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Kuljettajien ammattipätevyyskoulutus

Koulutus

• Koulutuksen toteutuksessa noudatetaan sekä lakia ammatillisesta 
koulutuksesta että lakia liikenteen palveluista (kuljettajien 
ammattipätevyydestä annettua lakia)

• Säädöksissä on vaatimuksia mm. ilmoituksiin, koulutuksen aiheisiin, opettajiin, 
valvontaan ja tuntiseurantaan liittyen.
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Kuljettajien ammattipätevyys, yleistä

Laki liikenteen palveluista 320/2017
(aiemmin Laki 273/ 2007 ja Asetus 640/2007

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä)

Säädökset kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä on sisällytetty 
lakiin liikenteen palveluista 320/2017 (tältä osin voimaan 1.7.2018). Sekä 
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 
434/2018.

Nämä sisältävät kansallisella tasolla säädökset Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivistä 2003/59/EY, (ammattipätevyysdirektiivi) maanteiden tavara- ja 
henkilöliikenteeseen tarkoitettujen kuljettajien ammattipätevyydestä ja sen 
saavuttamisesta. 
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Koulutuksen järjestäjällä tulee olla erillinen lupa 
kuljettajien ammattipätevyyskoulutusta varten

• Hakemuksesta opetus- ja kulttuuriministeriöltä

• Opetus- ja kulttuuriministeriön luvan saaneilla lupa (koulutuskeskushyväksyntä) 
merkitään koulutuksen järjestämislupaan (L531/2017 22§).

• Lupa voi olla sekä perustason ammattipätevyyskoulutusta että 
jatkokoulutusta varten tai

• Pelkästään jatkokoulutusta varten.

• Ilmoitus Opetushallitukselle sellaisesta muutoksesta, jolla vaikutusta toiminnan 
jatkumiseen, kuten opetuksesta vastaavan johtajan vaihtumisesta. Muista 
muutoksista pidettävä kirjaa, kuten opettajat ja laitteet.
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Laki liikenteen palveluista 320/2017
ja
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-
auton kuljettajien ammattipätevyydestä 
434/2018



Laki liikenteen palveluista
tuli ja tulee voimaan vaiheittain

• Laki, joka sisälsi kuljettajien 
ammattipätevyysasiat, tuli voimaan 1. päivänä 
heinäkuuta 2018. Samalla se kumosi  kuorma-
ja linja-auton kuljettajien 
ammattipätevyydestä annetun lain 273/2007

• Finlexissä laki siten, että siinä on myös 
1.1.2020 voimaan tulevat pykälät, jotka 
korvaavat aiemmat:

• https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20
170320#O2L3P33

• Muutos tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 
2019 muilta osin, mutta Kuljettajaa koskevat 
vaatimukset tieliikenteessä

• Lain 27–41 ja 193 § tulevat kuitenkin 1 
momentista poiketen voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2020. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/201
70320#O2L3P27-2
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Laki liikenteen palveluista 320/2017
Kuljettajaa koskevat vaatimukset tieliikenteessä (osa uusia, ks voimaantulo)

• 27 § Kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyysvaatimukset
28 § Poikkeukset kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyysvaatimuksesta (Uusi)
29 § Kuorma- ja linja-autonkuljettajan perustason ammattipätevyys
30 § Kuorma- ja linja-autonkuljettajan vähimmäisikä
31 § Kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden saavuttaminen koulutus ja koe 
suorittamalla
32 § Kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyyden saavuttaminen kokeet 
suorittamalla
33 § Kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyyden suorittaminen ammatillisen 
koulutuksen yhteydessä
34 § Kuorma- ja linja-autonkuljettajan jatkokoulutus
35 § Kuorma- ja linja-autonkuljettajan koulutuskeskukset
36 § Kuorma- ja linja-autonkuljettajan koulutuskeskuksen opetushenkilöstö ja –välineet
37 § Kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyskokeiden järjestäjät (Uusi)
38 § Kuorma- ja linja-autonkuljettajan koulutusta koskevien asiakirjojen säilyttäminen
39 § Kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden todentaminen
193 § Tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivissä tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset

15/04/2019 Opetushallitus 7



Poikkeukset suoritettaessa perustason ammattipätevyyttä 
ammatillisen koulutuksen yhteydessä 33 §
1.1.2020 voimaan; 33 § Kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyyden 
suorittaminen ammatillisen koulutuksen yhteydessä 

• koe voidaan suorittaa vaiheittain (huom. Koulutuksen kesto)

• koulutuksen aikana opiskelija saa kuljettaa ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää 
Suomessa ilman ammattipätevyyttä; Hyväksymisasiakirja (huom. Koulutuksen 
kesto)

• todistus ja sen menettelyt (Oph määräys todistuksista)

15/04/2019 Opetushallitus 8



Koulutuskeskukset 
(tähän tekstiin on lainsäädännössä tulossa 1.1.2020 muutos)

• Opetus- ja kulttuuriministeriö okm hyväksyy koulutuskeskukset, jos koulutus on 
osa koulutuskeskuksissa annettavaa ammatillista koulutusta. 

• 1) koulutuksen järjestäjä, jolla on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 22 §:n 1 
momentissa tarkoitettu järjestämislupa;

• Liikenne- ja viestintävirasto Traficom hyväksyy (muut) koulutuskeskukset

• 2) muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu ammatillisen koulutuksen järjestäjä taikka koulutuksen 
järjestäjä, jolla on Liikenne- ja viestintäviraston myöntämä autokoululupa kuorma- tai linja-
auton tai niiden ajoneuvoyhdistelmien ajo-oikeuden saamiseksi annettavaan 
kuljettajaopetukseen; 

• 3) puolustusvoimien kuljettajaopetusta järjestävä yksikkö. Tulossa muutos, Pv myöntää 
omat lupansa 1.1.2020 alk.
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Perusedellytykset

• Koulutuskeskuksessa on oltava toiminnan laajuuteen nähden riittävä 
opetushenkilöstö, opetuksesta vastaava johtaja sekä asianmukaiset 
opetusvälineet ja toimitilat. 

• opetuksesta vastaava johtaja, joka 

• ohjaa, 

• valvoo ja 

• kehittää koulutusta ja toimii muutoinkin tosiasiallisesti tehtävässä.

• Koulutuskeskus vastaa siitä, että opetushenkilöstöllä on koulutustoiminnan 
edellyttämä opetusalan sekä toimialan ja sitä koskevan lainsäädännön 
tuntemus
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Tutkinnon osa 
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Tutkinnon osan suoritus on yhdistelmä määriteltyä koulutusta, koe/kokeet (jonka hyväksyy 
kuljetusalan työelämätoimikunta) ja tutkinnon osan kokonaisuuden arviointi; kaksi arvioijaa
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Koulutus
280h/140h Koe/kokeet Kaksi arvioijaa

Työelämätoimikunta

Todistus
merkintä

Myös 
laajennus
70h/35h



Kokeet
Ammattipätevyyskokeet ammatillisessa koulutuksessa

• Ammatillisessa koulutuksessa koe voidaan suorittaa vaiheittain tai yhtenä 
kokeena. Vaiheittain suorittamisen ajatuksena on, että kysymykset voitaisiin 
liittää tutkintokoulutuksen laajempiin kokonaisuuksiin.

• Jos perustason ammattipätevyyskoulutus suoritetaan vähintään kuusi kuukautta 
ja enintään kolme vuotta kestävässä ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa, koe 
voidaan suorittaa vaiheittain.

• Koulutukseen sisältyy opetusta kuorma- ja linja-autonkuljettajille yhteisesti ja 
erikseen tarkoitetuissa oppiaineissa. Kokonaisuudesta muodostuu joko kuorma-
autonkuljettajan tai linja-autonkuljettajan perustason ammattipätevyys.
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Koetoimintaan tarvittava hyväksyntä Kuljetusalan työelämätoimikunnalta

Kokeiden toteuttaminen 1
Kokeiden järjestäminen

• Lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017, 120§) sekä kuljettajien 
ammattipätevyyttä koskevien säädösten mukaan kokeen järjestämisestä ja 
valvonnasta sekä kokeesta annettavasta todistuksesta vastaa 1.1.2018 alkaen 

Kuljetusalan työelämätoimikunta

• Koulutuksen järjestäjän (ammattipätevyydestä vastaava johtajan) tulee ylläpitää listaa 
henkilöistä, jotka saavat tehdä ja vastaanottaa kokeita

• Koulutuksen järjestäjän tulee toimittaa (HYVÄKSYTTÄÄ) työelämätoimikunnalle viimeistään 
ensimmäisen kerran koetietoja toimittaessaan:

• Koulutuksen järjestäjän nimeämä perustason ammattipätevyyden opetuksesta vastaavan 
johtajan nimi ja yhteystiedot
Jokaisesta tavoitelauseesta vähintään kolme koekysymysesimerkkiä sisältäen myös oikeat 
vastaukset
Kokeen järjestämistavan vaihtoehdot (säädösten mukaiset)
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Koetoimintaan tarvittava hyväksyntä Kuljetusalan työelämätoimikunnalta

Kokeiden toteuttaminen 2
Koetiedot

• Opiskelijoiden koetietojen toimittaminen (Optimaan) työelämätoimikunnalle, lomakkeet 
viimeistään viikkoa ennen työelämätoimikunnan kokousta:

A. Opiskelijan koetiedot (Lomake 1, päivitetty löytyy Optimasta)  

- Lomakkeella ilmoitetaan hyväksyttäväksi JOKO; 280 h TAI 140 h TAI laajennuksen 70 h 
TAI 35 h  perustason ammattipätevyyskokeen tiedot. Lisäksi huomioitavaa kohtaan 
merkitään tieto ”koe suoritettu vaiheittain” vaiheittain suoritetusta kokeesta. 

B. Lisäksi lista (yhteenveto) suorittaneista. Tämän listan työelämätoimikunta 
allekirjoittaa ja palauttaa kokouksen jälkeen Optimalla koulutuksen 
järjestäjälle (palautuslaatikko) ja se toimii työelämätoimikunnan antamana 
todistuksena koesuorituksista. Tämän jälkeen voidaan tutkinnon osa 
hyväksyä

• Tiedot toimitetaan Optimaan. Lisätietoja työelämätoimikunnan jäsenet ja 
työelämätoimikunnan sihteeri Arja.Toivanen@oph.fi
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Lomake 1 malli, Optimassa uusin: Kokeesta ja suorittajasta tiedot 
kootusti



Koetoimintaan tarvittava hyväksyntä Kuljetusalan työelämätoimikunnalta

Lista kokeiden suorittajista, joka toimitetaan 
työelämätoimikunnalle koelomakkeiden lisäksi

• Lista (Optimassa pohja), josta ilmenee 

• Koulutuksen järjestäjä

• Opiskelijoiden tiedot

• Opiskelijan nimi ja syntymäaika työelämätoimikunnan kokoukseen 
toimitettujen koesuorituslomakkeiden (lomake 1) mukaisesti

• Koesuorituksen tiedot:

- Kuorma-auto vai linja-auto koesuoritus

- Tuntimäärä (280/140/70/35)

• Tila työelämätoimikunnan hyväksynnälle ja allekirjoitukselle (Optimassa 
sähköinen)
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Todistukset 
Tutkinnon osa, Kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Arvioinnista päättäminen

• Lain 531/2017 mukaan 54§ ”Ammatillisten tutkinnon osien osaamisen arvioinnin toteuttavat ja 
arvioinnista päättävät yhdessä tutkinnon osittain koulutuksen järjestäjän nimeämät kaksi 
arvioijaa.” JA ”Erityisestä syystä arvioinnin voi toteuttaa ja arvioinnista päättää myös kaksi 
opettajaa tai muuta koulutuksen järjestäjän edustajaa. ”

• Arvioinnista päättäminen; tutkinnon osa on suoritettu kun vaadittava tuntimäärä on täyttynyt ja 
koe / kokeet suoritettu (työelämätoimikunnalta kokeesta hyväksyntä)

• Koe on toteutettu ja arvioitu (koulutuksen järjestäjän ammattipätevyydestä vastaavan 
johtajalta löytyvän listan mukaisen henkilön toimesta), hän on toinen arvioinnista 
päättävä (sekä työelämätoimikunnalta on saatu todistus kokeen suorittamisesta, 
allekirjoitettu lista suorittaneista):

• Toisella arvioinnista päättävällä henkilöllä tulee olla pääsy opiskelijaa koskeviin 
ammattipätevyyskoulutuksen tuntiseurantatietoihin, voidakseen varmistua toteutuneiden 
tuntien säädösten mukaisuus

15/04/2019 Opetushallitus 17



Todistusmerkinnät

http://www.oph.fi/download/188972_Todistusmaarays_OPH-54-2018.pdf

Perustason ammattipätevyyskoulutus
Merkintä koulutuksen suorittamisesta tutkintotodistukseen, 
tutkinnon osan todistukseen.
Huom. Merkitäerot, onko tunnustettu tutkinnon osa vai 
koulutuksella suoritettu!

http://www.oph.fi/download/188972_Todistusmaarays_OPH-54-2018.pdf


Todistus annetaan todistusmääräyksen, 
OPH–54–2018 mukaisena

• Perustutkinnon tutkinnon osa tulee arvioida ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 531/2017 
mukaisesti (arviointiasteikon mukaisesti, perustutkinnossa 1.8.2018 jälkeen hyväksytty kuljetusalan 
perustason ammattipätevyys arvosanalla 5)

• Merkinnät tutkintotodistukseen tai tutkinnon osan todistukseen merkitään aiemman toiminnan mukaisesti, kun 
perustason ammattipätevyys on suoritettu tutkintosuorituksen (tai tutkinnon osan suorituksen) yhteydessä, opiskelija voi 
merkkauttaa sen Traficomin ylläpitämään rekisteriin ja saada viiden vuoden voimassaoloajan pätevyydelle

• Tunnustamisen osalta ks. Todistusmääräys, 1.1
”Tutkintoon sisällytetyt ja tunnustetut tutkinnon osat merkitään opiskelijan tutkintotodistukseen 
arvosanoineen ja laajuuksineen (tutkinnon nimi ja tutkinnon perustemääräyksen hyväksymispäivämäärä ja 
diaarinumero tai todistuksen antajan nimi ja päivämäärä).”

• Kuljettajien ammattipätevyyden suorituksesta merkinnät tehdään todistukseen lainsäädännön 
mukaisesti seuraavasti (huom. Ainoastaan koulutuksella suoritettu ammattipätevyys):

Opiskelija on suorittanut lain 320/2017 edellyttämän joko kuorma-auton tai linja-auton (tarpeeton jätetään pois) 
kuljettajalta vaadittavan perustason ammattipätevyyskoulutuksen, (koulutuksen kesto tunteina):______ (280/140/70 tai 35 
tuntia). Koulutus ja teoriakoe on suoritettu kuorma- ja linja-autonkuljettajia koskevan lain 320/2017 ja asetuksen 434/2018 
vaatimusten mukaisesti. Koulutuskeskuskoodi:_________________________.” (koodi, jonka koulutuksen järjestäjät saavat 
Liikenne- ja viestintävirastolta Traficomilta).
15/04/2019 Opetushallitus 19



Mikäli opiskelu keskeytyy

Todistus tutkintokoulutukseen osallistumisesta

• Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot, eikä ole suorittanut kuljetusalan perustason 
ammattipätevyyttä kokonaan, annetaan opiskelijalle osallistumistodistus, joka 
voi olla myös ote opintosuoritusrekisteristä, josta ilmenevät opiskelijan siihen 
asti suorittamat ammattipätevyyssuoritukset, jotta ammattipätevyys voidaan 
myöhemmin täydentää. 

• Lisäksi osallistumistodistukseen merkitään lainsäädäntö, johon koulutus 
perustuu ja maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen 
määräämien tutkinnon perusteiden mukaisesti. 
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Hyväksymisasiakirja,

lain 320/2017 ja asetuksen 434/2018 mukaan
• Ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa oleva henkilö voi toimia kuljettajana 

ajokorttiluokkansa mukaisesti Suomessa (Ahvenenmaata lukuun ottamatta) 
koulutuksen aikana tai koulutusjaksojen välisinä loma-aikoina, jos perustason 
ammattipätevyyskoulutusta antavaksi koulutuskeskukseksi hyväksytty 
koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt kuljettajana toimimisen ja antanut sen 
vakuudeksi opiskelijalle hyväksymisasiakirjan.

• Opetushallitus on antanut verkkosivuillaan ja erillisellä kirjeellä tarkempia 
määräyksiä, ohjeita ja suosituksia perustason ammattipätevyyskoulutukseen 
liittyvistä hyväksymisasiakirjoista, ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisesta 
annettavasta todistuksesta, tutkintotodistukseen tai todistukseen suoritetuista 
tutkinnon osista tulevista merkinnöistä sekä opiskelijan arvioinnista. 

15/04/2019 Opetushallitus 21



Perustason ammattipätevyyden saavuttaminen 
ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa 

Hyväksymisasiakirja

• Ammatillisen koulutuksen aikana opiskelija saa kuljettaa ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää 
Suomessa ilman ammattipätevyyttä, jos:
1) hänellä on kuljetettavan ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus;
2) hän täyttää vähimmäisikää koskevat vaatimukset;
3) hänellä on 1 momentissa tarkoitettuun koulutukseen hyväksytyn koulutuskeskuksen antama 
ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen oikeuttava hyväksyminen koulutuksen aikana 
suoritettaviin kuljetuksiin ilman ammattipätevyyttä. Hyväksyminen todennetaan 
koulutuskeskuksen antamalla hyväksymisasiakirjalla.
Hyväksymisasiakirja voi koskea sekä koulutuksen aikana että koulutusjaksojen välisinä loma-
aikoina suoritettavia kuljetuksia Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Hyväksymisestä ja 
kuljettajana toimimisesta voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.
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Jatkokoulutus

• Jatkokoulutuksesta on voimassa toimintaohjeet, kuten ennenkin

• Ennakkoon Ilmoitukset vähintään 10 pv ennen tilaisuutta, sekä

- Oph kuljammattipatevyys.ilmo@oph.fi että

- Traficom tai palveluntuottaja

• Tiedot tilaisuuden peruuntumisesta viipymättä

• Traficomille rekisteriin merkintää varten tiedot suorittaneista (2 vko
määräaika)

• Mahdollistettava Oph:n virkamiesten valvontakäynnit
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Tulossa siis joitakin muutoksia..

• Tieliikenteen raskaan kaluston kuljettajien ammattipätevyyden hankkimisessa 
otetaan käyttöön pelkkien kokeiden suorittamiseen perustuva vaihtoehto 
nykyisten koulutusmallien rinnalle. Perustason ammattipätevyyskoe on 
kaksiosainen ja edellyttää teoriaa (4h) ja käytäntöä (90 min + 30 min) koskevien 
kokeiden suorittamista. 

• Ammatillisessa koulutuksessa edellyttää vielä lakiin ammatillisesta koulutuksesta 
tehtävää muutosta 

• Pääesikunta hyväksyisi Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksen yhteydessä 
ammattipätevyyskoulutusta antavat koulutuskeskukset.

• Lain muutos on tulossa voimaan siten, että lain 27–41 ja 193 § tulevat voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2020
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