoriakoe. Opetus 
on vapaaehtoista. Traktori- ja mopokortin (MT) teoriakokeen voi 
suorittaa samalla kerralla. Ennen kokeen suorittamista maksetaan 
tutkinnon vastaanottajalle tutkintomaksu. Hylätty teoriakoe voidaan 
uusia aikaisintaan kolmen päivän kuluttua hylätystä kokeesta. Hy-
väksytystä tutkinnosta annetaan tutkintotodistus, joka oikeuttaa 
ajamaan M- ja/tai T-ajokorttiluokkaan kuuluvia ajoneuvoja Suo-
messa yhden kuukauden ajan. Varsinainen ajokortti noudetaan po-
liisilta noin kolmen viikon kuluttua hyväksytystä tutkinnosta. 
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Kuva 8. Mopokortin ja traktorikortin hankkiminen 
 

 
Kuva 9. A1-luokan moottoripyöräkortin hankkiminen  
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Jos mopokortin haltija syyllistyy toistuvasti liikennerikkomuksiin, 
voidaan hänet määrätä ajokieltoon. Jos mopoa kuljettaa ilman vaa-
dittua ajokorttia, seurauksena on sakkoja. Lisäksi henkilölle ei voi-
da myöntää ajokorttia ainakaan vuoteen, ellei siihen ole erityistä 
syytä. Näin mopolla tehdyt liikennerikkomukset voivat lykätä myös 
moottoripyörän tai auton ajokortin hankintaa. 
 

4.3 Moottoripyörän ajo-oikeus 
Moottoripyöräksi katsotaan joko sivuvaunullinen tai ilman sivu-
vaunua oleva kaksipyöräinen ajoneuvo. Jos moottoripyörän sylinte-
ritilavuus on enintään 125 cm3 ja teho enintään 11 kW, tarvitaan 
kuljettamiseen A1- tai A-luokan ajokortti.  

A1-luokan ajokortin saaminen edellyttää 16 vuoden ikää sekä 
kuljettajaopetuksen ja tutkinnon hyväksyttyä suorittamista.  

A-luokan ajokortin voi saada 18-vuotiaana. Kortti oikeuttaa kah-
den ensimmäisen vuoden ajan sellaisen moottoripyörän kuljettami-
seen, jonka teho on enintään 25 kW eikä pyörän tehon suhde oma-
massaan ylitä 0,16 kW/kg. A-luokan ajokortin saaminen ei edellytä 
A1-luokan ajokortin haltijoilta uutta tutkintoa, mutta uusi ajo-
korttilupahakemus on jätettävä asuinpaikan poliisille. Uusi ajokortti 
haetaan oman asuinkunnan poliisilta. Ilman aikaisempaa ajokorttia 
suoritetaan säädetty määrä ajo- ja teoriaopetusta sekä kuljettajan-
tutkinto sylinteritilavuudeltaan yli 120 cm3 moottoripyörällä. 

Yli 25 kW:n moottoripyörän kuljettaminen edellyttää A-luokan 
ajo-oikeutta vähintään kahden vuoden ajalta tai erikseen suoritettua 
ajo- ja käsittelykoetta vähintään 35 kW:n moottoripyörällä. Erilli-
sen kokeen korttia varten voi suorittaa 21-vuotiaana. 
 

Taulukko 3. Moottoripyörän kuljettamiseen liittyvät vaatimukset 

Ikä 
Ajo-

oikeus-
luokka 

Max. teho Vaatimukset 

16 v A1 11kW 
A1 kortin saaminen edellyttää 16 vuoden ikää sekä kuljettajaopetuk-
sen ja tutkinnon hyväksyttyä suorittamista. 

18 v A ≤25kW 

Jos on aikaisempi A1-kortti, saa A-luokan kortin hakemuksella polii-
silta ilman kuljettajantutkintoa, jolloin saa ajaa enintään 25 kW tehoi-
sia pyöriä kahden ensimmäisen vuoden ajan.  
Ilman aikaisempaa ajokorttia suoritetaan kuljettajantutkinto sylinteriti-
lavuudeltaan yli 120 cm3 moottoripyörällä. 

20 v A >25kW 
Jos aikaisempi A-luokan ajokortti on ollut vähintään 2 vuotta, saa 
ajaa yli 25 kW tehoisia pyöriä.  

21 v A >25kW 
Ilman aikaisempaa ajokorttia 21 vuotta täyttänyt voi suorittaa kuljetta-
jan-tutkinnon suoraan yli 35 kW:n tehoisella pyörällä. 
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Poliisi voi oikeuttaa henkilön harjoittelemaan ajoa moottoripyörällä 
myös ilman ajo-opettajaa moottoripyörän ajo-oikeuden saamiseksi. 
Harjoitusluvan edellytyksenä on, että hakija on saanut vaaditun teo-
riaopetuksen, suorittanut hyväksytysti teoriakokeen ja käsittelyko-
keen sekä on saanut ajo-opetusta vähintään kahdeksan kertaa, josta 
liikenteessä vähintään neljä ajokertaa. Harjoituslupaa haetaan 
asuinpaikan poliisilta. Harjoituslupa myönnetään enintään kolmeksi 
kuukaudeksi, eikä sitä ilman erityisen pätevää syytä saa uudistaa. 

 

4.4 Henkilöauton ajo-oikeus 
4.4.1 Henkilöauton ajo-oikeuden hankkimisen vaiheet 
Ajo-oikeus alkaa, kun kuljettajantutkinto on hyväksytysti suoritettu 
ja todistus tutkinnon suorittamisesta luovutettu. Prosessi, joka joh-
taa ensin kahden vuoden väliaikaisen henkilöauton ajo-oikeuden 
hallintaan ja lopulta varsinaisen ajokortin saamiseen, sisältää kui-
tenkin monia vaiheita ja jatkuvaa eri osapuolten välistä yhteyden-
pitoa. Prosessissa voidaan erottaa ainakin viisi vaihetta:  
1) ajokorttiluvan hakeminen 
2) ajokorttiluvan myöntäminen 
3) kuljettajantutkinnon suorittaminen 
4) lyhytaikaisen ajokortin luovuttaminen 
5) varsinaisen ajokortin myöntäminen 

 
Kuva 10. Ajo-oikeusprosessin kulku  

4.4.2 Lyhytaikainen ja sitä seuraava vastaava ajokortti 

Ajokorttiluvan hakeminen 
Ajo-oikeuden hankkimiseksi kokelaan on hankittava poliisilta ajo-
korttilupa. Milloin ajokortin saaminen ei edellytä kuljettaja-
opetusta, ajokorttilupaa haetaan täyttämällä hakemus ja liitelomake 
poliisissa. Tavallisesti nämä täytetään kuitenkin autokoulussa, joka 
toimittaa hakemuksen liitteineen poliisille.  
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Kuva 11. Ajokorttiluvan hakeminen  

 
Kuva 12. Ajokorttiluvan myöntäminen 

 
Kuva 13. Kuljettajantutkinnon suorittaminen 
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Ajokorttiluvan myöntäminen 
Poliisi myöntää ajokorttiluvan hakijalle, joka täyttää asetuksella 
säädetyt terveysvaatimukset, asuu vakinaisesti tai opiskelee Suo-
messa (jatkunut vähintään kuusi kuukautta), ei ole ajokiellossa tai 
syyllistynyt viimeksi kuluneen vuoden aikana kulkuneuvon kuljet-
tamiseen oikeudetta ilman erityistä syytä, ja jota ei ole alkoholin tai 
muun huumaavan aineen jatkuvan väärinkäytön vuoksi katsottava 
kuljettajana liikenteelle vaaralliseksi.  

Ajokorttiluvan myönnettyään poliisi lähettää päätöksen lyhytai-
kaisen ajokortin saamiseksi haetusta ajokorttiluvasta AKE:en, jossa 
päätöksen tiedot tallennetaan järjestelmään (ALR, HENKI) ja kor-
tin kantaosa lähetetään kortin valmistajalle. Varsinaisen ajokortin 
saamiseksi myönnetyn ajokorttiluvan tiedot järjestelmiin syöttää 
poliisi. 

Ajokorttilupa raukeaa vuoden kuluttua myöntämispäivästä, jos 
lupaan merkittyä luokkaa vastaava ajo-oikeus ei ole alkanut.  

 
Kuljettajantutkinnon suorittaminen 

Ajokorttiluvan saanut kokelas voi aloittaa B- tai C-luokan I-vai-
heen ajokortin suorittamisen aikaisintaan kuusi kuukautta ennen 
kuin täyttää 18 vuotta. Autokoulukurssi sisältää teoriaopetusta, ajo-
opetusta sekä itseopiskelua. Täytettyään 18 vuotta ja suoritettuaan 
vaaditun määrän ajo- ja teoriaopintoja kokelas suorittaa kuljettajan-
tutkinnon, joka sisältää teoria- ja ajokokeen. Hyväksytyn kuljetta-
jantutkinnon jälkeen kokelas saa todistuksen kuljettajantutkinnon 
hyväksymisestä ja lyhytaikainen ajo-oikeus alkaa. 

Vaihtoehtoisesti kokelas voi suorittaa teoria- ja ajo-opetuksen 
opetusluvalla. Opetuslupa haetaan opettajan asuinpaikan poliisilta. 
Opetusluvan hakijalla täytyy olla haettavan luokan ajo-oikeus, 
kolmen vuoden ajokokemus opetusajoneuvon luokkaan kuuluvalla 
ajoneuvolla, opettajan ja opetettavan on oltava saman perheen jäse-
niä tai autokouluopetukseen osallistumisen tuotettava opetettavalle 
hänen taloudellisten olosuhteidensa ja autokoulumatkojen pituuden 
vuoksi erityisiä vaikeuksia. Opetusluvan hakijan on suoritettava 
opettajan teoriakoe. Opetusluvalla opetettu kokelas suorittaa teoria- 
ja ajokokeen samoin periaattein kuin autokoulun käynyt kokelas.  
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Kuva 14. Opetusluvan hakeminen  
 

 
Kuva 15. Lyhytaikaisen ajokortin luovuttaminen kokelaalle 



 
LINTU 2/2008 · Ajo-oikeuteen liittyvät prosessit - Esiselvitys 45 

Opetusluvalla oppilaalle annetaan kuljettajantutkintoa varten teo-
ria- ja ajo-opetusta. Opetusmäärien tulee noudattaa LVM:n ajo-
korttiasetuksen soveltamispäätöksen 1-4 § mukaisia määriä. Opetus 
annetaan AKE:n hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti ja 
kuljettajaopetuksen eteneminen merkitään erilliselle ’Opetuskortti 
opetuslupalaiselle’ -lomakkeelle. Lomakkeen on oltava oppilaan 
mukana oppilaan tullessa teoria- ja ajokokeeseen. Kun vaadittava 
opetus on kokonaan annettu, tehdään tästä merkintä ’Todistus saa-
dusta kuljettajan opetuksesta ja suoritetusta kuljettajan tutkinnosta’ 
-lomakkeeseen. Opetusluvalla opetettava kokelas suorittaa teoria- 
ja ajokokeen samoin periaattein kuin autokoulun käynyt kokelas.  

Lyhytaikaisen ajokortin luovuttaminen kokelaalle 
Auton ajo-oikeus saadaan ensin vain kahdeksi vuodeksi (lyhytai-
kainen ajokortti), jos sen saajalla ei ole aikaisemmin ollut vähintään 
kuuden kuukauden ajan Suomessa saatua muuta kuin lyhytaikaista 
auton ajo-oikeutta taikka vastaavan ajan voimassa ollutta ulko-
mailla annettua ajokorttia, joka on oikeuttanut kuljettamaan autoa 
Suomessa. Tutkinnon suoritettuaan kokelas voi noutaa lyhytaikai-
sen ajokorttinsa paikalliselta tutkinnon vastaanottajalta noin kahden 
viikon kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Ajokortin valmistus al-
kaa, kun AKE lähettää ajokorttilupahakemuksen kantaosan kortin 
valmistajalle. Kortinvalmistaja digitoi valokuvan ja hakemuksessa 
olleen nimikirjoitusnäytteen kuvarekisteriin. Saatuaan tiedon hy-
väksytystä kuljettajantutkinnosta (ALR) kortin valmistaja tekee ly-
hytaikaisen ajokortin ja toimittaa sen tutkinnon vastaanottajalle, jo-
ka luovuttaa kortin edelleen kokelaalle ajokorttimaksua vastaan. 
Samalla kokelas luovuttaa mahdollisen aikaisemman ajokorttinsa.   

4.4.3 Varsinaisen ajokortin myöntäminen 

Varsinainen ajokortti voidaan myöntää aikaisintaan kuusi kuu-
kautta ennen lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymistä. Ennen tätä 
luovuttamista kokelaan on suoritettava kuljettajanopetuksen II-
vaihe. II-vaihe suoritetaan yleensä autokoulussa opettajan tiukem-
mista vaatimuksista johtuen. Opetuksesta toimitetaan todistus polii-
sille. Poliisi luovuttaa kokelaalle varsinaisen ajokortin lyhytaikaista 
ajokorttia vastaan. Pysyvä ajo-oikeus on voimassa, kunnes ajo-
oikeuden haltija täyttää 70 vuotta. 
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Kuva 16. Varsinaisen ajokortin myöntäminen 
 

4.4.4 Ajo-oikeuden myöntäminen vammaiselle henkilölle 
Vammaisia henkilöitä koskevat ajo-oikeusprosessit ovat erilaisia 
riippuen siitä suorittaako vammainen henkilö ensimmäistä ajokort-
tiaan vai hakeeko henkilö muutosta ajokorttiinsa vammautumisen 
jälkeen. Lisäksi jokainen tapaus on yksilöllinen. Näin ollen vam-
maisen henkilön ajo-oikeuden hankkimisprosessia voidaan kuvata 
vain hyvin yleisellä tasolla.  
 
Taulukko 4. Yleisimpien vammojen edellyttämät laitteet ja apuvälineet 
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Vammaisen henkilön ajoneuvon ja kuljettajantutkinnon hyväk-
symisprosessit ovat usein monimutkaisia ja hankalia. Ohje toimin-
tatavasta ja toimintojen järjestyksestä vammautumisen jälkeen 
puuttuu (lääkärintarkastus, muutoskatsastus, ajonäyte jne.) ja usein 
tarvittava tieto joudutaan keräämään eri lähteistä, jolloin kokonai-
suuden hahmottaminen voi olla vaikeaa. Helpottaakseen ajokortin 
ja auton hankinnassa AKE on koonnut hajallaan olevaa tietoa Au-
toilun erityisvaatimukset – Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö 
ajoneuvon käyttäjänä -oppaaseen. Opas soveltuu paitsi liikkumis- 
ja toimimisesteiselle henkilölle itselleen myös hänen läheisilleen ja 
eri sidosryhmille. Opas on tehty yhteistyössä Invalidiliitto ry:n 
kanssa.  

Vammaisen henkilön ajokortin hankintaan liittyy myös turvalli-
suutta koskevia erityiskysymyksiä. Osa huomioon otettavista asi-
oista koskee ajoneuvon kuljettajaa ja osa ajoneuvoa. Ajoneuvo jou-
dutaan usein räätälöimään käyttäjälleen sopivaksi. Sen on kom-
pensoitava käyttäjän liikkumisrajoitteita ja samalla täytettävä tur-
vallisuudelle asetetut vaatimukset. Lähtökohtana on aina sama tur-
vallisuustaso kuin muilla kansalaisilla. Taulukossa 4 on esitelty 
yleisimmät eri vammojen edellyttämät laitteet ja apuvälineet. 
 
Vammaisen henkilön ensimmäisen ajokortin hankkiminen 
Kun vammainen henkilö hakee ensimmäistä ajokorttiaan, käyn-
nistetään ajo-oikeuden hankkiminen tavallisesti yhteistyössä lääkä-
rin tai sosiaaliviranomaisen kanssa. Ensimmäistä ajokorttia hake-
van on hankittava lääkärintodistus, jonka yleensä autokoulu toimit-
taa ajokorttihakemuksen ja muiden liitteiden kanssa poliisille. Koti-
kunnan sosiaalitoimistosta voi vammaispalvelulain (Laki vammai-
suuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
1987/380) nojalla hakea tukea ajo-opetukseen yksilöllisenä sopeu-
tumisvalmennuksena. Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on, et-
tä vammaisen henkilön sosiaalinen toimintakyky säilyisi ja lisään-
tyisi. Palvelutarve, kuten esimerkiksi ajokortin tarve, arvioidaan 
lääkärintodistuksen sekä muiden asiantuntijoiden lausuntojen pe-
rusteella. Autokoulu suoritetaan ajoneuvolla, joka on varustettu 
henkilön vammaa kompensoivilla hallintalaitteilla. Ajoneuvo on 
muutoskatsastettava hallintalaitteiden asennuksen jälkeen. Myös 
tutkinnon suorittamiseen käytetään erityisvarusteltua autoa. Ajokoe 
suoritetaan normaalisti. Sen lisäksi tutkinnon vastaanottaja antaa 
lausunnon ajoneuvon kuljettamiseen tarvittavista laitteista ja apuvä-
lineistä.  
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Kuva 17. Vammaisen henkilön ensimmäisen ajokortin hankkimiseen liittyvät eri-
tyisvaiheet 

Muutoksen hakeminen ajokorttiin vammautumisen jälkeen 

Silloin kuin ajo-oikeuden haltija on vammautunut niin, ettei hän 
enää täytä ajokyvylle asetettuja vaatimuksia, voi poliisi määrätä 
hänet suorittamaan ajonäytteen. Ajonäytteessä keskitytään selvit-
tämään, mitkä laitteet ja apuvälineet ovat tarpeen ajoneuvon tur-
valliseen kuljettamiseen. Ajonäytteestä ei anneta päätöstä (hyväk-
sytty/hylätty), vaan tutkinnon vastaanottaja kirjoittaa siitä lausun-
non, jota poliisi käyttää apunaan harkitessaan ajo-oikeuspäätöstä. 

Liikenteessä ajaminen arvioidaan AKE:n ajokokeen arvioin-
tiohjeen mukaisesti. Kuljettajan kyky käyttää asianmukaisesti tar-
vittavia laitteita ja apuvälineitä tutkitaan mahdollisuuksien mukaan 
muulta liikenteeltä suljetulla alueella suoritettavilla käsittelytehtä-
villä. Tällaisia tehtäviä voivat olla B-luokan käsittelytehtävien li-
säksi esimerkiksi hätäjarrutus. Ajonäytteen aikana varmistetaan 
myös, että kuljettaja kykenee käyttämään merkinantolaitteita, vaih-
tamaan lähivaloilta kaukovaloille, käyttämään tuulilasin pyyhkimiä 
ja pesulaitetta, lämmityslaitetta sekä ajoneuvosta riippuen muita 
turvallisen liikkumisen kannalta tärkeitä laitteita.  

Ajonäytteestä kirjoitettavaan lausuntoon merkitään henkilötie-
dot, ajonäytteen ajokorttiluokka, suorituspäivä, tarvittavat laitteet ja 
apuvälineet, erityisehtokoodit, selvitys sairauden, vian tai vamman 
vaikutuksista ajoneuvon kuljettamiseen ja hallintalaitteiden käyt-
töön, palvelupiste sekä tutkinnon vastaanottajan nimi. Lausunto 
tehdään kolmena kappaleena, joista yksi annetaan asiakkaalle, yksi 
toimitetaan määräyksen antaneelle poliisille ja yksi arkistoidaan 
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AKE:n arkistointiohjeen mukaisesti. Ajonäytteen päätteeksi annet-
tavassa palautteessa tutkinnon vastaanottaja kertoo asiakkaalle lau-
suntoon kirjattavat ajoneuvon kuljettamiseen vaadittavat laitteet ja 
apuvälineet sekä tutkinnon vastaanottajan arvion henkilön kyvystä 
kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti liikenteessä. Ajokorttiin merkittä-
vien ehtojen ja rajoitusten määrittämiseen käytetään yhdenmukais-
tettuja koodeja. 

Kun henkilö hakee muutosta ajokorttiinsa vammautumisen jäl-
keen, on hänellä Liikenne- ja tapaturmavakuutusten kuntoutusla-
kien perusteella mahdollista saada taloudellista tukea ajokortin suo-
rittamiseen. Autoa tarvitsevalle vaikeasti liikuntavammaiselle kor-
vataan uudesta ajonäytteestä ja ajokortin uusimisesta aiheutuvat ku-
lut. Kuntoutuslakien mukaan korvattavia ovat myös sellaiset apuvä-
lineet, joilla voidaan parantaa liikkumismahdollisuuksia (esimer-
kiksi ohjauslaitteet). Taloudellinen tuki auton hankintaan tulee tällä 
hetkellä useammalta hallinnon alalta. Selkeimmin tukea saa verot-
tajalta autoveron palautuksena ja vuosittaisen ajoneuvoveron va-
pautuksena. Lisäksi tukea voi hakea omalta kunnalta ja harvemmin 
Kansaneläkelaitokselta. Päätöksen auton tai sen apuvälineiden kor-
vaamisesta tekee vahingon korvaamisesta vastuussa oleva vakuu-
tuslaitos. Valtiokonttorin tai vakuutuslaitosten asiakkaiden tulee ol-
la auton muutostöitä ja autoon kuuluvia välineitä koskevissa asiois-
sa yhteydessä suoraan omaan vakuutuslaitokseensa. 

4.4.5 Ulkomaisen ajokortin vaihtaminen suomalaiseen  

EU- tai ETA-valtiossa myönnetty voimassa oleva ajokortti sekä 
Pohjoismaissa annettu väliaikainen ajokortti oikeuttavat kuljetta-
maan Suomessa sellaista moottorikäyttöistä ajoneuvoa, jonka luok-
kaa vastaava tunnus sisältyy ajokorttiin. Auton kuljettajan on oltava 
vähintään 18-vuotias. Geneven tai Wienin tieliikennesopimusval-
tioissa vakinaisesti asuvalle henkilölle myönnetty kansallinen tai 
kansainvälinen ajokortti taikka kansallisen ajokortin virallinen 
suomen- tai ruotsinkielinen käännös oikeuttaa kuljettamaan kelpoi-
suutensa rajoissa moottorikäyttöistä ajoneuvoa Suomessa yhden 
vuoden ajan maahantulopäivästä, jos ajokortin haltija täyttää Suo-
messa vastaavan ajo-oikeuden saamiselle säädetyn ikävaatimuksen. 
Ajo-oikeus perustuu vain sopimusmaassa vakinaisesti asuvalle 
henkilölle annettuun ajokorttiin. Tilapäisenä oleskeluaikana (esi-
merkiksi vaihto-oppilasaikana) sopimusvaltiossa hankittu ajokortti 
ei oikeuta lainkaan ajamaan Suomessa.  
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Taulukko 5. Ulkomaalainen ajokortti; ajo-oikeus ja vaihtaminen suomalaiseen ajokorttiin 

 EU-ETA- valtiot *                       

(ml. Pohjoismaat) 
Geneven tai Wienin sopimusmaassa 
myönnetty voimassa oleva ajokortti 

Muut maat 

Ajo-oikeus Suo-
messa 

Kelpoisuutensa ra-
joissa 

Ajokortin haltija on 
asunut vakinaisesti 
kyseisessä val-tiossa 
saadessaan ajokor-
tin: 

ajo-oikeus yhden 
vuoden maahantu-
lopäivästä 

Ajokortin haltija ei ole 
asunut vakituisesti 
kyseisessä valtiossa 
saadessaan ajokortin 
(esim. vaihto-
oppilaat) 

  Ei ajo-oikeutta 

Ei ajo-oikeutta. 

Vaihtaminen suo-
malaiseen ajokort-
tiin 

Ei vaihtopakkoa 

– pyynnöstä vaih-
detaan vastaavan 
luokan suomalaiseen 
ajokorttiin. Tutkintoa 
ei vaadita. 

 

– saa varsinaisen 
ajokortin, jos ajokortti 
on ollut voimassa vä-
hintään 6 kuukautta 

Jos ajokokemusta 
Suomessa vähintään 
6 kuukautta ja hake-
mus jätetään poliisille 
1,5 vuoden kuluessa 
maahantulopäivästä: 

  A1, A- tai B- 
luokka: tutkintoa ei 
tarvita, muut luokat: 
tutkinto vaaditaan  

Jos hakemusta jätet-
täessä poliisille on 
kulunut yli 1,5 vuotta 
maahantulopäivästä: 

  tutkinto vaadi-
taan 
 

– myönnetään varsi-
nainen ajokortti 

  Tutkinto vaadi-
taan kaikissa luo-
kissa. 
 

– 1. auton ajokortti 
myönnetään lyhytai-
kaisena 

  tutkinto vaadi-
taan kaikissa luo-
kissa 
 

– 1. auton ajokortti 
myönnetään lyhytai-
kaisena 

* EU- ja ETA- valtiot (12/2007): Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, 
Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, 
Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro 

 
Suomessa vakituisesti asuva tai vähintään kuusi kuukautta opiskel-
lut henkilö  voi vaihtaa hakemuksesta EU- ja ETA-valtiossa anne-
tun voimassa olevan ajokortin vastaavaan suomalaiseen ajokorttiin 
ilman uutta kuljettajantutkintoa. Ajokorttilupahakemus ja tarvitta-
vat liitteet toimitetaan poliisille henkilökohtaisesti. Poliisilaitoksel-
la hakija täyttää ajokorttihakemuslomakkeen sekä lomakkeen, jossa 
kysytään onko hakijalla entuudestaan ajokorttia tai ajokieltoa jos-
sain EU- tai ETA-valtiossa. 

Geneven tai Wienin tieliikennesopimusvaltioissa annetun ajo-
kortin voi Suomessa vakinaisesti asuva henkilö vaihtaa hakemuk-
sesta A1, A- ja B-luokan ajokorttilupaan ilman uutta kuljettajantut-
kintoa. Kortin vaihtaminen edellyttää kuitenkin vähintään kuuden 
kuukauden ajoa Suomessa. Ajokorttilupahakemus ja tarvittavat liit-
teet on jätettävä poliisille henkilökohtaisesti. Poliisilaitoksella haki-
jan pitää täyttää ajokorttihakemuslomake sekä lomake, jossa kysy-
tään onko hakijalla entuudestaan ajokorttia tai ajokieltoa jossain 
EU- tai ETA-valtiossa. Jos ensimmäisestä maahantulopäivästä on 
kulunut yli puolitosta vuotta, saa ajo-oikeuden vain tutkinnon kaut-
ta. 
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Kuva 18.  EU tai ETA-valtiossa myönnetyn ajokortin vaihtaminen suomalaiseksi 

 
 

 
Kuva 19. Geneven tai Wienin tieliikennesopimusvaltioissa annetun ajokortin 
vaihtaminen suomalaiseen ajokorttiin  
 
Suomalainen B-luokan ajokortti annetaan varsinaisena ajokorttina. 
Suomalaiseen ajokorttiin tehdään merkintä siitä valtiosta, jonka 
myöntämän ajokortin perusteella suomalainen ajokortti on annettu. 
Ajokortin haltijan on luovutettava sekä kansallinen että kansain-
välinen ajokorttinsa poliisille samalla, kun suomalainen ajokortti 
luovutetaan ajo-oikeuden haltijalle. Poliisi säilyttää ajokortin ja pa-
lauttaa sen pyynnöstä vain ajokortin haltijan muuttaessa maasta. 
Suomalainen ajokortti on tällöin vastaavasti luovutettava poliisille.  
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Muissa kuin EU-maissa tai Geneven ja Wienin tieliikenne-
sopimusvaltioidessa myönnetyillä ajokorteilla ei ole ajo-oikeutta 
Suomessa. Kuljettajantutkinto vaaditaan kaikissa luokissa ja ensim-
mäinen auton ajokortti myönnetään lyhytaikaisena.  

 

4.5 Ajokorttiluokan muuttaminen  
Ajo-oikeuden korottamiseksi suoritettavaan kuljettajantutkintoon 
pääsyn edellytyksenä on yleensä säädetyn opetuksen saaminen tai 
todistus säädetystä ajokokemuksesta. Kokelas hakee ja poliisi 
myöntää ajokorttiluokan korottamiseen vaadittavan ajokorttiluvan 
samoin periaattein kuin ensimmäistä ajokorttilupaa haettaessa. 
Ajokorttilupaan liittyvä prosessi on kuvattu edellisessä kappalees-
sa. 
Kun ajo-oikeuden haltija haluaa korottaa ajokorttiluokkaansa esi-
merkiksi B-luokasta BC-luokkaan, hänen on suoritettava vaadittu 
määrä teoria- ja ajo-opetusta. Opetusta antavat autokoulut. Kuljet-
tajantutkinnon vastaanottaa tutkinnon vastaanottaja, joka antaa to-
distuksen suoritetusta kuljettajantutkinnosta ja korotettu ajo-oikeus 
alkaa.  

Ajokorttiluokan korottamisen edellyttämään tutkintoon voi pääs-
tä myös ajokokemustodistuksen kautta. Tällä tavoin ajo-
korttiluokkaansa voi korottaa ainoastaan henkilö, jonka ajokoke-
mus täyttää ajokorttiasetuksen 28 § vaatimukset. Ajokokemuksen 
hyväksyy kuljettajantutkinnon vastaanottaja.  

 
 

 
Kuva 20. Ajo-oikeuden korottaminen  
 



 
LINTU 2/2008 · Ajo-oikeuteen liittyvät prosessit - Esiselvitys 53 

 

 
Kuva 21. Uuden lyhytaikaisen ajokortin luovuttaminen kokelaalle  
 

 
Kuva 22. Uuden varsinaisen ajokortin luovuttaminen kokelaalle  

Korotetun ajokortin luovuttaminen kokelaalle 
Kuljettajantutkinnon suoritettuaan henkilö saa uuden ajokortin, jo-
hon on merkitty korotettua ajo-oikeutta ilmentävät merkinnät. Ajo-
kortin valmistukseen liittyvä prosessi on hieman erilainen riippuen 
siitä, saako henkilö ajo-oikeuden korotuksen jälkeen varsinaisen 
vai lyhytaikaisen ajokortin (esimerkiksi ajokortilla eri luovuttaja). 
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Kortin valmistaja digitoi ajokorttilupahakemuksesta valokuvat ja 
nimikirjoitusnäytteen rekisteriinsä ja valmistaa ajokortin saatuaan 
tiedon tutkinnon suorittamisesta. Ajokortti lähetetään tutkinnon 
vastaanottajalle tai poliisille. Tutkinnon vastaanottaja luovuttaa 
hakijalle uuden lyhytaikaisen ajokortin ja poliisi varsinaisen 
ajokortin (ja ottaa aikaisemman ajokortin haltuunsa). Tieto 
korotetusta ajokorttiluokasta ja suoritetusta tutkinnosta kirjataan 
AKE:n järjestelmiin. 

Ajokorttiluokan alentaminen  
Poliisi voi muuttaa ajo-oikeuden haltijan ajo-oikeutta, jos ajo-
oikeuden haltija ei enää täytä ajokorttiluvan saamisen edellytyksiä. 
Ajo-oikeus voidaan muuttaa kokonaan tai enintään kahden vuoden 
määräajaksi sen luokan ajoneuvon ajo-oikeutta vastaavaksi, jonka 
ajokorttiluvan myöntämisen ja ajokortin saamisen edellytykset hän 
täyttää. Määräajaksi muutettu ajo-oikeus palautetaan ennalleen, kun 
ajo-oikeuden haltija määräajan kuluessa esittää täyttävänsä jälleen 
ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset. 

Ajokorttiluokan alentaminen perustuu pääasiassa ikäkausi-
tarkastusten (50, 55, 60 ja 65) yhteydessä toimitettavissa lääkärin-
todistuksissa ilmeneviin ehdotuksiin. Lääkäri ottaa ikäkausitarkas-
tuksessa kantaa siihen, onko tutkittavan ajoterveys riittävä voimas-
sa olevaan ajokorttiin, edellyttääkö tutkittavan terveys ajokorttiluo-
kan laskemista vai onko tutkittavan terveys heikentynyt niin paljon, 
ettei hän voi enää kuljettaa mitään moottorikäyttöistä ajoneuvoa. 
Poliisi tekee päätöksen lääkärin ehdotuksen mukaisesti. 

Ajoneuvohallintokeskus muistuttaa kirjallisesti lääkärin tai opti-
kon todistuksen esittämisvelvollisuudesta muutamaa kuukautta en-
nen määräaikaa. Mikäli ajokortin haltija pyytää ajokorttiluokan 
alentamista ennen kuin lääkärintodistuksen esittämisvelvollisuuden 
määräaika umpeutuu, ei poliisi edellytä ikään perustuvan lääkärin-
todistuksen toimittamista. Ajokorttiluokkaa laskettaessa ajo-
oikeuden haltijan on haettava uutta ajokorttia ja luovutettava aikai-
sempi ajokortti poliisille.  
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4.6 Ajo-oikeuden valvonta – 
terveydentilan seuranta 

Ajo-oikeuden haltijan terveydentilaa seurataan pääasiassa ajokortti-
luvan hakemisen yhteydessä, määräaikaistarkastuksissa sekä ikä-
kausitarkastuksissa. Poliisi voi pyytää ajo-oikeuden haltijaa toimit-
tamaan lääkärinlausunnon terveydentilastaan myös silloin, jos hän 
epäilee ajo-oikeuden haltijan terveydentilan heikentyneen siten, et-
tä hän ei enää pysty kuljettamaan ajoneuvoa turvallisesti.  

Ikätarkastukset ja muut lääkärintarkastukset 
Kaikilta ajokortinhaltijoilta vaaditaan 45 vuoden iässä todistus nä-
kökyvystä.  

Kuorma-auton tai linja-auton ajokortin haltijan tai henkilöauton 
ammattiajoluvan haltijan on toimitettava lääkärinlausunto asuin-
paikkakuntansa poliisille kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän 
on täyttänyt 50, 55, 60 tai 65 vuotta. AKE lähettää ajokortin halti-
jalle kirjallisen ilmoituksen tarvittavan lausunnon esittämisvelvolli-
suudesta noin kolme kuukautta ennen syntymäpäivää. Lausunnon 
voi halutessaan toimittaa poliisille heti kirjeen saavuttua. 50, 55, 60 
ja 65 vuotta täyttäville lähetettävien kirjeiden mukana AKE postit-
taa sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymän esitietolomakkeen. 
Esitietolomake on tarkoitus täyttää ennen lääkärille menoa. Esitie-
tolomaketta koskevat kysymykset voi esittää tarkastuksen suoritta-
valle lääkärille tai lääkäriasemalle. Tarkastuksen jälkeen lääkärin-
lausunto toimitetaan poliisille, joka toteaa mahdollisen esteen ajo-
oikeuden jatkamiselle.  

Ajo-oikeus päättyy henkilön täyttäessä 70 vuotta. Sen jälkeen 
sekä aina, kun 65 vuotta täyttänyt henkilö hakee ajokorttilupaa, 
ajokortti myönnetään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Tällöin 
ajo-oikeuden saaminen edellyttää aina lääkärinlausuntoa, jossa to-
detaan ajokorttiluvan saamisen edellytysten täyttyvän. 70 vuotta 
täyttäneelle ei kuitenkaan voida myöntää ajokorttilupaa linja-auton 
tai raskaan ajoneuvoyhdistelmän (C1E, CE, D1-, D1E, D- ja DE -
luokat) kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin saamiseksi. 

Joskus ikäkausitarkastusten välillä on syytä epäillä, ettei kuljet-
taja enää täytä ajokorttiluvan saamisen edellytyksenä olevia terve-
ysvaatimuksia tai ettei hän terveydentilansa vuoksi enää kykene 
kuljettamaan turvallisesti sellaista ajoneuvoa, jonka ajo-oikeus hä-
nellä on. Tällöin poliisi voi määrätä hänet määräajassa toimitta-
maan lääkärin- tai erikoislääkärinlausunnon terveysvaatimusten 
täyttymisestä, todistuksen uudesta ajokokeesta tai tutkinnon vas-
taanottajan ajonäytteen perusteella antaman lausunnon sairauden, 
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vian tai vamman vaikutuksista ajoneuvon kuljettamiseen ja hallin-
talaitteiden käyttöön. Jos ajo-oikeuden haltija ei enää täytä ajokort-
tiluvan myöntämisen edellytyksiä (kielteinen lääkärinlausunto), 
toimita poliisille määräajassa vaadittua lääkärinlausuntoa tai suorita 
hyväksytysti ajokoetta tai ajonäytettä, voi poliisi määrätä ajo-
oikeuden haltijan toistaiseksi ajokieltoon. Ajokielto on voimassa, 
kunnes henkilö toimittaa poliisille vaaditun todistuksen ajokyvys-
tään, ja poliisi toteaa henkilön ajokyvyn täyttävän sille asetetut vaa-
timukset.  

Lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa poliisille henkilön ajo-
oikeuteen liittyvän terveydentilan pysyvästä tai pysyväisluon-
toisesta heikentymisestä. Ennen ilmoituksen tekemistä on lääkärin 
kerrottava potilaalle ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydentilan vai-
kutuksesta ajokykyyn. Ilmoitukset tehdään käyttäen sosiaali- ja ter-
veysministeriön vahvistamia lääkärintodistuslomakkeita. Mikäli 
sairaus tai lääkitys heikentää potilaan ajokykyä tilapäisesti, tulee 
lääkärin kieltää suullisesti henkilöä ajamasta ja tehdä siitä merkin-
nät potilasasiakirjoihin. 

 

 
Kuva 23. Terveydentilan seuranta, ikätarkastukset 

 
 
 



 
LINTU 2/2008 · Ajo-oikeuteen liittyvät prosessit - Esiselvitys 57 

4.7 Ajo-oikeuden valvonta – 
liikennerikokset ja -rikkomukset 

Ajo-oikeuden haltijan syyllistyminen tieliikennelain perusteella 
rangaistavaan liikennerikkomukseen tai rikoslain perustella ran-
gaistavaan liikennerikokseen johtaa rangaistukseen ja mahdollisesti 
ajo-oikeusseuraamukseen. Yleisin ajo-oikeusseuraamus on ajo-
kielto. Tietyissä tapauksissa poliisi voi antaa varoituksen. Poliisi 
voi määrätä väliaikaisen tai määräaikaisen ajokiellon. Tuomioistuin 
voi määrätä ajokiellon ehdollisena tai ehdottomana. 

Rikesakko 
Ajo-oikeuden haltijan syyllistyminen lievään tieliikenne- ja ajo-
neuvorikkomukseen, kuten vähäiseen nopeusrajoitusten tai muiden 
liikennesääntöjen rikkomiseen tai katsastamattoman tai rekiste-
röimättömän ajoneuvon käyttöön, johtaa rikesakkoihin. Rikesakko 
on sakkoa lievempi varallisuusrangaistus, joka voidaan määrätä 
rikkomuksesta, josta ankarin rangaistus on sakkoa tai enintään kuu-
si kuukautta vankeutta. Rikesakon määrää poliisi tai rajavartio- tai 
tullimies. Rikesakkoa on mahdollista vastustaa, jolloin asia käsitel-
lään tuomioistuimessa. Oikeusrekisterikeskus vastaa rikesakkojen 
täytäntöönpanosta. 

Sakot ja ajokorttiseuraamukset  
Vakavammista liikennerikkomuksista tai -rikoksista rangaistaan 
sakolla, vankeudella ja/tai ajo-oikeusseuraamuksilla. Rikoslaissa 
rangaistaviksi säädettyjä tieliikennerikoksia ovat muun muassa lii-
kenneturvallisuuden vaarantaminen, rattijuopumus, kulkuneuvon 
luovuttaminen juopuneelle tai sen kuljettaminen oikeudetta. Ratti-
juopumukset sekä törkeät tekomuodot menevät aina syyttäjän aja-
mina käräjäoikeuden käsiteltäviksi. Lievemmistä rikoksista voidaan 
määrätä sakkoa rangaistusmääräysmenettelyssä.  

Rangaistusvaatimuksen antaa poliisi. Rangaistusvaatimus anne-
taan ajo-oikeuden haltijalle kirjallisena ja siitä tulee ilmetä epäilty, 
tapahtunut rikos, sovellettavat lainkohdat, rikoksesta vaadittava 
rangaistus sekä se, kuinka rangaistusvaatimuksen saaneen on mene-
teltävä, jos haluaa vastustaa sitä. Ennen rangaistusvaatimuksen an-
tamista toimitetaan suppea esitutkinta, jossa selvitetään ainoastaan 
ne seikat, jotka ovat välttämättömiä seuraamuksen määräämiseksi 
rangaistusmääräysmenettelyssä. Sakkoa on mahdollista vastustaa, 
jolloin tapaus käsitellään oikeudessa. Sakkorangaistusten täytän-
töönpanosta vastaa oikeusrekisterikeskus.  
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Kuva 24. Rikesakon määrääminen  

 
 

 
Kuva 25. Rangaistusmääräyksen langettaminen  
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Poliisi laatii rangaistusvaatimuksen joko PATJAssa tai sen tausta-
järjestelmissä. PATJAan tallennetut ns. poliisialoitteiset rangaistus-
vaatimukset siirtyvät syyttäjälle sähköisessä muodossa ja syyttäjä 
ratkaisee ne Rangaistusmääräyssovelluksessa. Myös rangaistus-
määräysasian ratkaisu siirtyy sähköisessä muodossa täytäntöönpan-
tavaksi Oikeusrekisterikeskukseen. 

Rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaa-
rantamisesta seuraa tekijälle miltei poikkeuksetta ajokielto. Näistä 
rikoksista ajokiellon määrää sekä poliisi että tuomioistuin. Tuo-
mioistuimen määräämää ajokieltoa edeltää poliisin suorittama esi-
tutkinta ja lähes poikkeuksetta poliisimiehen asettama väliaikainen 
ajokielto. Poliisi toimittaa esitutkinnan pöytäkirjan syyttäjänviras-
tolle. Mikäli syyttäjä tekee asiassa syyttämispäätöksen, asia etenee 
tuomioistuimen käsittelyyn.  

Tuomioistuin päättää ajokiellosta aina, kun moottoriajoneuvon 
kuljettaja on syyllistynyt törkeään liikenneturvallisuuden vaaran-
tamiseen, rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen. Ajo-
kieltoa koskeva päätös annetaan pääasian yhteydessä ja sitä on 
noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Tuomioistuimen päätös 
toimitetaan poliisille ja oikeusrekisterikeskukseen, jossa tiedot tal-
lennetaan järjestelmiin. 

Määräaikaisen ajokiellon päättymisen jälkeen asiakkaan on 
noudettava ajokorttinsa poliisilaitokselta, jonka jälkeen ajo-oikeus 
jatkuu. Ajo-oikeuden jatkuminen ja tieto kortin palauttamisesta 
syötetään tietojärjestelmään. Jos ajokiellon syynä on rattijuopumus, 
on mahdollista, että henkilö asetetaan vielä päihdeseurantaan, eli 
henkilö määrätään toimittamaan päihdealaan perehtyneen lääkärin 
antama lausunto. Jos ajokorttia ei palauteta, on määrättävä ajokielto 
toistaiseksi.  

Mikäli käsiteltävä ajokieltoon johtava rikos koskee ratti-
juoppoutta, on ajo-oikeuden haltijalla mahdollisuus päästä alko-
lukkokokeiluun. Alkolukko on ajonestolaite, joka mittaa kuljettajan 
uloshengitysilman alkoholipitoisuuden ja tarvittaessa estää auton 
käynnistämisen. Alkolukko koostuu kontrolli- tai viestiyksiköstä ja 
näyteyksiköstä. Alkolukko vaatii ajoneuvon käynnistämistä varten 
joko täysin alkoholittoman tai tietyn promillerajan alittavan 
uloshengitysilmanäytteen, joka annetaan puhaltamalla. Alkolukon 
muistissa on sisäinen kalenteri, joka muistuttaa määräaikaisista al-
kolukon huolto- ja  kalibrointitarkastuksista.  
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Kuva 26. Ajokieltoasian eteneminen rikoksen tapahtumisesta tuomioistuimen kä-
sittelyyn  
 
 

 
Kuva 27. Ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely  

 
Valvottua ajo-oikeutta on pyydettävä joko poliisilta tai rattijuopu-
musasian käsittelyn yhteydessä tuomioistuimelta. Kokeiluun hy-
väksyminen tapahtuu käräjäoikeuden päätöksellä. Päihdeohjelman 
voi aloittaa jo ennen käräjäoikeuden istuntoa. Ennen alkolukkoajo-
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kortin saamista henkilön on asennutettava autoonsa alkolukko lai-
tevalmistajan kanssa sopimuksen tehneessä asennusliikkeessä ja 
muutoskatsastutettava ajoneuvo. Tämän jälkeen asiakkaan on toi-
mitettava todistukset päihdeohjelman aloittamisesta, alkolukon 
asentamisesta sekä ajoneuvon muutos-katsastuksesta poliisille. 
Tämän jälkeen poliisi luovuttaa asiakkaalle alkolukkoajokortin ja 
valvottu ajo-oikeus alkaa. 

Alkolukkoa on pidettävä vuoden ajan. Tällöin asiakkaan on 
osallistuttava päihdeohjelmaan, huolehdittava alkolukon huollosta 
ja noudatettava laitevalmistajan ohjeita alkolukon käytöstä. Mikäli 
henkilö ei noudata ajo-oikeuteen liittyviä velvollisuuksiaan, valvot-
tu ajo-oikeus peruutetaan ja ehdolliseksi määrätty ajokielto astuu 
voimaan. Jos kokeilu suoritetaan onnistuneesti loppuun, asiakas pa-
lauttaa alkolukkoajokortin poliisille ja poliisi luovuttaa normaalin 
ajokortin takaisin. Tämän jälkeen alkolukko voidaan poistaa ja auto 
jälleen muutoskatsastaa.  

Alkolukkokokeilu päättyy 30.6.2008. Kokeilun tulokset ovat ol-
leet hyviä ja alkolukon käyttöä on kaavailtu jatkettavaksi. 

Toistuvista liikennerikkomuksista määrättävä ajokielto ja va-
roitus 
Kolme liikennerikkomusta vuoden sisällä tai neljä kahden vuoden 
sisällä johtavat ajokieltoon. Uusien kuljettajien kohdalla ajokiel-
toon määrätään herkemmin; kaksi rikkomusta vuoden sisällä tai 
kolme kahden vuoden sisällä johtavat ajokieltoon.  

Ajokiellon toistuvista liikennerikkomuksista määrää poliisi. 
Ajokieltoon johtavia tekoja ovat tieliikennelain tai rikoslain nojalla 
rangaistava liikenteen vaarantaminen, liikennepako, ylinopeus-
rikkomukset, ajoneuvolaissa tarkoitettu ajoneuvorikkomus, kuor-
ma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa lais-
sa tarkoitettujen kuljettajan ammattipätevyyssäännösten rikkomi-
nen, tai liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä an-
netussa laissa tarkoitettu paljastinlaiterikkomus. Ajokiellon sijasta 
poliisi voi antaa varoituksen, jos ajo-oikeus on kuljettajalle toi-
meentulon tai liikkumisen vuoksi välttämätön eivätkä teot osoita 
piittaamattomuutta tieliikennettä koskevista säännöksistä. Jos ajo-
oikeuden haltija syyllistyy vuoden kuluessa varoituksen saamisen 
jälkeen yhteenkin uuteen tekoon josta voidaan määrätä ajokielto, 
on hänet määrättävä ajokieltoon.  
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Kuva 28. Alkolukkokokeiluun osallistuminen  

 
Kuva 29. Toistuvien liikennerikkomusten käsittely.  

 
Ajokiellon kestoa harkittaessa otetaan huomioon: 
1) käsiteltävänä olevien tekojen ja rikkomusten määrä, 
2) seuraamukset ja päiväsakkojen lukumäärä, 
3) aikaisemmat rikkomukset ja ajokieltoratkaisut sekä 
4) ajokiellon vaikutukset toimeentuloon ja muihin olosuhteisiin 
Taulukossa 6 on esitetty normaalin ajokiellon pituus, sen edellytyk-
set sekä ajokiellon vähimmäis- ja enimmäiskesto eli liukumarajat. 
Uusijalle ajokielto määrätään normaalitapaukseen verrattuna puoli-
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toistakertaisena,  kuitenkaan ylittämättä liukumavälin enimmäisai-
kaa. Uusijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on ollut ajokorttitoimen-
piteen kohteena toistuvien liikennerikkomusten vuoksi edellisen 
kolmen vuoden aikana. 

 
Taulukko 6. Ajokiellon kestot normaalitapauksissa (Poliisin valtakunnallinen oh-
jeistus ajokieltoon määräämisestä) 
Normaalitapauksen 
ajokiellon kesto 

Edellytyksen ajokieltoon määräämiseen Ajokiellon  
keston liukuma 

6 viikkoa 1) Tekoja on vähimmäismäärä eikä yhdestäkään teosta yli 
15 päiväsakon rangaistusta ja päiväsakkojen yhteenlasket-
tu lukumäärä on enintään 35. 
2) Tekoja 1-2 yli vähimmäismäärän ja kaikki rangaistukset 
ovat rikesakkoja.  

1-2 kk 

12 viikkoa 3) Tekoja 1-2 yli vähimmäismäärän, tai 
4) yksi vähintään 16 päiväsakon rangaistus, tai 
5) päiväsakkojen yhteenlaskettu lukumäärä 36–50.  

2-4 kk 

18 viikkoa 6) Tekoja 3 tai enemmän yli vähimmäismäärän, tai 
7) päiväsakkojen yhteenlaskettu lukumäärä yli 50.  

4-6 kk 

 
Tiedot liikennerikkomuksista siirretään sähköisesti kerran viikossa 
Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmästä AKEn ajoneuvoliiken-
nerekisteriin. AKEn tietojärjestelmä tunnistaa seuraamustiedot saa-
tuaan, milloin tieliikennelaissa mainitut perusteet ajokieltoon mää-
räämiselle täyttyvät ja siirtää tarvittavat tiedot tulostettaviksi posti-
tusta varten. Ilmoitus postitetaan poliisille ajokieltoasian käsittelyä 
varten.  

Myös kuljettajaa muistutetaan AKE:n tietojärjestelmän tietojen 
perusteella automaattisesti lähetettävällä kirjeellä toistuvien liiken-
nerikkomusten kertymisestä siinä vaiheessa, kun seuraava teko joh-
taa ajokorttiseuraamukseen. Seuraamus on joko ajokielto taikka va-
roitus.  

Kun tieliikennelain mukaiset perusteet ajokieltoon määräämises-
tä täyttyvät, siirtyy tieto ajoneuvohallintokeskukselta poliisille, 
jonka jälkeen poliisi lähettää ajo-oikeuden haltijalle ilmoituksen 
ajokieltoasian käsittelystä. Ajo-oikeuden haltija osallistuu kuule-
mistilaisuuteen. Poliisi voi määrätä ajokiellon astumaan voimaan 
tai antaa tietyin ehdoin varoituksen.   

Ajokiellon päättyessä poliisi luovuttaa ajokortin asiakkaalle ja 
kirjaa tiedon ajokortin luovuttamisesta ja ajokiellon päättymisestä 
tietojärjestelmään. Ajo-oikeus jatkuu asiakkaan vastaanottaessa 
ajokorttinsa.  
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Kuva 30. Ajo-oikeuden päättyminen iän myötä  

4.8 Ajo-oikeuden päättyminen  
Ajo-oikeus päättyy viimeistään henkilön täyttäessä 70 vuotta. Sen 
jälkeen ajo-oikeus voidaan kuitenkin myöntää määräaikaisena enin-
tään viideksi vuodeksi kerrallaan. Linja-auton ja raskaan ajoneu-
voyhdistelmän kuljettamiseen oikeuttavaa ajokorttia ei kuitenkaan 
myönnetä 70 vuotta täyttäneelle.  

Ajo-oikeus voi päättyä aikaisemmin myös jonkun ajokykyä py-
syvästi heikentävän sairauden, oireen tai vamman vuoksi. Ajo-
oikeuden päättämisen voi käynnistää myös lääkärin ilmoitus polii-
sille potilaan pysyvästi tai pysyväisluontoisesti heikentyneestä ajo-
kyvystä. Pääsääntöisesti yli kahden vuoden kestävää ajoterveyden 
menetystä voidaan pitää pysyväisluonteisena.  

Ajo-oikeus päättyy myös, mikäli lyhytaikaisen ajo-oikeuden hal-
tija jättää suorittamatta jatko-opetuksen tai ei toimita jatko-
opetuksesta todistusta poliisille. Kun lyhytaikaisen ajo-oikeuden 
haltija toimittaa poliisille todistuksen suoritetusta jatko-
opetuksesta, lyhytaikainen ajo-oikeus päättyy ja jatkuu varsinaisena 
ajo-oikeutena.  

Kun ajokielto on määrätty olemaan voimassa toistaiseksi, ajo-
oikeus raukeaa viiden vuoden kuluttua päätöksen antamisesta, jollei 
ajokieltoon määrätylle sitä ennen ole hakemuksesta palautettu ajo-
korttia. Poliisi voi määrätä ajo-oikeuden raukeamaan myös, jos sen 
haltija sitä itse pyytää. Ajo-oikeuden päättyessä henkilön on luovu-
tettava ajokorttinsa poliisille. 
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5 Ongelmat ajo-
oikeusprosessin 
toimivuudessa 

 
Osapuolten välisen yhteistyön ja tiedonkulun kitkattomuus on ajo-
oikeusprosessin toimivuuden ehto. Ajo-oikeusprosessin osapuolten 
välillä on useita erilaisia vuorovaikutusmekanismeja ja ajo-
oikeuteen liittyviä asioita on kirjattu useisiin eri hallinnonalojen 
alaisiin rekistereihin. Suurimmat tiedonvälitykseen ja muuhun vuo-
rovaikutukseen liittyvät kehittämistarpeet liittyvät poliisin ja syyttä-
jän sekä poliisin ja terveydenhuollon väliseen yhteistyöhön ja tie-
donkulkuun. Yhteistyön sujuvuuden kannalta keskeisiä kehittämis-
kohteita ovat eri hallinnonalojen tietojärjestelmät ja rekisterit, joista 
useampia kehitetään parhaillaan. Tässä luvussa keskitytään arvioi-
maan ajokortin hankkimiseen, ajoterveyden seurantaan ja liikenne-
rikkomusten ja -rikosten käsittelyyn liittyviä tiedonkulun ongelmia 
prosessin eri vaiheissa.  

5.1 Ajo-oikeuden hankkiminen 
Ajo-oikeuden hankkimiseen liittyvän prosessin osapuolina ovat 
ajo-oikeuden hankkija, autokoulu, tutkinnon vastaanottaja, poliisi, 
AKE ja kortinvalmistaja. Ajokorttilupahakemuksen liitteenä on 
toimitettava poliisille myös voimassa oleva terveystodistus, joka 
liittää terveydenhuollon osaksi ajokortin hankintaa.  

Ajokorttilupahakemus täytetään tavallisesti autokoulussa ja toi-
mitetaan poliisille. Tavallisesti ajokorttiluvan hakeminen ja myön-
täminen sujuu ongelmitta. Haasteita prosessin toimivuudelle aihe-
uttavat joskus lomakkeiden täyttämiseen tai tarvittavien liitteiden 
toimittamiseen liittyvä huolimattomuus, joka saattaa viivästyttää 
hakemuksen toimittamista poliisille. Joskus ajokorttilupahake-
muksia toimitetaan suuremmissa erissä autokoulusta poliisi-
laitokselle, joka saattaa aiheuttaa viiveitä yksittäisten ajokortti-
lupahakemusten käsittelyyn, mutta helpottaa toisaalta autokoulujen 
työtä.  

Usein maaseudulla hakemukset joudutaan postittamaan muille 
paikkakunnille, mihin kuluu aikaa. Prosesseissa tapahtuvat muu-
tokset saattavat venyttää lupahakemusten käsittelyaikoja poliisissa 
pitkiksi, mutta käsittelyaikojen venyminen ei kuitenkaan yleensä 
aiheuta merkittäviä viiveitä ajokortin suorittamiseen.  
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Kortin valmistaja

Poliisi

AKE

Tutkinnon 

vastaanottaja

Autokoulu

Lääkäri

Lomakkeiden täyttämiseen ja 

liitteiden toimittamiseen liittyvä 

huolimattomuus

Ruuhka-aikoina 

tutkinnonsuorittamiseen 

pääsyssä ongelmia

Tutkintoverkon harventuminen 

lisää autokoulujen ja asiakkaiden 

kustannuksia ja voi viivästyttää 

tutkinnon suorittamista

Ajokorttilupahakemuksen 

toimittamiseen liittyvät 

viiveet (postitus , käsittely 

muulla paikkakunnalla )

Ajokortin valmistamiseen 

liittyvät viiveet ruuhka -aikoina

Ajo-oikeuden 

hankkija

Asiakkaat voivat aliarvioida , 

vähätellä tai antaa puutteellisia 

tietoja oireistaan / sairauksistaan

Lääkärien vaikeudet   

hahmottaa eri ajokorttiluokkien 

terveysvaatimuksia

Ajokorttiluvan myöntämiseen 

liittyvät viiveet ruuhka -aikona

Tiedottamisen 

kehittäminen

  
Kuva 31. Ajo-oikeuden hankkimiseen liittyvän yhteistyön ja tiedonkulun haasteita 

 
Ylimääräistä vaivaa autokoululle, tutkinnon vastaanottajalle ja ajo-
kortin hakijalle saattaa aiheuttaa se, että ajokorttiluvasta tehtyä 
myönteistä päätöstä ei toimiteta tiedoksi, vaan se syötetään ainoas-
taan tietojärjestelmään. Mikäli ajokorttilupahakemuksen tietojen 
tallentamisessa (AKE tallentaa lyhytaikaisten ajokorttihakemusten 
tiedot, muissa tapauksissa tiedot tallentaa poliisi) tapahtuu virheitä, 
ne voivat aiheuttaa ylimääräisiä viiveitä tiedonkulkuun ja ajo-
oikeuden saamiseen. 

Autokoulujen ja tutkinnon vastaanottajien välisen yhteistyön ar-
vioidaan toimivan hyvin. Haasteita aiheuttaa kuitenkin jonkin ver-
ran raskaiden luokkien palvelupisteverkoston karsiminen. Verkkoa 
on harvennettu, koska kyseisiä tutkintoja suoritetaan vähän ja ti-
heämmällä tutkintoverkolla tutkintojen vähäisyys tutkintopaikkaa 
kohden hankaloittaisi myös tutkinnon vastaanottajien ammattitai-
don ylläpitämistä.  

Hyväksytyn tutkinnon suorittamisen jälkeen valmistetaan ajo-
kortti. Ruuhka-aikoina ajokortin valmistamiseen ja luovuttamiseen 
voi kulua viikkoja. Tämän ei kuitenkaan katsota olevan ongelmal-
lista yhteistyön sujuvuuden tai liikenneturvallisuuden kannalta.  

AKE pitää yllä rekistereitä sekä ohjeistaa ja valvoo autokoulujen 
ja tutkinnon vastaanottajien toimintaa. Autokouluissa AKE:n anta-
mat ohjeistukset, tiedotteet ja koulutus koetaan tarpeellisena. 
Enemmän tietoa kaivataan kuitenkin vammaisten henkilöiden ajo-
oikeuteen liittyvistä tekijöistä sekä erilaisissa ristiriitatilanteissa 
toimimisesta. Tällaisia ristiriitatilanteita ovat muun muassa tapauk-
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set, joissa autokoulun opettaja kokee, että asiakkaan terveydentila 
ei vastaa lääkärin lausuntoa. 

Lyhytaikaisen ajo-oikeuden haltija voi lykätä varsinaisen ajo-
kortin saamiseksi vaadittavaa jatko-opetusta useilla vuosilla (kaksi 
vuotta kerrallaan). Vaikka säädösten mukaan lyhytaikaisen kortin 
voi saada uudelleen vain erityisestä syystä, saa lykkäystä käytän-
nössä suhteellisen helposti. Lykkäyksen saamisessa alueellisten 
erojen uskotaan  olevan suuria. Tutkinnon toisen vaiheen lykkää-
minen katkaisee kaksivaiheisen kuljettajakoulutuksen, mikä hei-
kentää koulutuskokonaisuuden toimivuutta ja kuljettajien liikenne-
turvallisuutta. Keskeinen tekijä ajoturvallisuuden kannalta on myös 
se, että usein toisen vaiheen suorittamista lykkäävät kokemattomat 
ajajat sekä henkilöt, jotka kokevat omat ajotaitonsa riittämättömik-
si. Erityisesti tällaisille henkilöille toiseen vaiheeseen kuuluvat ajo-
taitojen syventäminen, riskien tunnistaminen ja vaarojen ennakoin-
nin opetus olisi tärkeää.  

Liikenneturvallisuuden kannalta pimeäajon koulutuksen ongel-
mana on ollut sen suorittamisen lykkääminen autokoulun toiseen 
vaiheeseen. Aikaisemmin pimeäajon suorittaminen voitiin lykätä 
toiseen vaiheeseen myös silloin, kun se olisi ollut mahdollista suo-
rittaa ensimmäisessä vaiheessa. Vuonna 2004 AKE määritteli ajan-
jaksot, joina pimeänopetus on pakollinen ennen ajokokeen suorit-
tamista. Helmikuun 2008 alusta lähtien autokoulut ovat saaneet 
opettaa pimeällä ajamista myös simulaattorin avulla.  

Liikuntarajoitteisten henkilöiden ajo-oikeuden hankkimiseen 
liittyvä liikenneturvallisuusriski on henkilön toimintakyvyn arvi-
ointi. Lääkärin pitäisi pystyä arvioimaan vammautuneen henkilön 
toimintakykyä erilaisten teknisten laitteiden kanssa ilman teknistä 
koulutusta. Tutkinnon vastaanottajan taas pitäisi pystyä arvioimaan 
henkilön toimintakykyä ilman lääketieteen asiantuntemusta. Näihin 
osaaminen ei aina välttämättä riitä. 

Vaihdettaessa ulkomailla suoritettuja ajokortteja suomalaiseen 
korttiin ongelmina saattavat olla lähtömaan erilaiset koulutuspaino-
tukset ja tutkintovaatimukset. Ulkomailla suoritettuun ajokoulutuk-
seen ei välttämättä ole sisältynyt esimerkiksi liukkaan kelin tai pi-
meän ajan ajoharjoittelua. Näihin tilanteisiin liittyy myös kieli-
ongelmia, minkä lisäksi kasvavana ongelmana on puuttuva ohjeis-
tus menettelytavoista. Tyypillisessä tilanteessa ajokorttiaan vaihta-
va henkilö toimittaa alkuperäisen kortin poliisille, mutta henkilölle 
ei tässä vaiheessa tiedoteta, että tutkinnon vastaanottajalle tulisi 
luovuttaa vähintään kopio alkuperäisestä ajokortista. Tällöin asia-
kirjoja joudutaan hankkimaan jälkikäteen ja prosessi viivästyy. 
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Ajo-oikeuden 

haltija

Lääkäri Poliisi

AKE
Tutkinnon 

vastaanottaja
Autokoulu

Asiakkaat saattavat aliarvioida tai antaa 
puutteellisia tietoja terveydentilastaan

Poliisin lomakkeesta ei käy ilmi 

mille erikoislääkärille asiakkaan 
tulee hakeutua

Lomakkeessa ei ole aina tarvittavaa tietoa 

asiakkaasta (esim. päihderiippuvaisuus ) ja 
terveystarkastukseen määräämisen syistä

Poliisille ei välity tietoa 
terveystarkastukseen 

sisältyvästä harkinnasta

Lääkäreillä on vaikeuksia 

hahmottaa eri ajokorttiluokkien 

terveysvaatimuksia

Lisääntyneet ristiriidat 

lääkärinlausuntojen ja autokoulun 

opettajien näkemyksessä asiakkaan 

todellisesta ajoterveydestä
Kun ajo -oikeuden haltija määrätään uuteen 

kuljettajantutkintoon , ajokokeeseen tai -

näytteeseen on usein epäselvyyksiä siitä 
mikä näistä ja milloin se tulee suorittaa

Ajo -oikeuden haltijalle jää usein epäselväksi mille 
lääkärille poliisi odottaa hänen hakeutuvan , kuka 

maksaa , täytyykö hänen suorittaa ajokoe , -näyte 

vai uusi kuljettajan tutkinto

Terveydentilan arviointiin hakeudutaan 

usein vasta määräajan päättyessä

Lääkärien ajo -oikeutta koskevia 

lausuntoja ei kerätä rekisteriin , joten 

niiden määrästä ja laadusta ei ole tietoa

 

Kuva 32. Ajoterveyden valvontaan liittyvän yhteistyön ja tiedonkulun haasteita 

 

5.2 Terveydentilan valvonta 
Ajo-oikeuden valvonnan ja terveydentilan seurannan osapuolia 
ovat ajo-oikeuden haltija, lääkäri, poliisi, autokoulut, tutkinnon 
vastaanottajat sekä AKE. Suurimat tiedonkulun ongelmat liittyvät 
lääkärin ja poliisin väliseen yhteistyöhön, mutta myös viestintä ajo-
oikeuden haltijalle koetaan puutteelisesti ohjeistetuksi, mistä seuraa 
väärinymmärryksiä ja epävarmuutta toimintatavoista.  
Ajo-oikeuden haltija voi hakeutua lääkärintarkastukseen omasta 
aloitteestaan, poliisin lähetteellä tai AKE:n muistutuskirjeen oh-
jaamana (ikäkausitarkastukset). Lääkärintarkastuksen tekemisen 
yhteydessä keskeisiä asiakkaan ja lääkärin väliseen tiedonkulkuun 
liittyviä haasteita ovat asiakkaan ja lääkärin väliseen avoimuuteen 
liittyvät kysymykset (puutteellisten tietojen antaminen jne.) sekä 
lääkärien vaikeus hahmottaa eri ajokorttiluokkien terveysvaatimuk-
sia. Lääkärit joutuvat usein antamaan lausuntoja pelkästään vas-
taanotolla tarkastuksen yhteydessä saatujen tietojen perusteella, il-
man kattavaa tietoa henkilön terveyshistoriasta. Tästä syystä lää-
kärinlausuntoja saatetaan tarkoituksella hakea lääkäreiltä, jotka ei-
vät tunne potilaan terveydentilan historiaa, jolloin kaikki oleellinen 
tieto ei välttämättä tule esiin tarkastuksen aikana. Sähköisten poti-
lasasiakirjojen käytön yleistyminen kuitenkin helpottaa tulevai-
suudessa historiatietojen hyödyntämistä.  
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Oman terveydentilansa heikkenemistä epäilevät henkilöt saatta-
vat pyytää oma-aloitteisesti ajokorttiluokan alentamista välttyäk-
seen raskaan ajoneuvon kuljettajilta määräajoin edellytettäviltä ter-
vesystarkastuksilta. Tällöin terveystarkastuksen jäädessä tekemättä 
saattaa huomaamatta jäädä myös sellaisia terveydentilaa koskevia 
seikkoja, jotka edellyttäisivät myös alemman ajokorttiluokan mu-
kaisen ajo-oikeuden epäämistä. 

Silloin kun potilas hakeutuu hoitoon sairautensa hoitamiseksi, ei 
henkilön ajo-oikeus nouse aina edes esille. Jos lääkäri ei muista ot-
taa ajo-oikeuteen liittyviä kysymyksiä esille, ei hän luonnollises-
tikaan voi tehdä sitä koskevia suosituksia (esimerkiksi suullinen 
ajokielto), saati täyttää ilmoitusvelvollisuuttaan. Toisaalta vaikka 
ajo-oikeus nousisikin esille lääkärintarkastuksen yhteydessä, voi 
asiakas kieltää ajokortin olemassa olon, jolloin lääkärillä ei ole 
mahdollisuutta tarkistaa asiaa. Ajo-oikeuden haltijat saattavat myös 
aliarvioida sairauksiensa tai vanhuuden tuomien toimintakyvyn 
muutosten vaikutusta ajokykyyn. Henkilö saattaa unohtaa oireitaan 
tai ei kerro niitä, koska ei itse pidä niitä merkittävinä. 

Lääkärin todetessa potilaansa ajokyvyn heikentyneen pysyvästi 
tai pysyväisluontoisesti, hänen tulee ilmoittaa siitä poliisille riip-
pumatta siitä, antaako potilas siihen suostumuksensa. Tietoisuus 
lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta saattaa heikentää lääkäri–potilas-
suhdetta. Lääkärille hakeutumista sairauden hoitamiseksi voidaan 
jopa vältellä ajokortin menettämisen pelossa. Myös pitkäaikainen 
hoitosuhde voi katketa, jos potilas epäilee, että potilaan terveyden-
tilan parhaiten tunteva omalääkäri tekee poliisille ilmoituksen hei-
kentyneestä ajokunnosta. Tästä syystä lääkäri saattaa kokea koko 
ajo-oikeuden seurannan epämielekkääksi osaksi työnkuvaa.  Lääkä-
rin ilmoituksen perusteella poliisi tekee päätöksen ajo-oikeuden 
jatkamisesta tai päättymisestä. Ajo-oikeuden haltija kutsutaan täl-
löin poliisin kuultavaksi päätöksentekoa varten. Ajokyvyn heikke-
nemisen toteamisesta ajo-oikeuden päättämiseen voi näissä tapauk-
sissa kulua useita viikkoja, ja tämän viiveen ajan ajokyvyttömäksi 
epäilyllä henkilöllä on ajo-oikeus voimassa.  

Kun asiakas hakeutuu lääkärintarkastukseen poliisin lähetteellä, 
saattaa asiakkaalle jäädä epäselväksi, mihin alaan erikoistuneen 
lääkärin tarkastukseen poliisi odottaa hänen hakeutuvan ja kuka 
vastaa tarkastuksista koituvista kustannuksista. Joskus lääkärit ko-
kevat lomakkeesta selviävät tiedot vaillinaisiksi eivätkä saa esi-
merkiksi tietoa syistä, miksi poliisi on määrännyt kyseisen henkilön 
tarkastukseen. Tämä vaikeuttaa kokonaisvaltaisen arvion tekemistä 
asiakkaan ajokyvystä erityisesti rattijuoppojen osalta. Poliisille 
toimitettavasta lääkärintodistuksesta ei käy ilmi terveydentilan ar-
viointiin sisältyviä seikkoja tai päätöksentekoon liittynyttä harkin-
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taa ja epäröintiä. Lääkärien rooli rattijuopumuksen ehkäisyssä saa-
tetaan myös kokea liian suureksi. Lääkäri ei voi ennalta tietää poti-
laiden taipumuksista ajaa autolla päihtyneenä.   

Lääkärit voivat ohjata ajo-oikeuden hakijoita (uusi ajokortti tai 
ajokielto) myös psykologisiin testeihin ajokyvyn arvioimiseksi. 
Näillä pystytään yksilöimään monia ajokykyyn liittyviä ongelmia. 
Suomessa ei kuitenkaan ole laadittu virallisia mittareita tai sääntöjä 
psykologiseen ajokyvyn arviointiin, vaan arviointia tekevät tahot 
määrittelevät itse käyttämänsä mittarit. Psykologisten testien käyttö 
on satunnaista, eivätkä lääkärit useinkaan edes tiedä tällaisen vaih-
toehdon olemassaolosta.  

Joissakin tilanteissa tarkempi tieto henkilön terveydentilasta 
voisi auttaa poliisia arvioimaan asiakkaan tilannetta kokonaisvaltai-
semmin, mutta yksityisyydensuojan kannalta nykyinen menetelmä 
on kuitenkin turvallisempi. 

Asiakkaan tulee toimittaa lääkärinlausunto poliisille aina määrä-
ajan puitteissa. Usein lääkärille hakeudutaan vasta määräajan olles-
sa lopuillaan, jolloin tarkastusta ei välttämättä ehditä tekemään 
ajoissa. Tällöin heikentyneen ajokyvyn toteaminen ja sen myötä 
ajo-oikeuden päättyminen tai ajokorttiluokan alentaminen saattavat 
viivästyä.  

Kun ajo-oikeuden haltija hakeutuu poliisin lähetteellä suoritta-
maan uutta kuljettajantutkintoa, ajonäytettä tai koetta, ei ajo-oikeu-
den haltija tai autokoulu aina tiedä, mikä näistä tulee suorittaa. 
Myös suorittamisen ajankohta tai suoritettava ajokorttiluokka saat-
taa jäädä epäselväksi. Toisinaan ongelmia aiheuttavat tilanteet, 
joissa henkilöllä on käypä terveystodistus, mutta ajo-opettajan kä-
sityksen mukaan henkilön havainnointikyky tai motoriikka ei täytä 
määrättyjä vaatimuksia. Tällöin tutkinnon vastaanottaja viime kä-
dessä arvioi ajokyvyn.  

Myös vammaisen henkilön ajo-oikeutta koskevissa asioissa eri 
tahojen välisessä yhteistyössä, tiedonkulussa ja asiaan liittyvässä 
asiantuntemuksessa on puutteita. Lääkärit eivät tunne tarpeeksi 
teknisten apuvälineiden vaikutuksia ajokykyyn. Teknologian kehi-
tys on niin nopeaa, että lääkäreiden on vaikea pysytellä ajan tasalla. 
Kun lääkärit joutuvat ilman koulutusta ottamaan kantaa teknisillä 
apuvälineillä saavutettavaan ajokykyyn tuntematta tarkemmin ajo-
oikeuteen liittyviä teknisiä vaatimuksia, myös tutkinnon vastaanot-
tajat joutuvat vastaavasti ilman lääketieteellistä asiantuntemusta ar-
vioimaan vammaisen kuljettajan apuvälineiden avulla kompensoi-
tavaa suorituskykyä.  

Vammaisten henkilöiden ajo-oikeuteen liittyvässä ohjeistukses-
sa on myös puutteita. Esimerkiksi sitä, kuinka toimitaan ajo-
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oikeuden haltijan vammautumisen jälkeisessä tilanteessa, ei ole 
tarpeeksi ohjeistettu. 

Lääkärien ajo-oikeutta koskevia lausuntoja ei kerätä rekisterei-
hin, joten niiden määrästä ja laadusta ei ole tilastollista tietoa. Tämä 
hankaloittaa kokonaiskuvan muodostamista lääkärien ilmoitusvel-
vollisuuden täyttymisestä.  

5.3 Liikenteen valvonta, liikenne-
rikkomukset ja -rikokset 

Liikennerikkomusten ja -rikosten käsittelyn osapuolina ovat ajo-
oikeuden haltija, poliisi, syyttäjä, tuomioistuimet, AKE ja Oikeus-
rekisterikeskus. Liikenneturvallisuuden kannalta on erityisen tärke-
ää turvata tiedonkulun nopeus ja kitkattomuus kaikissa rikkomuk-
sia ja rikoksia  seuraavissa vaiheissa, sillä hidas tiedonkulku viiväs-
tyttää prosesseja, rangaistusten täytäntöönpanoa, ja ajo-oikeuden 
päättymistä sekä johtaa ajokyvyttömien henkilöiden aiheuttamiin 
jatkuviin liikenneturvallisuuden vaarantamisiin. 

Poliisi suorittaa liikenteen valvontaa käytettävissä olevien re-
surssiensa puitteissa. Nämä koetaan usein riittämättömäksi. Alhai-
nen riski jäädä kiinni liikennerikkeestä tai -rikoksesta heijastuu 
myös liikennekäyttäytymiseen. Myös ajonopeuksien automaatti-
valvonnan puuttumiskynnys on yleensä nopeusrajoitusta korkeam-
pi, koska poliisin resurssit eivät riittäisi kaikiin havaittuihin ylino-
peuksiin puuttumiseen.  

Rattijuopumustapauksiin liittyvänä ongelmana etenkin syrjä-
seuduilla ovat pitkistä etäisyyksistä johtuvat pitkät kuljetusajat, jol-
loin tarkkuusalkometri- tai verikokeeseen kuljetettavan henkilön 
veren alkoholipitoisuus ehtii laskea huomattavasti ennen kuin tulos 
saadaan varmennettua. Mikäli veren alkoholipitoisuus laskee kulje-
tuksen aikana alle rangaistavuusrajan, ei kuljettajaa voida tuomita 
rattijuoppoudesta.  

Tavallisimmat viiveet liikennerikos- ja rikkomusasioiden käsit-
telyssa syntyvät:   
- kentällä täytetyn sakon siirtämisessä kenttälomakkeesta poliisin 

sähköiseen järjestelmään  
- rangaistusmääräyksen vahvistamiseen kuluvasta ajasta (syyttä-

jien resurssit, käsittelyjonot) 
- Oikeusrekisterikeskuksen tallennusjonoista 
- tietojärjestelmien eräajojen ajoituksesta (Oikeusrekisterikes-

kuksessa ja AKE:ssa)  
- asiakirjojen postittamiseen kuluvasta ajasta 
- liikennerikos- ja rikkomustietojen manuaalisista tarkistuksista. 
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Poliisi
Syyttäjä /

tuomioistuimet

AKE ORK

Kaikki oleellinen tieto ei ole saatavissa yhdestä rekisteristä 
vaan tietoja on haettava ja tarkistettava useasta lähteestä

Poliisin on ilmoitettava alkolukko 
rikkomuksista syyttäjälle . 

Ilmoittamiskäytöntöön ei ole 
olemassa ohjeistusta

Kentällä annetut sakot täytyy 
kirjata erikseen järjestelmään 
kenttälomakkeesta , mikä voi 

aiheuttaa viiveitä

Manuaaliset tarkistukset hidastavat asioiden käsittelyä

AKE:lla ei ole pääsyä rikosilmoitusrekisteriin . 
Tilanteissa jossa tuomioistuimen päätös ja 

poliisin kertomus eivät täsmää on soitetettava 
poliisille . Pääsy rekisteriin helpottaisi asiaa

Eräajojen ajoitus voi viivyttää hieman 
ilmoitusten välittymistä AKE :lta poliisille 

(kuljettajan liikennerikkomukset ) 

Eräajojen ajoitus voi viivyttää tietojen välittymistä 
Oikeusrekisterikeskuksen  tietojärjestelmästä AKE :n 

ajoneuvoliikennerekisteriin

Rangaistusvaatimuksen 
vahvistamiseen kuluva aika 
saattaa venyä kuukausilla 

käsittelyjonojen takia

Oikeusrekisterikeskuksen 

tallennusjonot voivat 
viivyttää asian käsittelyä

 

Kuva 33. Liikenteen valvontaan sekä liikennerikkomustenja -rikosten käsittelyyn liittyvän yhteistyön ja 
tiedonkulun haasteita 

 

Merkittävimmät viiveet syntyvät poliisin, syyttäjän ja Oikeusre-
kisterikeskuksen toiminnassa ja niiden välisessä tiedonkulussa. Osa 
poliisin tekemistä rikosilmoituksista kirjataan suoraan poliisin tie-
tojärjestelmiin, joista ne välittyvät nopeasti eteenpäin. Kentällä kir-
joitetut sakot on kuitenkin kirjattava järjestelmään erikseen kenttä-
lomakkeesta. Vähäisistä henkilöresursseista johtuen osa sakoista 
saatetaan kirjata järjestelmään viiveellä.  

Rangaistusmääräyksen vahvistamiseen ja järjestelmiin kirjaami-
seen kuluva aika saattaa venyä kuukausiin, pahimmillaan jopa vuo-
siin. Viiveitä tapausten käsittelyyn aiheutuu syyttäjien resursseista 
johtuvista tekijöistä (käsittelyjen jonoutuminen, sairastumiset jne.) 
sekä oikeusrekisterikeskuksen tallennusjonoista. Osa tapauksista 
saattaa jäädä odottamaan käsittelyä pidemmäksi aikaa esimerkiksi 
syyttäjien liian suureksi kasvaneen työmäärän vuoksi.  

Poliisin, syyttäjien ja Oikeusrekisterikeskuksen väliseen tiedon-
kulkuun liittyviä viiveitä vähentää osaltaan 17.1.2008 käyttöön-
otettu uusi rangaistusmääräyssovellus, jonka myötä PATJAan tal-
lennetut poliisialoitteiset rangaistusvaatimukset siirtyvät sähköises-
sä muodossa syyttäjälle, joka ratkaisee ne rangaistusmääräyssovel-
luksessa (RM-sovellus). Uudistuksen arvioidaan vähentävän eten-
kin virallisten syyttäjien työmäärää. Myös rangaistusmääräysasian 
ratkaisu siirtyy sähköisessä muodossa täytäntöönpantavaksi Oike-
usrekisterikeskukseen. Uudessa järjestelmässä rangaistusvaatimus 
laaditaan PATJAssa, sen taustajärjestelmissä tai se on laadittu ns. 
kenttälomakkeelle, josta sen tiedot syötetään järjestelmään jälkikä-
teen. Sovelluksen käyttöönoton jälkeen paperilomakkeita käytetään 
enää poikkeustapauksissa. Tietokannasta tapaukset poimitaan aika-
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järjestyksessä, jolloin yksittäisten ”pitkään viipyvien tapausten” 
voidaan arvioida vähenevän. Myös Rangaistusmääräys- ja rikesak-
kotyöryhmän mietinnössä (2007:2) esitetyt toimenpiteet nopeutta-
nevat toteutuessaan tiedonvälitystä liikennerikosasioissa.  

Liikennerikkomusten käsittelyyn liittyvät viiveet Ajoneuvohal-
lintokeskuksessa liittyvät eräajojen ajoitukseen, postitukseen ja tiet-
tyihin välttämättömiin manuaalisiin tarkastuksiin. Toistuvista lii-
kennerikkomuksista AKE lähettää ajokieltoon määräämistä koske-
van muistutuksen ajo-oikeuden haltijalle siinä vaiheessa, kun seu-
raava teko käynnistäisi ajokieltoasian käsittelyn. Muistutus tuloste-
taan ajokorttirekisterin tietojen perusteella. Koska tiedot tuomiois-
tuimessa käsitellyistä liikennerikkeistä ja rangaistusmääräyksistä 
kirjataan Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmään ja edelleen 
AKE:n ajoneuvoliikennerekisteriin vasta tuomioistuimen päätöksen 
jälkeen tai syyttäjän vahvistettua rangaistusmääräyksen, muistutus 
voidaan toisinaan lähettää ajo-oikeuden haltijalle vasta huomatta-
van pitkän ajan kuluttua muistutukseen johtaneesta rikkeestä. Täl-
löin muistutuksen saaja on saattanut syyllistyä jo useaan uuteen 
rikkeeseen ennen muistutuksen saamista. Ajokieltoa määrättäessä 
otetaan huomioon kaikki siihen mennessä tapahtuneet rikkeet, joi-
den perusteella voidaan määrätä ajokielto joko yksinään tai toistu-
vien rikkeiden seurauksena. Tällöin siis käytännössä yhdellä ajo-
kiellolla voidaan ”kuitata” useampiakin tekoja kuin mitä laissa 
määrätään ajokiellon perusteeksi. Tekojen määrä kuitenkin huomi-
oidaan ajokiellon pituutta määrättäessä.  

Liikennerikosten käsittelyssä esiintyy viiveitä aiheuttavien teki-
jöiden lisäksi ilmoittamiskäytäntöihin ja rekistereihin liittyviä haas-
teita. Poliisin on esimerkiksi ilmoitettava alkolukon käyttöä koske-
vista rikkomuksista syyttäjälle. Ilmoittamiskäytäntöön ei kuiten-
kaan ole olemassa ohjeistusta. Myös tietojärjestelmiin liittyy monia 
haasteita; esimerkiksi poliisi saa tiedon ehdollisesta ajokiellosta 
AKE:n rekisteristä, mutta ehdolliseen ajokieltoon liittyvä valvottu 
ajo-oikeus on tarkistettava erikseen.  

Rekisterien käyttöoikeus tai oikeus saada tietoja käyttöönsä on 
annettu niille tahoille, joiden toiminta edellyttää rekisterissä olevien 
tietojen käyttöä. Tietojen luovuttaminen määritellään kunkin re-
kisterin rekisteriselosteessa. Tarvetta tietojen luovuttamisen laa-
jentamiselle kuitenkin voisi joissakin tapauksissa olla. Esimerkiksi 
rikosilmoitusrekisterin käyttöoikeuden laajentaminen AKE:lle hel-
pottaisi tuomioistuimen ja poliisin antamien tietojen tarkistamista, 
mikäli tiedot eivät kaikilta osin täsmää. 

Ajo-oikeuspäätöksissä kihlakuntien väliset erot ovat suuria. 
Keskisuurissa kihlakunnissa noudatetaan tiukinta linjaa kaikissa 
ajo-oikeuspäätöksissä. Pienissä kihlakunnissa annetaan puolestaan 
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suhteellisesti eniten varoituksia. Kihlakuntien väliset erot selittyvät 
hyvin pitkälle säännösten erilaisella soveltamisella, mutta myös sii-
tä, että jokainen ajo-oikeuspäätös perustuu yksittäistä henkilöä kos-
kevaan kokonaisharkintaan. Syrjäseuduilla ajokorttia pidetään vält-
tämättömänä, eikä kuljettajaa määrätä niin helposti ajokieltoon kuin 
kaupunkialueilla, joilla liikkuminen muilla kulkutavoilla on hel-
pommin järjestettävissä. Lievemmät rangaistukset syrjäseuduilla 
eivät edesauta liikenneturvallisuuden parantamista. Päinvastoin, 
tieto lievistä sanktiosta voi johtaa jopa suurempaan piittaa-
mattomuuteen liikennesäännöistä. (Pajunen 2004) 
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6 Ajo-oikeusprosessiin 
sisältyvä liikennetur-
vallisuuspotentiaali 

6.1 Ajo-oikeusprosessin osavaiheiden 
liikenneturvallisuusvaikutukset  

Ajo-oikeusprosessien keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että ajo-
neuvojen kuljettajat kykenevät toimimaan liikenteessä vaaranta-
matta liikenneturvallisuutta. Kuitenkin suurin osa liikenneon-
nettomuuksista johtuu joko suoraan tai välillisesti yhden tai use-
amman onnettomuuteen osallisen joko tiedostettuun riskinottoon 
liittyvästä tai tiedostamattomasta virheellisestä toiminnasta.  

6.1.1 Koulutus ja tutkinto 

Koulutuksella ja kuljettajatutkinnolla voidaan vaikuttaa liikenne-
turvallisuuden tasoon. Ajo- ja teoriaopetuksen avulla hankitaan 
valmiudet ajoneuvon turvalliseen kuljettamiseen. Kuljettajatutkin-
nolla pyritään varmistamaan, että kuljettajalla on riittävät tiedot ja 
taidot turvallisuudesta, sosiaalisuudesta ja ekologisuudesta kuljetta-
jan toiminnassa. Tutkimuksen mukaan kortittomien kuljettajien lii-
kennevahinkoriski on ainakin kymmenkertainen keskimääräiseen 
riskiin verrattuna, joten kuljettajakoulutuksen ja -tutkinnon liiken-
neturvallisuusvaikutuksia voidaan pitää erittäin merkittävinä. (Mik-
konen 1999) 

Ajoneuvohallintokeskuksen vaikutusmahdollisuuksia liikenne-
turvallisuuden parantamiseen on tavallisesti pidetty suhteellisen vä-
häisinä. AKE:n toimintaan liittyvä liikenneturvallisuuspotentiaali 
on kuitenkin huomattavasti ennakoitua suurempi. AKE:n toimin-
noista liikenneturvallisuuteen vaikuttavat eniten kuljettajaopetus ja 
-tutkinnot sekä ajoneuvojen tekniset vaatimukset. Niin ikään rekis-
tereiden ylläpito on monien liikenneturvallisuustoimenpiteiden 
edellytys välillisten vaikutusten kautta. Myös autokannan uusiutu-
misen nopeuttamisella, turvavyömuistuttimilla ja ajo-oikeus-
seuraamusjärjestelmän kehittämisellä voitaisiin säästää jopa 70–
100 liikennekuolemaa vuodessa. (Rajamäki & Peltola 2006) 
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6.1.2 Liikenteen valvonta ja sanktiot 

Liikenteen valvonnalla voidaan parantaa liikenneturvallisuutta. 
Valvonnan liikenneturvallisuusvaikutukset perustuvat suurimmaksi 
osaksi kiinni jäämisen pelkoon. Liikenneturvallisuuden kannalta 
keskeisimpiä poliisin suorittamia liikennevalvonnan muotoja ovat: 
- nopeusvalvonta, jonka tavoitteena on vähentää ylinopeuksia 
- päihteiden käytön valvonta, jonka tavoitteena on vähentää 

päihtyneenä ajamista ja saada kiinni päihtyneet kuljettajat 
- turvalaitteiden käytön valvonta, jonka tavoitteena on turvavöi-

den ja laitteiden käytön lisääminen. 
Poliisi suorittaa nopeusvalvontaa tutkien, keskinopeusmittareiden 
ja lasermittauslaitteiden avulla sekä vilkkaasti liikennöidyillä teillä 
myös automaattisilla nopeusvalvontalaitteilla. Automaattisen lii-
kennevalvonnan vaikutuksista on tehty kymmeniä tutkimuksia eri 
puolilla maailmaa. Kaikissa tutkimuksissa on valvonnan todettu pa-
rantavan liikenneturvallisuutta merkittävästi ja pitkäaikaisesti. Po-
liisin ajonopeuksien valvonnassa on menneinä vuosina keskitytty 
reilua ylinopeutta ajaviin, joka on johtanut siihen, että lievällä yli-
nopeudella ajaminen on vakiintunut hiljalleen normaaliksi käytän-
nöksi. Aivan viime aikoina poliisi on kuitenkin ottanut tavoitteeksi 
puuttumiskynnyksen madaltamisen nopeusvalvonnassa.  

Poliisin alennetun puuttumiskynnyksen liikenneturvallisuusvai-
kutusten selvittämiseksi syyskuussa 2007 käynnistettiin automaat-
tivalvonnan alemman puuttumiskynnyksen kokeilu kantatie 51:llä. 
Kokeilun aikana poliisi puuttui pienempiinkin ylinopeuksiin. Ko-
keilun aikana ajonopeudet putosivat keskimäärin 3-4 km/h. Tähän 
vaikutti erityisesti asian uutisointi tiedotusvälineissä ja sen myötä 
muuttunut autoilijoiden liikennekäyttäytyminen. On arvioitu, että 
alempi puuttumiskynnys laskee tieosuuden henkilövahinko-onnet-
tomuuksia noin kymmenellä prosentilla. Alemman puuttumiskyn-
nyksen huomattavat liikenneturvallisuusvaikutukset on huomattu ja 
automaattivalvonnan herkemmin puuttumista ylinopeuksiin suunni-
tellaan laajennettavaksi myös muualle maahan. (Malmivuo & Ra-
jamäki 2008) 

Poliisi valvoo päihteiden käyttöä liikenteessä seulonta-
alkometreillä. Kun kuljettajan epäillään syyllistyneen rat-
tijuopumukseen, hänet viedään ensisijaisesti poliisilaitokselle tark-
kuusalkometrikokeeseen. Jos tarkkuusalkometriä ei ole lähistöllä 
tai kuljettaja ei ole puhalluskunnossa, viedään kuljettaja terveys-
keskukseen verikokeeseen. Kiinnijäämisen riskin on todettu vähen-
tävän alkoholin kohtuukäyttäjien satunnaista rattijuoppoutta. 
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Turvalaitteiden käyttöä valvotaan lähinnä muun liikennevalvon-
nan yhteydessä. Turvavöiden käyttöä pyritään lisäämään puuttu-
malla laiminlyönteihin rikesakolla tai kirjallisella huomautuksella.  

Liikennerikkeistä ja -rikoksista määrätyt ajokiellot ovat yhtäältä 
yksilöille suunnattuja rangaistuksia, toisaalta keino poistaa riski-
kuljettajat liikenteestä. Ajokiellon saaneen henkilön liikennekäyt-
täytymistä hillitsee myös tieto siitä, että teon uusimisesta seuraa 
uuden ajokiellon määrääminen kestoltaan puolitoistakertaisena.  

6.1.3 Terveydentilan valvonta 
Terveydentilan valvonnalla pyritään huolehtimaan siitä, että ajo-
oikeuden haltijat täyttävät ajokyvylle asetetut vaatimukset. Lääkä-
rin tehtävänä on laatia ajokykyä kuvaavat lääkärinlausunnot. Lää-
kärin velvollisuutena on ilmoittaa poliisille, jos henkilö on menet-
tänyt ajamisen terveysedellytykset selvästi ja pysyvästi tai pysy-
väisluontoisesti. Ennen ilmoituksen tekemistä potilaalle on kerrot-
tava velvollisuudesta ilmoituksen tekemiseen ja terveydentilan vai-
kutuksesta ajokykyyn.  

Itä-Suomen lääninhallituksen selvityksen mukaan poliisin ajo-
korttilupien kontrolli ei toiminut yhtenäisellä tavalla Itä-Suomen 
läänissä. Epätasainen toiminta ei näyttänyt riippuvan kihlakuntien 
koosta. Selvityksen mukaan myös lääkärien ilmoitusvelvollisuus 
potilaiden ajoterveydestä toteutui melko vaihtelevasti läänin eri 
osissa. (Itä-Suomen peruspalvelujen tila 2006). Myös muualla 
Suomessa ilmoitusvelvollisuus toteutuu todennäköisesti vaihtele-
valla tavoin. Lääkärikunta voi kokea ilmoittamisvelvollisuutensa 
ongelmalliseksi. Potilaan tahdon vastainen ilmoitus poliisille voi 
vaikeuttaa potilas–lääkäri-suhdetta ja etenkin päihde- ja mielenter-
veysongelmaisten hoitoa vähentämällä näiden henkilöiden hoitoon 
hakeutumista ja ongelmien avointa käsittelyä. 

Päihderiippuvuuden arviointiohjelman kehittämistä suunnitel-
laan parhaillaan. Tavoitteena on antaa ohjelmaan motivoituneille 
henkilöille paremmat mahdollisuudet osallistua arviointiohjelmaan 
ja saada sitä kautta tehokkaampaa hoitoa päihderiippuvuuteen.  
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Taulukko 7. Arvio kuljettajaryhmien koosta ja liikenneturvallisuusriskistä  

Ryhmä Pääjoukko Kortittomat Edellytyksettömät 
Tilapäisesti ajo-

kunnottomat 
Riskinkantajien  
määrä 

2 950 000¹ 7 000 ² 340 000 ³ 102 000 4 

Yksilöriski 0,03 (3 %) 
20-kertainen 

(60 %) 
2-kertainen 

10-kertainen 
(30 %) 

Kokonaisriski 88 000 4 000 20 000 30 000 
1 Riskinkantajien määrä ajokortilliset pois lukien edellytyksettömät ja ajokunnottomat  
2 Riskinkantajien määrä 0,2 % kuljettajista  
3 Ryhmä koostuu mm. motoristen toimintojen vajeesta, älyllisestä kehitysvammaisuudesta tai 
näkövajeesta kärsivistä henkilöistä. Riskinkantajien määrä on n. 10 % kuljettajista. 
4 Ryhmä koostuu monesta alajoukosta (rattijuopot, väsyneet, mielialahäiriöiset jne.). Ryhmään kuuluu 
arviolta 3 % kuljettajista  

 

6.2 Liikenneturvallisuusriski eri 
kuljettajaryhmissä 

Erilaisiin kuljettajaryhmiin sisältyy erilainen liikenneturvallisuus-
potentiaali. Ryhmien sisältämää liikenneturvallisuuspotentiaalia on 
vaikea arvioida täsmällisesti, sillä tarkkaa tietoa eri kuljettaja-
ryhmien koosta ei ole saatavissa eivätkä kuljettajaryhmät ole tar-
kasti rajattavissa. Seuraavassa on esitetty arvio erilaisten kuljettaja-
ryhmien koosta ja ryhmiin sisältyvistä liikenneturvallisuusriskeistä. 
Yksilöriski tarkoittaa ryhmään kuuluvan yksittäisen kuljettajan to-
dennäköisyyttä joutua liikenneonnettomuuteen vuoden aikana ja 
kokonaisriski koko joukon onnettomuuksien laskennallista määrää. 
Vaikka tämä kokonaisriski on laskennallinen, pääjoukon luku osuu 
suuruusluokaltaan liikennevakuutuksesta korvattujen vahinkojen 
vuotuiseen määrään. Muilta osin vastaavaa kokonaisriskiä ei tilas-
tolähteissä olekaan tarjolla ja juuri sen takia se on määriteltävä las-
kennallisesti vertailukelpoisen suuruusluokan arvioimiseksi. 

Pääjoukko – tavalliset kuljettajat 
Pääjoukkoon sisältyy suuri määrä erityyppisiä kuljettajia. Kuljet-
tajien aiheuttamat liikenneturvallisuusriskit eroavat muun muassa 
sukupuolen, iän ja ajokokemuksen mukaan. Naiset ajavat taval-
lisesti miehiä vähemmän; naisten liikenneturvallisuusriskit liittyvät 
usein puutteellisiin tietoihin ja ajotaitoihin ja onnettomuudet vai-
kuttavat ns. oikeilta vahingoilta. Miehet aiheuttavat enemmän lii-
kenneturvallisuusriskejä piittaamattomuudella, sääntöjen rikkomi-
sella ja riskien ottamisella (erityisesti ylinopeudet). Nuorten aiheut-
tamiin liikenneturvallisuusriskeihin liittyy usein rikkomuksia, va-
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paa-ajan ajelua yöaikaan ja viikonloppuisin. Iäkkäillä kuljettajilla 
taas on useammin kyse ns. aidoista onnettomuuksista.  

Yleisesti ottaen rikkeittä ajavien ryhmä sisältää suuremman lii-
kenneturvallisuuspotentiaalin kuin riskikuljettajat, sillä onnetto-
muudet ovat usein yhteydessä osaamattomuuteen ja ajamista vai-
keuttaviin ympäristötekijöihin. Tällöin liikenneturvallisuutta voi-
daan parantaa valistuksella ja koulutuksella. Sen sijaan sellaisiin 
henkilöihin, jotka rikkovat tietoisesti sääntöjä ja määräyksiä, ei tie-
tojen ja taitojen lisäämisellä tai valistuksella voida niinkään vaikut-
taa.  

Riskinkantajien määrä poislukien kaikista ajokortillisista edel-
lytyksettömät ja ajokunnottomat on noin 2 950 000. Ryhmään kuu-
luvan kuljettajan todennäköisyys joutua liikenneonnettomuuteen 
vuoden aikana on noin kolme prosenttia ja joukon onnettomuuksi-
en laskennallinen määrä 88 000. Vaikka yksilöriski on pieni, voi-
taisiin pienilläkin koko ryhmään vaikuttavilla liikenneturvallisuu-
den parantamistoimenpiteillä vähentää liikenneonnettomuuksien 
kokonaismäärää huomattavasti.   

Kortittomat kuljettajat 
Kortittomat kuljettajat aiheuttavat liikenteessä suuren liikenne-
turvallisuusriskin puutteellisten tietojen ja taitojen sekä yleisten 
ajoneuvon käsittelyvirheiden takia. Kortittomat kuljettajat ajavat 
useammin ylinopeuksia ja ilman turvavyötä kuin kortilliset. Myös 
kortittoman kuljettajan itsehillintään liittyvät ongelmat, piitaamat-
tomuus ja riskinotto aiheuttavat liikenneturvallisuusriskejä. Henki-
löt, joilla terveydentilaan liittyvät tekijät ovat johtaneet ajo-oikeu-
den epäämiseen, aiheuttavat liikenneturvallisuusriskin puutteellis-
ten ajokykyjen takia.  

Riskikantajien  määrä  on  0,2  prosenttia  kuljettajista  eli  noin 
7 000. Yksilöriski eli kortittoman kuljettajan todennäköisyys joutua 
liikenneonnettomuuteen vuoden aikana on jopa 60 prosenttia. Kor-
tittomien kuljettajien onnettomuuksien laskennallinen määrä on 4 
000. Ryhmän onnettomuuksien kokonaismäärä on suhteellisen pie-
ni, mutta kortittomien kuljettajien onnettomuuksien vakavuus ja 
yksilöriski huomioon ottaen olisi tärkeää pystyä estämään kortitta 
ajaminen.  

Pysyvästi edellytyksettömät 
Pysyvästi puutteelliset ajo-oikeuden edellytykset omaavat eli esi-
merkiksi psyykkisen suorituskyvyn alentumisesta sekä näkö- ja 
motoriikkavajeesta kärsivät kuljettajat aiheuttavat esimerkiksi hei-
kentyneeseen huomiokykyyn ja päätöksentekokykyyn liittyviä lii-
kenneturvallisuusriskejä. Heikentyneeseen huomiokykyyn liittyviä 
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liikenneturvallisuusriskejä ovat vireysongelmiin ja havainto-
virheisiin liittyvät onnettomuudet. Päätöksenteon hidastuminen ja 
joustavuuden heikkeneminen voivat taas johtaa ajamisen kohtuut-
tomaan hidastumiseen, kun ajaja joutuu verkalleen ajamalla var-
mistelemaan turvallisuuttaan. Se, ettei kuljettaja pysy muun liiken-
teen rytmissä, aiheuttaa monia vaaratilanteita muille. Hitaus ja 
jähmeys saattavat aiheuttaa myös sen, että kuljettaja ajaa risteyksis-
sä liian pitkälle, jolloin törmäysriski toiseen autoon tai jalankulki-
jaan lisääntyy. Ajamisesta tulee epätasaista: kuljettaja huomaa vaa-
ratilanteen liian myöhään ja hidastaa tai kiihdyttää muun liikenteen 
kannalta epätarkoituksenmukaisesti ja vaarallisesti tai tekee äkki-
näisiä ohjausliikkeitä. 

Puutteellisin edellytyksin ajavien ryhmän riskikantajien määrä 
on noin 340 000 eli noin kymmenen prosenttia kaikista kuljettajis-
ta. Ryhmään kuuluvan kuljettajan todennäköisyys joutua liikenne-
onnettomuuteen on kaksinkertainen verrattuna pääjoukon kuljetta-
jiin (kuusi prosenttia), ja joukon onnettomuuksien laskennallinen 
määrä on 20 000. Onnettomuuksien vähentämiseksi olisi tärkeätä 
pystyä tunnistamaan puuttuvat ajo-oikeuden edellytykset nykyistä 
paremmin.  

Tilapäisesti ajokunnottomat 
Tilapäisesti ajokunnottomien ryhmässä liikenneturvallisuusriskejä 
aiheuttavat muun muassa sairauden, lääkkeiden, päihteiden tai vä-
symyksen vaikutuksesta heikentynyt huomiokyky, motoriikka ja 
päätöksentekokyky.  

Ajokykyyn vaikuttavat sairaudet voidaan jakaa kahteen pääryh-
mään: sairauksiin, joihin liittyy äkillinen tajunnan menetys tai vi-
reystilan lasku (esimerkiksi epilepsia, narkolepsia ja diabetes) ja 
sairauksiin, joissa kuljettajan henkinen kapasiteetti, arvostelukyky 
ja vastuuntunto ovat huonontuneet (esimerkiksi alkoholismi, de-
mentia ja jotkin psykiatriset sairaudet). Liikenneturvallisuuden 
kannalta ensimmäisen ryhmän aiheuttama riski liittyy ns. poikkeus-
tapauksiin eli ennakoimattomiin sairaskohtauksiin. Toisen ryhmän 
kohdalla kyse on sen sijaan ns. jatkuvasta riskistä. Lääkkeiden vai-
kutuksen alaisten kuljettajien aiheuttamat riskit liittyvät tavallisesti 
heikentyneeseen ajoneuvon hallintaan ja liikenteen huomiointiky-
kyyn.  

Alkoholin vaikutus kuljettajan käyttäytymiseen voi olla joko 
toimintaa kiihdyttävä (vähentynyt pelon tunne, riskien ottaminen) 
tai toimintaa lamauttava (toimintojen hitaus, huomioimattomuus). 
Toimintojen kiihtyminen aiheuttaa esimerkiksi ylinopeuksiin ja 
uhkarohkeisiin suorituksiin liittyviä liikenneturvallisuusriskejä. 
Toimintojen lamautumisesta voi seurata esimerkiksi rattiin nukah-
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tamisia ja sen seurauksena tieltä suistumisia. Lisäksi alkoholisoitu-
neet tai mielenterveysongelmista kärsivät kuljettajat eivät usein-
kaan välitä säännöistä ja määräyksistä. Usein tällaiselta kuljettajalta 
puuttuu sekä itsesuojeluvaisto että mielenkiinto muiden ihmisten 
kohtalosta.  

Väsymys aiheuttaa liikenneturvallisuusriskin heikentämällä kul-
jettajan ajokykyä vaikeuttamalla liikennetilanteiden hallintaa ja hi-
dastamalla reaktionopeutta. Nukahtamisesta johtuvat onnetto-
muudet ovat tyypillisesti suistumis- tai peräänajo-onnettomuuksia 
ja ne tapahtuvat yöllä tai iltapäivällä. 

Riskinkantajien määrä on noin 102 000 eli noin kolme prosenttia 
kaikista kuljettajista. Todennäköisyys joutua onnettomuuteen on 
pääjoukkoon verrattuna kymmenkertainen (30 prosenttia) ja onnet-
tomuuksien laskennallinen määrä 30 000. Onnettomuuksien vält-
tämiseksi tulisi pystyä estämään ajokunnottomana ajaminen. Tästä 
riskinkantajien joukosta yksi alaluokka, rattijuopot on pitkään ollut 
turvallisuustyön kohteena ja alkolukko on uusin ratkaisu tämän 
osajoukon ajamisen estoon. 
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7 Kehittämistarpeet 
7.1 Ajankohtaisia kehittämishankkeita  

7.1.1 AKE:n tietojärjestelmien uudistaminen  
Ajoneuvoliikennerekisterin tietojärjestelmää uudistetaan parhail-
laan. Muun muassa verotus- ja henkilötietoasioita käsitellään jo 
uudella ajoneuvoliikennetietojärjestelmällä (ATJ). Kuljettajatietoja 
käsitellään vielä 1980-luvun lopulla käyttöönotetulla ja uudistuk-
sessa poistuvalla tieliikenteen tietojärjestelmällä (LTJ).  

Poliisilla on käyttöyhteydet tieliikenteen tietojärjestelmään. Po-
liisiliittymän kautta AKE on vahvistanut tieliikenteen tietojärjes-
telmän teknisen yhteyden rakentamisen muun muassa rajavartio-
laitokselle, tullille ja hätäkeskukselle. AKE on varmistanut kump-
paneidensa pääsyn myös uuteen tietojärjestelmään. Ennen uuden 
järjestelmän käyttöönottoa AKE on varmistanut ATJ-kump-
paniensa (mm. poliisi, katsastajat, vakuutusyhtiöt) valmiudet uuden 
järjestelmän käyttöönottoon ja laatinut näiden  kanssa tietoliikenne-
sopimukset. AKE on myös luonut internetiin ATJ-koulutus-
ympäristön, joka mahdollistaa järjestelmän koulutukset sekä itse-
opiskelun. Uuden järjestelmän ja toimintamallien käyttöönottoon 
liittyvä lainsäädäntö on tullut voimaan 2.11.2007 ja ATJ:n ajoneu-
vojärjestelmien käyttöönotto tapahtui 12.11.2007.  

Ajoneuvohallintokeskuksen siirtyminen uusien ajoneuvoproses-
sien ja -tietojärjestelmien käyttöön on tapahtunut vaiheittain ajo-
neuvoprojektien avulla. 

7.1.2 Rangaistusmääräyssovelluksen käyttöönotto 

Oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön viranomaisyhteistyönä 
on poliisiasiain tietojärjestelmän (PATJA) osaksi toteutettu syyttä-
jän rangaistusmääräyssovellus (RM-sovellus).  

Sovelluksen käyttöönoton myötä kaikki PATJAan tallennetut ns. 
poliisialoitteiset rangaistusvaatimukset siirtyvät syyttäjälle ainoas-
taan sähköisessä muodossa ja syyttäjä ratkaisee ne RM-sovelluk-
sessa. Myös rangaistusmääräysasian ratkaisut siirtyvät sähköisessä 
muodossa täytäntöönpantavaksi Oikeusrekisterikeskukseen. Paperi-
lomakkeita käytetään enää poikkeustapauksissa.  

Rangaistusvaatimus laaditaan joko PATJAssa, sen taustajärjes-
telmissä tai se on laadittu ns. kenttälomakkeelle, josta sen tiedot 
syötetään järjestelmään jälkikäteen. Uusi järjestelmä vähentää ja 
helpottaa syyttäjien työtä. Myös havaittujen virheiden korjaaminen 
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helpottuu. Järjestelmän havaitessa virheen välittyy  uusi tieto säh-
köisesti poliisille.  

Esitutkintaviranomaisilla sekä Oikeushallinnon tietotekniikka-
keskuksen ja Oikeusrekisterikeskuksen henkilöstöllä on rajoitetut 
katseluoikeudet RM-sovellukseen. He voivat kysellä täytäntöön-
panoon lähetettyjen rangaistusmääräysasioiden tietoja. 

Oikeusministeriö on 8.1.2008 tehnyt rangaistusmääräysmenet-
telystä annetun asetuksen nojalla päätöksen RM-sovelluksen käy-
töstä rangaistusmääräysmenettelyssä. Päätös tuli voimaan käyt-
töönottopäivänä. RM-sovellus otettiin käyttöön 17.1.2008. 

7.1.3 Pimeäajon simulointi autokoulun 1-vaiheeseen 
Pimeäajon harjoituksia voidaan tehdä vain pimeänä vuodenaikana. 
Koska suuri osa uusista kuljettajista hankkii lyhytaikaisen ajokortin 
kesällä, pimeäajon harjoituksia ei tähän saakka ole voinut aina jär-
jestää ensimmäisen vaiheen yhteydessä ja nuori kuljettaja on joutu-
nut selviytymään ensimmäisestä talvikaudesta ilman pimeäajon 
koulutusta. Vain vajaa puolet ajokortin suorittaneista on saanut pi-
meällä ajon opetuksen ensimmäisessä vaiheessa. Käytäntö on aihe-
uttanut myös työvoimaongelmia autokouluille. Pimeäajon opetuk-
seen soveltuva ajanjakso on lyhyt ja opetus on ajoittunut iltaan var-
sinaisen työajan ulkopuolelle. Myös suorituspaikkojen löytäminen 
on ollut vaikeaa etenkin pääkaupunkiseudulla, sillä harjoituspaikan 
tulee olla valaisematon tie tai alue. 

Autokoulut saavat jatkossa opettaa pimeällä ajamista myös si-
mulaattorin avulla. Oppilas voi valita, haluaako pimeällä ajon kou-
lutuksen perinteisenä käytännön opetuksena vai simulaattorissa. 
Simulaattorin avulla pimeällä ajamista voidaan opettaa kuljetta-
jaopetuksen ensimmäisessä vaiheessa myös valoisana kesäaikana.  

Pimeällä ajamisen opetus sisältää yhden teoriatunnin sekä kaksi 
ajokertaa näyttöjä ja harjoituksia. Opetuksessa harjoitellaan muun 
muassa valojen käyttöä kohtaamis- ja ohitustilanteissa sekä muun 
liikenteen varoittamista, kun auto on pysäköity pimeälle tielle. 
Opetuksen tavoitteena on, että oppilas ymmärtää pimeällä ajamisen 
vaatimukset ja tunnistaa siihen liittyvät riskit.  

Simulaattoriopetus sisältää samantapaisia harjoituksia. Laite an-
taa palautteen ja harjoituksista keskustellaan lisäksi opettajan kans-
sa. Tutkimuksissa on todettu, että ajosimulaattori antaa oppilaalle 
riittävät valmiudet pimeällä ajoon. (Mikkonen 2007) 
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7.1.4 Nopeusvalvonnan puuttumiskynnyksen alentaminen 
Poliisin ajonopeuksien valvonnassa on menneinä vuosina keski-
tytty reilua ylinopeutta ajaviin. Tämä on johtanut siihen, että lie-
vällä ylinopeudella ajaminen on vakiintunut hiljalleen normaaliksi 
käytännöksi ja nopeusrajoituksiin suhtaudutaankin suurimman sal-
litun nopeuden sijaan nopeussuosituksena.  

Poliisi on aivan viime aikoina pyrkinyt madaltamaan puuttumis-
kynnystä ajonopeuksien valvonnassa. Syyskuussa 2007 poliisi 
käynnisti automaattisesti valvotulla kantatiellä 51 kokeilun, jolloin 
jo yhden kilometrin ylinopeus toi autoilijalle huomautuksen. Ko-
keilu pudotti ajonopeuksia 3-4 km/h ja ajoneuvojen nopeuksien ha-
jonta pienentyi. Kokeilusta tiedottamisella ja sen myötä konkreti-
soitununeella riskillä jäädä kiinni ylinopeudesta oli merkittävä teki-
jä ajonopeuksien alenemisessa. (Malmivuo & Rajamäki 2008) 

Kantatie 51:ltä saadut tulokset osoittivat automatisoidun nopeu-
denvalvonnan ja ylinopeuksien matalan puuttumiskynnyksen pa-
rantavan tehokkaasti liikenneturvallisuutta. Tieliikenteen turvalli-
suuden kannalta ylinopeuksiin puuttumiskynnyksen madaltamisen 
ulottaminen koko maata koskevaksi, pysyväksi käytännöksi näyttää 
perustellulta. Automaattinen nopeusvalvonta mahdollistaisi mata-
lan puuttumiskynnyksen käyttöönoton välittömästi useilla tieyhte-
yksillä.  

Automaattivalvonnan lisääntyminen ja ylinopeuksiin puuttumis-
kynnyksen madaltaminen lisää merkittävästi poliisien työtä, kun 
poliisissa joudutaan käsittelemään yhä suurempaa sakkomäärää. 
Poliisin resurssien vähäisyydestä johtuen valvontavastuun ulottami-
sesta muille tahoille on keskusteltu jo vuosia. Poliisin liikenne-
valvontaan kohdistuvia resursseja voitaisiin vapauttaa esimerkiksi 
kunnallisen liikennevalvonnan avulla. Pienet liikennerikkeet voitai-
siin käsitellä kuntien viranomaistyönä, toiminnan koordinointi ja 
rikosasiat tulisi edelleen pitää poliisin vastuulla. 

7.1.5 Alkolukkokokeilun jatkaminen  

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja rattijuopumustapausten 
vähentämiseksi Suomessa aloitettiin 1.7.2005 kolme vuotta kestävä 
alkolukkokokeilu. Prosessista nousi esiin useita ongelma- tai paran-
tamiskohteita. 

Tiedonkulku eri tasoilla koettiin puutteelliseksi. Kokeiluun osal-
listuneet kokivat, että tietoa oli vaikea saada ja toisaalta saatu tieto 
ei aina ollut riittävää. Viranomaisetkin näkivät puutteita keskinäi-
sessä tiedonkulussa. Tiedonkulun parantamiseksi korostettiin polii-
sin roolia varsinkin asiakkaalle tiedottamisessa ja esitettiin säännöl-
lisiä tapaamisia prosessin viranomaisten kesken. 
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Aikaviive, joka syntyy rattijuopumuspidätyksestä siihen, kun 
pyyntö alkolukkokokeiluun pääsystä käsitellään käräjäoikeudessa, 
saattoi kestää muutaman kuukauden, jonka ajan rattijuopumuksesta 
epäilty oli joka tapauksessa ajokiellossa. 

Terveydenhuollon järjestämää päihderiippuvuuden arviointi-
ohjelmaa arvosteltiin kokeiluun sopimattomaksi ja lisäksi tehotto-
maksi. Viranomaisten täytyy jatkossa ainakin keskenään keskustel-
la päihderiippuvuuden arviointiohjelman sisällöstä alkolukko-
kokeilussa. 

Tieliikenteen turvallisuuden parantamista pohtinut neljän minis-
terin ryhmä esittää tiukempaa puuttumista rattijuopumukseen. Al-
kolukon käyttö olisi jatkossa ehto toistuvasti rattijuopumukseen 
syyllistyneen kuljettajan ajo-oikeudelle. Liikenne- ja viestintä-
ministeriö aloittaa lain valmistelun. Meneillään oleva rattijuopu-
mukseen syyllistyneille tarkoitettu alkolukkokokeilu vakinaiste-
taan. Kokeilussa rattijuoppo on voinut välttyä ajokiellolta ottamalla 
alkolukon autoonsa. 

7.1.6 Tarkkuusalkometrien käytön lisääminen 
Poliisilla oli vuoden 2007 lopussa käytössään noin sata tarkkuus-
alkometrilaitetta. Tarkkuusalkometrien ja huumetesterien hankin-
taan saatiin lähes miljoonan euron määrärahat vuodelle 2008. Lii-
kennejuopumusvalvonta tehostuu erityisesti syrjäseuduilla paikal-
lispoliisin ja liikkuvan poliisin autoihin sijoitettavilla tarkkuus-
alkometreillä.  

7.1.7 Ajoneuvojen konfiskointi 
Rattijuopumusongelmaa pyritään vähentämään myös kehittämällä 
ajoneuvon konfiskointimahdollisuuksia. Koko maahan halutaan yh-
tenevät käytännöt niin, että syyttäjät noudattaisivat korkeimman oi-
keuden linjauksia ja vaatisivat toistuvasti rattijuopumusrikokseen 
syyllistyneen kuljettajan autoa tuomittavaksi valtiolle menetetyksi. 
Menettelyitä yhdenmukaistetaan vuonna 2008 tiedottamalla ja oh-
jeistamalla syyttäjää sekä poliisia. 
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7.1.8 Ajokieltojärjestelmän kehittäminen 
Valtioneuvoston periaatepäätöksen (9.3.2006) mukaan ajokorttiseu-
raamusjärjestelmää kehitetään siirtymällä nykyisestä liikennerik-
komusten määrään perustuvasta järjestelmästä pistejärjestelmään.  
Liikenne- ja viestintäministeriö on perustanut työryhmän selvittä-
mään ajokieltojärjestelmän kehittämisvaihtoehtoina joko nykyisen 
järjestelmän kehittämistä tai uutta, virhepisteisiin perustuvaa järjes-
telmää. Tavoitteena on, että valittava malli on oikeudenmukainen, 
selkeä ja ymmärrettävä. 

Nykyinen toistuvien liikennerikkomusten ajokieltojärjestelmä 
perustuu rikkomusten määrään. Ajokielto voidaan määrätä, jos kul-
jettajalle on kertynyt kolme rikkomusta vuoden aikana tai neljä 
kahden vuoden aikana. Uusien kuljettajien rikkomuksiin puututaan 
yhtä rikkomusta aiemmin. Ajokiellon määrää poliisi ja se on pituu-
deltaan yhdestä kuuteen kuukautta.  

Virhepistejärjestelmässä rikkomukset pisteytettäisiin niiden va-
kavuuden mukaan. Pistejärjestelmät ovat käytössä useissa Euroo-
pan maissa.  

Valittavasta vaihtoehdosta riippumatta tarkoituksena on, että 
ajokieltoa määrättäessä voitaisiin ottaa huomioon erityyppisiä rik-
komuksia. Uutena mukaan voitaisiin ottaa esimerkiksi kännykkään 
puhuminen ajon aikana ilman handsfree-laitetta sekä ajo ilman tur-
vavyötä. 

7.1.9 EU:n kolmas ajokorttidirektiivi 

EU:n uusi ajokorttidirektiivi tulee asteittain voimaan vuoteen  2013 
mennessä. Sen tavoitteena on parantaa ajokortin turvatasoa ja lii-
kenneturvallisuutta sekä edistää liikkumisen vapautta.  

Direktiivi tuo muutoksia ajokorttien luokitukseen, voimassaolo-
aikoihin, turvatasoon, ikärajojen porrastuksiin sekä tutkintojen vas-
taanottajia koskeviin vaatimuksiin.  

Suomessa ei ole vielä päätetty direktiivin toimeenpanon edellyt-
tämistä muutoksista lainsäädäntöön. Muutostarpeita pohtimaan ase-
tettaneen työryhmä. Muutokset on valmisteltava vuoteen 2011 
mennessä ja niitä on sovellettava vuodesta 2013 alkaen. 

Muutokset ajokorttien luokitukseen ja ikävaatimuksiin 
Ajokorttien luokitukseen ja ikärajoihin tulee EU:n uuden ajokortti-
direktiivin myötä joitain muutoksia. 
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Mopot 
Mopoille tulee uusi EU:n laajuinen ajokorttiluokka AM. Harmoni-
soitu ikävaatimus on 16 vuotta, mutta siitä voidaan kansallisesti 
poiketa. Tällä hetkellä ikäraja on Suomessa 15 vuotta. 

Moottoripyörät  
Moottoripyöräluokkien ikärajoiksi tulee 16 vuotta (A1-luokka), 18 
vuotta (A2-luokka) ja 24 vuotta (A-luokka). A-luokan kortin voi 
kuitenkin saada myös 20-vuotias kuljettaja, jolla on kahden vuoden 
kokemus A2-luokasta. 

Jäsenvaltiot voivat nostaa luokkien ikärajoja, mutta niiden välil-
lä tulee säilyä kahden vuoden porrastus. Jos A1-luokan kortin ikä-
rajaksi tulisi esimerkiksi 16 vuotta, pitää A2-luokan kortin ikärajan 
olla 18 vuotta. Tällöin A-luokan kortti olisi saatavissa A2-luokan 
ajokokemuksen perusteella aikaisintaan 20-vuotiaana.  

A1-luokan kortilla voi ajaa moottoripyörää, jonka teho on enin-
tään 11 kW.  

A2 on uusi luokka. Se koskee moottoripyörää, jonka teho on 
enintään 35 kW. A2-kortin voi saada suorittamalla normaalisti kul-
jettajantutkinnon. A2-kortin voi myös saada kuljettaja, jolla on 
kahden vuoden kokemus A1-luokan moottoripyörästä. Kokemuk-
sen lisäksi vaaditaan jäsenvaltion päätöksestä riippuen joko koulu-
tus tai koe. 

A-luokka on rajoittamaton moottoripyöräluokka. A-kortin voi 
saada ilman aiempaa kokemusta vähintään 24-vuotias henkilö. Ai-
emmin ikäraja on ollut Suomessa 21 vuotta. A-kortin voi saada 
myös kuljettaja, jolla on kahden vuoden kokemus A2-luokasta, 
minkä lisäksi vaaditaan jäsenvaltion päätöksen mukaisesti myös 
joko koulutus tai koe. 

Henkilöautot 
Henkilöautoja koskevaan B-luokkaan tulee yhdistelmän kuljet-
tamiseen liittyviä muutoksia. B-kortilla saa kuljettaa yhdistelmää, 
jonka kokonaispaino on enintään 4 250 kg. Jos yhdistelmän koko-
naispaino ylittää 3 500 kg (ja perävaunun kokonaispaino on yli 750 
kg), kuljettajalta vaaditaan erityinen koulutus tai koe tai molemmat. 
BE-luokan yhdistelmän perävaunun kokonaispainon ylittäessä 
3500 kg yhdistelmä siirtyy C1E-luokkaan.  

Raskas kalusto 
Raskaan kaluston luokat C1 ja D1 säilyvät pääosin ennallaan. C1-
luokan ajokortin vähimmäisikä on 18 vuotta ja D1-luokan 21 vuot-
ta. Kuorma-autoja koskevan C-ajokortin vähimmäisikä nousee 21 
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vuoteen. Nykyisin se on Suomessa 18 vuotta. Linja-auton kuljetta-
miseen vaadittavan D-ajokortin vähimmäisikä nousee 24 vuoteen. 
Tähän asti se on ollut 21 vuotta.  

C-luokan ajokortin voi kuitenkin edelleenkin hankkia myös 18 
vuotta täyttänyt ja D-luokan ajokortin 21 vuotta täyttänyt suoritta-
malla kuorma- tai linja-auton kuljettajien perustason ammatti-
pätevyyskoulutuksen. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin halutessaan 
alentaa D-luokan ajokortin ikärajan 18 vuoteen. Suomessa uudet 
vaatimukset laskevat D-kortin ikärajan 18 vuoteen vuodesta 2008 
alkaen edellyttäen, että kuljettaja on suorittanut perustason ammat-
tipätevyyskoulutuksen lisäksi linja-auton kuljettajan ammatillisen 
perustutkinnon. 

Ajokorteille voimassaoloajat  
Ajokorteille asetetaan hallinnolliset voimassaoloajat. Kortit on uu-
sittava raskaissa luokissa viiden ja kevyissä luokissa jäsenvaltion 
päätöksestä riippuen kymmenen tai 15 vuoden välein. Aikoja voi-
daan kuitenkin lyhentää esimerkiksi liikennerikkomuksiin tai ter-
veydentilan valvontaan liittyvin perustein. Kohteena voivat olla tie-
tyt kuljettajaryhmät (esimerkiksi ikääntyvät ja nuoret kuljettajat) tai 
yksittäiset kuljettajat. 

Ajokorttien uusimisen yhteydessä varmistetaan, että kuljettajan 
terveydentila täyttää asetetut vaatimukset.  

Jos kuljettaja muuttaa toiseen jäsenvaltioon ja hänen korttinsa 
voimassaoloaika on direktiivissä säädettyä pidempi, vastaanottava 
valtio voi vaatia, että hän uusii ajokorttinsa kahden vuoden sisällä. 

Kuljettajantutkinnon vastaanottajille uusia vaatimuksia  
Kuljettajantutkintojen vastaanottajilta vaaditaan vähintään 23 vuo-
den ikä ja kolme vuotta voimassa ollut B-luokan ajo-oikeus. Tehtä-
vässä toimimiseen vaaditaan tutkinnon vastaanottajan perus-
koulutus, jollaista Suomessa ei ole aiemmin ollut. Moottoripyörän, 
raskaan kaluston ja ajoneuvoyhdistelmätutkintojen vastaanotta-
minen edellyttää perusvastaanottotehtävässä (B-luokka) saatua ko-
kemusta ja erikoistumiskoulutusta. Direktiivi edellyttää vastaan-
ottajilta myös jatkokoulutusta.  

Ajokorttien turvallisuustasoa parannetaan  
Käyttöön otetaan vain yksi ajokorttimalli, joka vastaa ulkoasultaan 
nykyistä luottokorttikokoa. Korttien väärentämisestä tehdään vaike-
ampaa. Niihin voidaan liittää mikrosiru, joka helpottaa kuljettajan 
tietojen turvaa ja tunnistamista. Jäsenvaltioiden yhteistyön edistä-
miseksi ajokorteista ja ajokorttipäätöksistä luodaan unionin laajui-
nen tietoverkko.   
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7.2 Muita ajo-oikeusprosessin 
kehittämismahdollisuuksia 

7.2.1 Menetelmä 

Tämän selvityksen laatimisen yhteydessä on järjestetty asiantuntija-
työpaja sekä tehty haastatteluja ja käyty keskusteluja, joissa on 
pohdittu ajo-oikeusprosessin kehittämismahdollisuuksia. Seuraa-
vassa on esitetty näissä yhteyksissä esiin tulleita ideoita ja kehittä-
mismahdollisuuksia, joilla voitaisiin parantaa ajo-oikeusprosessin 
toimivuutta, tiedonkulkua ja liikenneturvallisuutta.  

7.2.2 Ajo-oikeuden hankkiminen 

Ajokortin hankkimiseen liittyvinä yhteistyön ja tiedonkulun kehit-
tämistarpeina ovat nousseet esille:  

- Lääkärien koulutuksen lisääminen eri ajokorttiluokkien terve-
ysvaatimuksista 

- Ajokorttilupahakemuksen myöntämiseen liittyvän tiedon-
kulun kehittäminen 

- Autokoulun toisen vaiheen kytkeminen tiiviimmin osaksi kul-
jettajantutkintoa  

- Ulkomaalaisen ajokortin vaihtamiseen liittyvien käytäntöjen 
kehittäminen 

- Vammaisten ajo-oikeuden hankkimiseen liittyvän koulutuk-
sen ja informaation lisääminen 

Nykyisen toimintamallin mukaan autokoulu toimittaa ajokorttilu-
van poliisille. AKE kirjaa lyhytaikaisen ja poliisi varsinaisen ajo-
korttiluvan myöntämisen tietojärjestelmään. Tietojärjestelmästä tie-
to välittyy eteenpäin tutkinnon vastaanottajille. Ajo-oikeuden 
hankkija ei saa tietoa ajokorttiluvan myöntämisestä ja joskus asiaa 
joudutaan tarkistamaan poliisilta useampaan otteeseen. Poliisin jär-
jestelmään voitaisiinkin kehittää sovellus, joka informoisi myönne-
tystä ajokorttiluvasta asiakasta esimerkiksi tekstiviestin tai sähkö-
postin välityksellä. 

Kaksivaiheinen henkilöauton ja kuorma-auton ajo-oikeuden 
hankkiminen tulisi kehittää nykyistä yhtenäisemmäksi kokonaisuu-
deksi. Tarpeesta hakeutua toisen vaiheen opetukseen voitaisiin 
muistuttaa esimerkiksi muistutuskirjeellä samalla periaatteella kuin 
AKE muistuttaa nykyisin terveystarkastukseen hakeutumisesta iän 
perusteella.  

Kansainvälistyminen lisää ulkomaalaisten ajokorttien vaihtamis-
ta suomalaisiin. Nykyiseen käytäntöön liittyy useita epäselvyyksiä. 
Poliisin on aina tarkistettava ulkomaalaisen ajokortin aitous sekä 
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selvitettävä mitä ajokorttiluokkaa kortti Suomessa vastaa. Asiak-
kaan on luovutettava ulkomaalainen ajokortti poliisille. Tutkinnon 
vastaanottaja tarvitsee kuitenkin vanhan kortin arvioidakseen, voi-
ko asiakas suorittaa tutkinnon suoraan vai tarvitseeko hän täyden-
tävää koulutusta. Tällöin asiakkaan on hakeuduttava uudelleen po-
liisille, jossa kortista voidaan ottaa kopio tutkinnon suorittamista 
varten. Epäselvyyksiä on myös siinä, kirjataanko rekisteriin ulko-
maisessa ajokortissa oleva ajokorttiluokka vai se mitä ajokort-
tiluokkaa kortti Suomessa vastaa. Ulkomaalaisen ajokortin vaihta-
miseen liittyvien osapuolten toimintaa olisi selkiytettävä ja laadit-
tava ohjeistus prosessin etenemiseen. Tällä hetkellä yhden osapuo-
len toiminta hankaloittaa usein toisen osapuolen toimintaa.   

Vammaisia ajo-oikeuden hankkijoita on vähän ja vammaisen 
henkilön ajoneuvon hankkimiseen, ajo-opetuksen antamiseen ja 
tutkinnon hyväksymiseen liittyvät prosessit ovat usein monimut-
kaisia ja hankalia. Vammaisien ajo-oikeuden hankkijoiden pienestä 
määrästä johtuen liikuntarajoitteisten henkilöiden opetuksen kes-
kittäminen asiaan erikoistuneisiin autokouluihin olisi perusteltua; 
laitteet ovat kalliita ja kokemuksen myötä syntyvä tietotaito har-
vassa. Yleisen vammaisten ajo-oikeuteen liittyvän koulutuksen li-
säksi autokouluja tulisi informoida vammaisten ajo-opetusta an-
tavista yksiköistä, jotta niissä pystyttäisiin ohjaamaan asiakkaat 
heille sopivaan opetusta antavaan yksikköön. Myös vammaisen tai 
vammautuneen henkilön toimintakyvyn ja apuvälineillä saavutetta-
van kompensaation arviointia tulisi kehittää ja laatia ohje vammai-
sen henkilön ajokyvyn arviointiin. Arviointi tulisi tehdä siihen eri-
koistuneen lääkärin ja tutkinnon vastaanottajan yhteistyönä. Ajo-
kyvyn arviointiin voitaisiin kehittää myös monialaiseen asiantun-
temukseen perustuvia ajokyvyn arviointikeskuksia.  

Ajokortin hankkimiseen liittyvien asiakirjojen postittamiseen ja 
ruuhka-aikoina niiden käsittelyyn kuluva aika voivat synnyttää vii-
veitä prosessin etenemiseen. Näiden ei kuitenkaan arvioida hei-
kentävän liikenneturvallisuutta. Autokoulujen, tutkinnon vastaan-
ottajien ja AKE:n välinen yhteistyö koetaan toimivaksi. AKE:n au-
tokouluille laatimia tiedotteita ja sen tarjoamaa koulutusta pidetään 
tarpeellisena, ja sitä toivotaan lisää.  

Ajo-opetusta tulisi kehittää paremmin yksilöiden omat taidot ja 
oppimisvalmiudet huomioon ottavaksi. Myös riskiryhmien tarpeet 
tulisi paremmin huomioida ajokoulutuksessa. Lisäksi ajo-opetuk-
seen ja tutkintoon voitaisiin lisätä oppilaan omaa ajotaidon ja lii-
kenteeseen suhtautumisen arviointia. Autojen varustelun ja eri-
laisten turvavarusteiden lisääntyessä tulisi ajo-opetukseen lisätä 
myös auton turvalaitteiden (mm. ajonvakautusjärjestelmä, luis-
tonestojärjestelmä) käytön demonstrointi.  Mopoilun suosio ja mo-
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poilijoiden liikenneonnettomuudet ovat viime vuosina lisääntyneet 
huomattavasti. Mopoilun turvallisuutta voitaisiin parantaa lisäämäl-
lä käsittely- ja ajokoe mopokortin saamisen edellytykseksi. Liiken-
neopettajakoulutusta sekä tutkinnon vastaanottajien koulutusta tuli-
si myös kehittää sekä lisätä työn laadun valvontaa.  

 
Taulukko 8. Ajo-oikeuden hankkimiseen liittyvien kehittämisesitysten vaikutukset ja kehittämisestä vas-
taavat tahot.  
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ho 

Poliisin ajokorttilupamenettelyn kehittäminen (asiakkaiden in-
formoiminen luvan myöntämisestä) 

 +  SM 

Muistutuskäytännön laajentaminen (esim. ennen lyhytaikaisen 
ajokortin voimassaolon umpeutumista) 

 +  AKE 

Toimintaohje ulkomailla suoritetun ajokortin vaihtamiseen   +  AKE, SM 

Vammaisen henkilön ajo-oikeuden hankkimiseen liittyvän 
prosessin sujuvoittaminen 

 +  AKE 

Ajokyvyn arviointiiin liittyvän yhteistyön kehittäminen ++ +  LVM 
Lääkärien, autokoulujen ja tutkinnonvastaanottajien valmiuksien 
kehittäminen apuvälineiden tarpeiden arvioinnissa ja käytön 
opastuksessa 

+ +  
LVM, AKE, 

STM 

Vammaisen kuljettajan ajokyvyn arviointiohjeen laatiminen  +  
LVM, AKE, 

STM 

Kuljettajakoulutuksen kehittäminen enemmän turvallisuutta pai-
nottavaan suuntaan 

+   AKE, SAKL 

Opettajakoulutuksen kehittäminen ja opetuksen laatutason vaih-
teluiden pienentäminen 

++ +  
AKE, OPH, 
LVM, SAKL 

Riskiryhmien koulutuksen kehittäminen  + +  AKE, SAKL 

Ajokokeen arvioinnin edelleen kehittäminen ++   AKE, SAKL 
Käsittely- ja ajokokeen lisääminen mopokorttiin ++  + LVM, AKE 
Sosiaalisen käyttäytymisen opetuksen määrän ja painotuksen 
lisääminen ajokoulutuksessa 

++ +  AKE, SAKL 

Kuljettajakoulutuksen yksilöllistäminen + +  AKE, SAKL 
Turvalaitteiden demonstroinnin kehittäminen +   AKE, SAKL 

 
+ positiivinen vaikutus 

++ merkittävä positiivinen vaikutus 

 

7.2.3 Ajoterveyden seuranta 
Ajoterveydentilan seurannassa on noussut esille tarpeita ajo-
oikeudenhaltijan, poliisin, lääkäreiden sekä autokoulujen välisen 
tiedonkulun kehittämiseen. 

Ajo-oikeuden haltijat, lääkärit ja autokoulut kokevat poliisin 
määräyksissä (määräys lääkärintarkastukseen tai kuljettajantutkin-
toon/ajokokeeseen/-näytteeseen) ilmenevät tiedot joskus riittämät-
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tömiksi. Epäselvyyksiä ilmenee muun muassa seuraavissa yhteyk-
sissä: 
- mille erikoislääkärille asiakkaan tulee hakeutua 
- kuka maksaa tarvittavista terveydentilan selvityksistä koituvat 

kustannukset 
- tuleeko henkilön suorittaa uusi kuljettajantutkinto, ajokoe vai 

ajonäyte 
- mikä ajokorttiluokka on kyseessä  
- milloin kyseessä oleva toimenpide tulee suorittaa. 

Epäselvyyksien välttämiseksi poliisin ohjeistusta ajokokee-
seen/näytteeseen tai terveydentilan tarkastukseen määräämisen kir-
jaamisessa tulisi kehittää. Myös postitse toimitettava toimintaohje 
terveydentarkastukseen tai uuteen kuljettajantutkintoon, ajo-
kokeeseen tai -näytteeseen määrätylle henkilölle parantaisi asiak-
kaan tietämystä siitä, kuinka hänen tulee toimia.  

Lääkäreille jää joskus epäselväksi, miksi poliisi on määrännyt 
henkilön terveydentarkastukseen. Tällöin he eivät välttämättä tiedä, 
mihin heidän tulisi erityisesti kiinnittää huomiota potilaan ajokykyä 
arvioidessa. Myös henkilön historiatietojen puuttuminen vaikeuttaa 
asiakkaan ajokyvyn arviointia (erityisesti päihderiippuvuuden arvi-
ointi). Myös poliisit kokevat joskus, ettei pelkkä toteamus siitä että 
ajokorttiluvan terveysvaatimukset täyttyvät ole riittävä asiakkaan 
ajo-oikeuden jatkumiseen. Tästä syystä tulisi selvittää keinoja, mi-
ten poliisin ja lääkärin välistä tiedonkulkua voitaisiin parantaa. Tie-
tosuojan kannalta nykyinen tapa on perusteltu, mutta liikennetur-
vallisuuden näkökulmasta tiedonvaihtoa poliisin ja lääkärin välillä 
olisi joissakin tapauksissa tarvetta lisätä. Esimerkkinä tällaisesta 
yhteydestä on päihderiippuvuus. Päihdepidätyksiä koskevien tieto-
jen saamisella olisi merkittävä vaikutus lääkärien tehdessä arviota 
asiakkaan ajokyvystä. Myös terveyshistoriaa koskevat tiedot tulisi 
saada käyttöön ajokykyä arvioitaessa. Sähköinen potilasrekisteri 
parantaa jatkossa tiedonsaantia, mutta esimerkiksi nuorten kuljetta-
jien kohdalla olisi perusteltua saada kouluterveydenhuollon ja puo-
lustusvoimien terveystiedot mukaan ajokyvyn arviointiin.  

Sairaus tai vamma saattaa aiheuttaa ajokyvyssä muutoksia, jois-
ta ei välttämättä saada riittävää varmuutta käytännön ajokokeella. 
Sairauksien ja vammojen vaikutusta ajokykyyn voitaisiin selvittää 
nykyistä enemmän neuropsykologisten testien avulla. Nykyisin 
neuropsykologista ajokyvyn arviointia tehdään verrattain vähän ja 
lähinnä yksityisissä tutkimuslaitoksissa laitosten itse valitsemilla 
menetelmillä. Lääkäreillä ei aina ole edes tietoa mahdollisuudesta 
ohjata potilaita psykologisiin testeihin ajokyvyn arvioimiseksi. Ar-
viointimenetelmät tulisi vakiinnuttaa ja laatia lääkäreille ohjeistus 
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neuropsykologisiin testeihin ohjaamisesta sekä määritellä periaat-
teet tutkimusten kustannusten jakautumisesta.  

Lääkäreiden tietämystä eri ajokorttiluokkien terveysvaatimuk-
sista olisi kehitettävä. Ajokykyä kompensoivien teknisten apuväli-
neiden tuntemusta voitaisiin parantaa lisäämällä lääkäreiden yhteis-
työtä laitevalmistajien ja niitä välittävien yrityksien suuntaan.  

Lääkärien ilmoitusvelvollisuuden täyttymistä ja vaikutuksia ei 
voida arvioida, sillä lääkäreiden ilmoituksia ei kerätä mihinkään 
yhtenäiseen rekisteriin. Lääkärien ilmoitusvelvollisuuden seuran-
nan kehittäminen (esim. tietokannan luominen) mahdollistaisi il-
moitusvelvollisuuden täyttymisen arvioinnin ja edelleen kehittämi-
sen. Lääkäreille tulisi myös antaa oikeus ja keinot selvittää ajo-
oikeuden voimassaolo, mikäli potilaalla on ajokykyyn vaikuttava 
sairaus tai lääkitys. Kun lääkärin on todennut potilaan ajokyvyn 
heikenneen siten, etteivät ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset 
enää täyty, kuluu ajo-oikeuden päättymiseen yleensä viikkoja. Pro-
sessia tulisi nopeuttaa. Omaiset eivät useinkaan tee poliisille ilmoi-
tusta läheistensä heikentyneestä ajokunnosta edes ilmeisen tarpeen 
kyseessä ollessa, koska ilmoittajan henkilöllisyys paljastuu ilmoi-
tuksen kohteena olevalle ja sen pelätään haittaavan sosiaalista 
kanssakäymistä. Siksi ajo-oikeuden haltijoiden omaisille tulisi an-
taa mahdollisuus tehdä poliisille ilmoitus heikentyneestä ajokun-
nosta ilmoittajan henkilöllisyyden paljastumatta.      

Ikäkuljettajien ajokyvyn itsearviointia voitaisiin kehittää. Itsear-
viointi voisi olla esimerkiksi osana ikävuosiin sidottuja terveystar-
kastuksia. Erityisesti ikäkuljettajille, mutta myös muille kuljettaja-
ryhmille voitaisiin kehittää ja markkinoida nykyistä enemmän lisä-
koulutusta, jossa tavoitteena on oman ajotaidon arvioinnin kehittä-
minen sekä ajotaidon ylläpito.   

Autokoulujen osalta haasteellisena näyttäytyvät tapaukset, joissa 
autokoulun opettajalla on syytä epäillä, että asiakkaan terveydentila 
ei täytä ajokorttiluvan saamiselle asetettuja vaatimuksia pätevästä 
lääkärintodistuksesta huolimatta. Tällaisia ristiriitatilanteita tullee 
jatkossa olemaan nykyistä enemmän, koska ikäkuljettajien määrä 
kasvaa ja poliisi määrää yhä useammin ajo-oikeuden haltijoita iän 
myötä heikentyneen toimintakyvyn takia ajonäytteeseen tai uuteen 
tutkintoon. Tältä osin lääkäreiden, poliisin, autokoulujen ja tutkin-
non vastaanottajien yhteistyötä ja tiedonvälitystä tulisi kehittää.  
Lisäksi tulisi määritellä ilmoittamiskäytäntö siihen, miten auto-
koulu voi ilmoittaa epäillystä heikentyneestä ajokunnosta ajo-oike-
usasiassa toimivaltaiselle poliisille. 
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Taulukko 9. Ajoterveyden seurantaan liittyvien kehittämisesitysten vaikutukset ja kehittämisestä vastaavat 
tahot.  

Vaikutukset Toimenpide 
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Vastuutaho 

Ohjeistus poliisin ajokokeeseen/näytteeseen tai terveys-
tarkastukseen määräämisen kirjaamisessa  

 +  SM 

Postitse toimitettava toimintaohje terveystarkastukseen 
tai uuteen kuljettajantutkintoon, ajokokeeseen tai -
näytteeseen määrätylle henkilölle 

 +  SM 

Lääkäreiden ilmoitusvelvollisuuden merkityksen korosta-
minen vaitiolovelvollisuuden rinnalla lääkäreiden koulu-
tuksessa 

+ +  STM 

Lääkäreille oikeus ja keinot selvittää ajo-oikeuden voi-
massa-olo, mikäli potilaalla on ajokykyyn vaikuttava sai-
raus tai lääkitys 

+ ++ + LVM, STM 

AKE:n järjestelmään osatietokanta lääkäreiden tekemistä 
ilmoituksista 

 + + 
LVM, AKE, 
OM, STM 

Lääkäreiden ilmoitusvelvollisuuden toteutumisen seuran-
ta 

+ +  LVM 

Ikäkuljettajien itsearviointilomakkeen kehittäminen  + +  AKE 
Ajokyvyn arviointiin ja ajotaidon ylläpitämiseen liittyvän 
koulutuksen lisääminen ja markkinointi 

++ +  SAKL 

Kouluterveydenhuollon ja puolustusvoimien terveys-
tietojen käyttöön saaminen ajoterveyden arviointiin 

+ + + 
Puolustus-
voimat, SM 

Prosessin sujuvoittaminen ja nopeuttaminen lääkärin 
tekemästä ilmoituksesta ajokiellon määräämiseen  

+ +  STM, SM 

Omaisille mahdollisuus ilmoittaa heikentyneestä ajoky-
vystä poliisille ilmoittajan henkilöllisyyden paljastumatta  

++ ++ + SM 

Neuropsykologisten testien lisääminen ja testaamisen 
sekä testeihin ohjaamisen ohjeistus ajo-oikeuden arvioi-
miseksi 

+ +  STM 

Autokouluille ilmoituskäytäntö puutteelisesta ajokyvystä + + + 
LVM, STM, 

AKE 

 
+ positiivinen vaikutus 

++ merkittävä positiivinen vaikutus 

 

7.2.4 Liikenteen valvonta ja liikennerikosasioiden käsittely 

Liikennerikosasioihin liittyvän yhteistyön ja tiedonkulun suu-
rimmat haasteet liittyvät poliisin, syyttäjän ja oikeusrekisterikes-
kuksen väliseen tiedonkulkuun. 17.1.2008 käyttöönotetun rangais-
tumääräyssovelluksen oletetaan kuitenkin nopeuttavan tiedonkul-
kua. Rangaistusmääräyssovellus ei ole kaikilta osin vielä valmis 
(muotovirheet, rajanveto rikkeiden välillä jne.) ja sitä kehitetään 
parhaillaan. Järjestelmän odotetaan nopeuttavan esimerkiksi ajo-
kieltoon määräämisten toimeenpanoa.  

Liikennerikosten ilmituloa tulisi yleisesti parantaa lisäämällä lii-
kenteen valvontaa. Valvonnan vaikutukset liikenneturvallisuuteen 
liittyvät lähinnä tiedostettuun kiinnijäämisriskiin, mikä hillitsee lii-
kennekäyttäytymistä. Tulevaisuudessa automaattisessa nopeusval-
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vonnassa siirryttäneen pistekohtaisesta nopeuden mittamisesta 
matka-aikaan perustuvaan nopeudenvalvontaan. Tätä koskeva sel-
vitys on käynnistynyt maaliskuussa 2008. Ulkomaisissa kokeiluissa 
matka-ajan valvonnalla on saavutettu tasaisempi liikennevirran no-
peus kuin pistekohtaisessa nopeuden mittauksessa.  

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa alkolukko olisi autojen va-
kiovaruste, jolloin päihtyneenä ei voisi lähteä lainkaan ajamaan. 
Alkometrin, alkolukon ja turvavyömuistuttimen omaehtoisen käy-
tön lisääminen esimerkiksi kyseisiä välineitä koskevaa markkinoin-
tia ja tiedotusta lisäämällä voisi myös vaikuttaa valvonnan tarvetta 
vähentävästi. Varsinaisen liikenteen valvonnan vähentämisellä voi-
si kuitenkin olla haitallinen vaikutus liikenneturvallisuuteen.  

Ajokieltoon määräämisprosessia tulisi nopeuttaa. Liikennerikos-
asioihin liittyvää tiedonkulkua voidaan sujuvoittaa ja nopeuttaa 
prosessin alkuvaiheessa kenttäkäyttöön tarkoitetun poliisin sähköi-
sen järjestelmän kehittämisellä. Kenttäkäyttöön luotavan sovelluk-
sen myötä poliisien ei tarvitsisi kirjata rikoksia erikseen PATJAan 
ja näin voitaisiin välttää tapauksien erikseen kirjaamisesta syntyvät 
viiveet. Ajokiellon pituus määrätään muun muassa teon vakavuu-
den perusteella, ja sen kestoa määrättäessä otetaan huomioon vai-
kutukset, jotka toimenpiteellä on ajokieltoon määrättävän toimeen-
tuloon ja välittömään liikkumiseen. Poliisin ja tuomioistuinten linja 
ajokieltojen pituuksissa ei poliiseilta saadun palautteen mukaan ole 
yhtenäinen, poliisit määräävät herkemmin pitempiä ajokieltoja kuin 
tuomioistuimet. Ajokieltojen pituudesta tulisi laatia selvitys käytän-
töjen yhtenäistämisen taustaksi.  

Ohjeistuksia olisi luotava ainakin alkolukkoasioiden käsittelyyn, 
joiden määrä tullee nousemaan rajusti. Nykyisin poliisin on ilmoi-
tettava alkolukkorikkomuksesta syyttäjälle, mutta ilmoituskäytän-
töön ei ole olemassa ohjeistusta.  

Tarkkuusalkometrien ja huumepikatestien käyttöä tulisi lisätä. 
Tällä hetkellä rattijuoppoudesta ja huumausaineiden käytöstä epäil-
tyjen kuljettajien verikokeet kuormittavat turhaan terveyden-
huoltoa. Rattijuopumusten seuraamuksia tulisi koventaa myös ajo-
neuvon konfiskointimenettelyä yleistämällä sekä sakkorangaistuk-
sia koventamalla. 
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Taulukko 10.  Liikenteen valvontaan ja liikennerikosasioiden käsittelyyn  liittyvien kehittämisesitysten 
vaikutukset ja kehittämisestä vastaavat tahot.  

Vaikutukset Toimenpide 
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Vastuu-
taho 

Ajokieltoon määräämisen nopeuttaminen ja sähköisen tiedonvälityksen 
kehittäminen  

 ++  SM, OM 

Ohjeistuksen laatiminen siitä kuinka alkolukkorikkomuksista ilmoite-
taan syyttäjälle 

 ++  SM, OM 

Liikenteen valvonnan ja sen vaikuttavuuden lisääminen ++ +  SM 

Automaattivalvonnan tehostaminen ja siirtyminen pistenopeudesta 
keskinopeuden valvontaan  

++   SM 

Nopeusrajoituksen tunnistavan ajoneuvotekniikan kehittäminen +   
autoteolli-

suus 
Muiden päihteiden tunnistamisen kehittäminen (alkolukkoa vastaavas-
ti) 

+   SM 

Tarkkuusalkometrien käytön lisääminen + (+)  SM 
Selvitys ajokieltojen pituuksista poliisin ja tuomioistuimen määräämis-
sä ajokielloissa  

 +  SM 

Omaehtoisen alkometrin, alkolukon ja turvavyömuistuttimen käytön 
lisääminen ja ulkopuolisen valvonnan tarpeen vähentäminen 

++   
laitevalmi

stajat 

Alkolukon käytön yleistyminen (auton vakiovarusteeksi) ++   
laitevalmi

stajat 

 
+ positiivinen vaikutus 

++ merkittävä positiivinen vaikutus 

 

7.3 Eri kuljettajaryhmien liikenne-
turvallisuuteen vaikuttaminen  

Erilaisten kuljettajaryhmien liikenneturvallisuuteen voidaan vai-
kuttaa ajo-oikeusprosessiin liittyvillä toimenpiteillä sekä liiken-
neympäristön kehittämisellä. Ajo-oikeusprosessia voidaan ohjata 
liikenneturvallisuutta edistävään suuntaan parantamalla tiedotta-
mista ja ohjaamista, kehittämällä liikenneturvallisuutta parantavia 
määräyksiä, liikenneympäristöjä ja ajoneuvoja sekä määräämällä 
rajoja toiminnalle ja sanktioita rajojen rikkomisesta.  

Informointi, ohjaaminen ja avustaminen vaikuttavat parhaiten 
niiden kuljettajien käyttäytymiseen, jotka eivät tahallisesti ota ris-
kejä vaan joilta puuttuvat perustiedot oikeasta toiminnasta esimer-
kiksi ajettaessa liukkaalla tai risteyksien ajojärjestyksistä. Tällaisia 
kuljettajia on paljon iäkkäissä ja naisissa, mutta myös uusissa kul-
jettajissa. Käskevät keinot, kuten nopeusrajoitukset vaikuttavat 
kaikkiin kuljettajaryhmiin. Esimerkiksi nopeusrajoitukset antavat 
ohjeen suositeltavasta nopeudesta, mutta toisaalta rangaistuksen 
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uhka vähentää myös norminvastaista käyttäytymistä. (Salo, I. & E. 
Keskinen 2003) 

Tiedottaminen ja liikennekasvatus 
Tiedottamisen ja liikennekasvatuksen avulla voidaan parantaa 
kaikkien kuljettajaryhmien liikenneturvallisuutta. Parhaimmat vai-
kutukset sillä voidaan arvioida olevan tavallisten kuljettajien kes-
kuudessa ja heikoimmat tilapäisesti ajokunnottomien joukossa. Ta-
vallisten kuljettajien liikenneturvallisuutta voidaan parantaa vahvis-
tamalla liikennekasvatuksen roolia jo päiväkodeissa sekä kouluissa, 
lisäämällä automainonnan vastuullisuutta ja kytkemällä liikenne-
turvallisuus osaksi etenkin liikenteessä toimivien yritysten laatu- ja 
johtamisjärjestelmiä. Kortittomiin kuljettajiin voidaan vaikuttaa pa-
rantamalla tiedottamista kortitta ajamisen seuraamuksista. Pysyväs-
ti puuttuvin edellytyksin ajavien kuljettajien liikenneturvallisuuteen 
voidaan vaikuttaa ajokyvyn arviointiin ja itsearviointiin soveltuvia 
menetelmiä kehittämällä sekä ajokortista luopumiseen opastamalla. 

Kuljettajaopetus ja -tutkinto 
Pääjoukon kuljettajaopetusta voidaan kehittää liikenneturvallisuutta 
suosivaan suuntaan kuljettajakoulutusta yksilöllistämällä (naisten ja 
miesten erilaisten ajotaitojen huomioiminen, kesä- ja talviajokou-
lutus ym.) ja kehittämällä koulutusta turvallisuutta painottavam-
paan suuntaan (esimerkkinä liikenteeseen suhtautumisen arviointi).  

Pysyvästi edellytyksettömät hakeutuvat vain harvoin kuljet-
tajakoulutukseen. Edellytyksettömien osalta kuljettajakoulutuk-
sessa tulisi kiinnittää huomiota puuttuvien edellytysten tunnis-
tamiseen, autokoulujen ja tutkinnon vastaanottajien valmiuksien 
kehittämiseen ja apuvälineiden käytön opastukseen ja tarpeen arvi-
ointiin. Turvalaitteiden käyttöä olisi demonstroitava nykyistä katta-
vammin ja puutteellisin edellytyksin ajavien kuljettajien liiken-
neturvallisuusriskien tunnistamista olisi kehitettävä. Tilapäisesti 
ajokunnottomien ryhmän osalta kuljettajakoulutuksen kehittämis-
tarpeet liittyvät erilaisten riskiryhmien tunnistamiseen ja riski-
ryhmien koulutuksen kehittämiseen. 

Liikenteenvalvonta, rangaistukset ja rajoitteet 
Tavallisten kuljettajien liikenneturvallisuuden näkökulmasta polii-
sin panostusta liikennevalvontaan olisi lisättävä (automaatti-
valvonta, älykkäät nopeudensäätöjärjestelyt jne.). Puuttumiskyn-
nystä ylinopeuksissa olisi alennettava, jotta myös pienemmistä yli-
nopeuksista olisi seurauksia. Kortittomien ja tilapäisesti ajokunnot-
tomien kuljettajien kiinnijäämisriskiä olisi kohotettava. 
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Liikenteen valvonnan ohella kuljettajaryhmien liikenne-
turvallisuuteen voidaan vaikuttaa sanktioin ja rajoittein. Kortitto-
mien kuljettajien ryhmän kannalta keskeisiä liikenneturvallisuutta 
parantavia sanktioita ja rajoitteita ovat ajokortin suorittamis-
oikeuden siirtyminen, ajoneuvon konfiskointi sekä ajamista estävi-
en teknisten järjestelmien kehittäminen (esimerkkinä elektroninen 
ajokortti). Pysyvästi puutteellisin edellytyksin ajaviin voitaisiin so-
veltaa rajoitettua ajo-oikeutta. Tilapäisesti ajokunnottomien aiheut-
tamiin liikenneturvallisuusriskeihin voidaan puuttua esimerkiksi 
seuraavien rangaistusten/rajoitteiden avulla: 
- Ajoneuvon menettäminen valtiolle tai sen haltuunotto määrä-

ajaksi rikoksentekovälineenä 
- Liikennerangaistusten virhepistejärjestelmän käyttöönotto ja 

ajokortin menettäminen toistuvista rikkeistä 
- Kiinnijäämistä seuraavan käsittelyn kehittäminen 
- Alkolukkokäytännön kehittäminen 
- Ajonopeuksien rekisteröintilaite 
- Teknisten nopeudensäätöjärjestelmien kehittäminen ja käyt-

töönotto 

Terveydentilan valvonta 
Terveydentilan valvonnan kehittämisellä voidaan vaikuttaa kaik-
kien kuljettajaryhmien liikenneturvallisuuteen. Tavallisten kuljetta-
jien osalta keskeisiä liikenneturvallisuustekijöitä ovat lääkäreiden 
ilmoitusvelvollisuuden täyttyminen ja ammattikuljettajien työter-
veyshuollon kehittäminen. Pysyvästi edellytyksettömien ja tila-
päisesti ajokunnottomien kuljettajien muodostamiin liikenneturval-
lisuusriskeihin voidaan vaikuttaa kehittämällä riskiryhmien tunnis-
tamismenetelmiä ja iäkkäiden kuljettajien terveydentilan seurantaa 
sekä perustamalla varsinaisia ajokyvyn arviointiin perehtyneitä asi-
antuntijaryhmiä. 
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