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Laki
ajokorttilain 61 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ajokorttilain (386/2011) 61 §, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1081/2012

ja 70/2015, seuraavasti:

61 §

Muu ulkomainen ajokortti

Muu kuin 59 tai 60 §:ssä tarkoitettu Suomen tunnustamassa valtiossa myönnetty A1-,
A2-, A- tai B-luokkaa vastaava kansallinen ajokortti hyväksytään ajamiseen Suomessa,
jos:

1) ajokortin haltijan vakinainen asuinpaikka ei ajokorttia myönnettäessä ollut Suomes-
sa;

2) kansallisen ajokortin malli ja ajokortin sisältämä ajo-oikeus vastaa 59 tai 60 §:ssä
tarkoitettua ajokorttia taikka, kansallisen ajokortin tiedot on merkitty latinalaisin kirjaimin
ja ajokortista käy ilmi sen sisältämä oikeus eri ajoneuvojen kuljettamiseen taikka kansal-
lisen ajokortin lisäksi esitetään auktorisoidun kääntäjän tai muun luotettavan tahon kään-
nös ajokortista ja sen sisältämästä ajo-oikeudesta suomen, ruotsin, norjan, tanskan, eng-
lannin, saksan tai ranskan kielellä;

3) ajokortin mukana on kuvallinen henkilöllisyysasiakirja, jos ajokortissa ei ole halti-
jan valokuvaa;

4) ajokortin haltija täyttää ajokortin luokkaa vastaavat ikävaatimukset ja terveysvaati-
mukset;

5) ajokortti on voimassa sen myöntäneessä valtiossa.
Ajokortti hyväksytään ajamiseen Suomessa muualla kuin Ahvenanmaalla yhden vuo-

den ajan ajokortin haltijan maahantulosta taikka, jos hänet on merkitty väestörekisteriin,
väestörekisteriin merkitsemisestä. Hyväksymisen edellytyksenä on, että ajokortti on voi-
massa eikä muuta syytä ajokortin kelpoisuuden lakkaamiseen aikaisemmin ole. Kuljetta-
jan ajoterveydentilan valvontaan sovelletaan, mitä 20 ja 21 §:ssä säädetään.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi ulkoasiainministeriön antaman todistuksen mukai-
sesti myöntää hakemuksesta ajokorttiluvan ulkomaista ajokorttia vastaavan ajokortin saa-
miseksi Suomessa ja luovuttaa ajokortin 24 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisesti uutta
kuljettajantutkintoa vaatimatta ulkovallan Suomessa toimivan diplomaattisen edustuston,
lähetetyn konsulin johtaman konsulaatin tai kansainvälisen järjestön Suomessa sijaitsevan
toimipaikan henkilökuntaan kuuluvalle ulkomaalaiselle, joka on saapunut tätä tehtävää
varten Suomeen ja tällaisen henkilön perheenjäsenelle.

Edellä 3 momentissa tarkoitetun ulkomaisen ajokortin perusteella annettavaan ajokort-
tiin on merkittävä valtio, jonka myöntämän ajokortin perusteella se on annettu. Mitä tässä
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pykälässä säädetään muun ulkomaisen ajokortin kelpoisuudesta ja hyväksymisestä Suo-
messa, ei koske ajokortin kelpoisuutta ja hyväksymistä Ahvenanmaalla.
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