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Viite      

Asia OKM Kuorma- ja linja-autonkuljettajien perustason ammattipätevyys-

koulutuksen järjestämislupa

Opetus- ja kulttuuriministeriö päivittää kirjeessään 12.6.2007 (146/530/2007) ja 
24.2.2012 (OKM/10/531/2012) antamansa ohjeet kuorma- ja linja-autonkuljettajien 
perustason ammattipätevyyskoulutuksen järjestämisluvasta, luvan hakemisesta 
ja ammattipätevyyskoulutuksen järjestämisestä. Muutoksia on muun muassa kir-
jeen kohdassa 2, jossa mainitaan ne tutkinnot, joihin sisältyy tutkinnon osana 
perustason ammattipätevyyskoulutus.

1. Taustaa

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 16.3.2007 annettu laki 
(273/2007), jäljempänä ammattipätevyyslaki, ja sen nojalla 31.5.2007 annettu valtio-
neuvoston asetus (640/2007), jäljempänä ammattipätevyysasetus, tulivat voimaan 
1.8.2007 alkaen. Näillä säädöksillä toimeenpantiin kansallisella tasolla Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivi 2003/59/EY, jäljempänä ammattipätevyysdirektiivin, 
maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen kuljettajien ammattipätevyy-
destä ja sen saavuttamisesta. Ammattipätevyysdirektiivi yhdenmukaistaa EU:n jäsen-
maiden maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien koulutusta ja määrittelee 
koulutukselle vähimmäistason. Direktiivi ja kansallinen lainsäädäntö edellyttävät muun 
muassa, että kansallinen toimivaltainen viranomainen hyväksyy perustason ammattipä-
tevyyskoulutusta antavat koulutuskeskukset. Ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen 
lisäkoulutuksen järjestämisluvan saaneet hakevat hyväksyntää opetus- ja kulttuurimi-
nisteriöltä.

Henkilön, jonka linja-auton ajo-oikeus on alkanut 10.9.2008 jälkeen tai kuorma-auton 
ajo-oikeus on alkanut 10.9.2009 jälkeen, on suoritettava perustason ammattipätevyys-
koulutus saavuttaakseen ammattipätevyyden. Perustason ammattipätevyyskoulutuk-
sella saavutettu ammattipätevyys on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen ammattipäte-
vyyden voimassaolo edellyttää aina viiden vuoden välein jatkokoulutuksen suorittamis-
ta. Jatkokoulutuksen suorittamista edellytetään myös niiltä kuljettajilta, joiden ajo-
oikeus on alkanut ennen edellä mainittuja päivämääriä ja joilta ei vaadita perustason 
ammattipätevyyskoulutuksen suorittamista.
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Ammattipätevyyslaissa säädetään perustason ammattipätevyyskoulutuksesta, sen 
saavuttamisesta ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa, jatkokoulutuksesta, koulutus-
keskuksista ja niiden hyväksymisestä ja valvonnasta, opetushenkilöstöstä, opetusväli-
neistä, koejärjestelyistä sekä ammattipätevyyden osoittamisesta. 

Ammattipätevyysasetuksessa säädetään tarkemmin perustason ammattipätevyyskou-
lutuksen ja jatkokoulutuksen sisällöstä, opetuksen määrästä ja toteutuksesta sekä ko-
keen suorittamisesta. Lisäksi asetuksessa on tarkemmat säännökset opettajaa ja ope-
tuksesta vastaavaa johtajaa sekä kokeen arvioijaa koskevista vaatimuksista, opetusvä-
lineistä ja menetelmistä, oppitunnin kestoa koskevista vaatimuksista sekä koulutuskes-
kukseksi hyväksymistä koskevasta hakemuksesta ja jatkokoulutuksen koulutusohjel-
man hyväksymisestä. Ammattipätevyysasetuksessa säädetään myös ammatillisessa 
kuljettajakoulutuksessa olevan toimimisesta kuljettajana, rekisteriin tehtävistä ilmoituk-
sista ja merkinnöistä sekä ammattipätevyyskortista. 

Ammattipätevyyttä koskevien tietojen tallentamisesta ajoneuvoliikennerekisteriin sää-
detään ammattipätevyyslaissa ja -asetuksessa sekä ajoneuvoliikennerekisteristä anne-
tussa laissa (541/2003) ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tai määräyksissä.

2. Perustason ammattipätevyyskoulutusta sisältävät tutkinnot, joiden järjestämi-
nen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön lupaa

Ammattipätevyyslain 5 §:ssä tarkoitettu perustason ammattipätevyyskoulutus on osa 
tavara- ja/tai henkilöliikenteeseen liittyviä ammatillisia perustutkintoja ja ammattitutkin-
toja. Perustason ammattipätevyyskoulutus sisältyy tutkinnon osana seuraavien amma-
tillisten perustutkintojen ja ammattitutkintojen tutkinnon perusteisiin:

Tekniikan ja liikenteen ala

 logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala (autonkuljettaja, yhdis-
telmä-ajoneuvonkuljettaja, linja-autonkuljettaja)

 logistiikan perustutkinto, lentoasemapalvelujen osaamisala (lentoasemahuolta-
ja)

 rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala (maa-
rakennuskoneenkuljettaja)

 lentoasemapalvelujen ammattitutkinto
 linja-autonkuljettajan ammattitutkinto
 maarakennusalan ammattitutkinto, liikennealueiden ylläpidon osaamisala 
 maanrakennusalan ammattitutkinto, infra-alan kuljetusten osaamisala
 puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto
 yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto
 ympäristöhuollon ammattitutkinto, jätteiden ja vaarallisten aineiden kuljettami-

sen osaamisala 

Luonnonvara- ja ympäristöala

 metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljetuksen osaamisala (metsäkoneen-
kuljettaja) 

 metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto
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Kulttuuriala

 tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto, kirjastoautopalvelujen osaamisala

3. Perustason ammattipätevyyskoulutuksen järjestäminen, rahoitus ja valvonta

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla kuljettajakoulutusta järjestetään ammatil-
lisena perus- ja lisäkoulutuksena. Koulutukseen sovelletaan ammatillisesta peruskoulu-
tuksesta annetun lain (630/1998) ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 
(631/1998) säännöksiä sekä niiden nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 

Perustason ammattipätevyyskoulutusta antavaksi koulutuskeskukseksi hyväksytyt kou-
lutuksen järjestäjät antavat kuljettajakoulutusta ja siihen sisältyvää ammattipätevyys-
koulutusta ensisijaisesti ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan ammatillisen perus-
koulutuksen vuotuisen kokonaisopiskelijamäärän puitteissa tai ammatillisen lisäkoulu-
tuksen järjestämisluvan mukaisesti. 

Koulutuksen järjestäjän on pidettävä hakemuksen yhteydessä antamansa tiedot (myös 
ne, joita ei ole vaadittu toimitettavaksi ministeriöön yksityiskohtaisella tasolla) ajan-
tasaisesti dokumentoituna siten, että ne ovat tarvittaessa esitettävissä ammattipäte-
vyysasetuksen 17 §:n edellyttämällä tasolla. Jos hakemuksessa annetuissa tai muissa 
hakijan myöhemmin antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia, jotka aiheuttavat sen, et-
tä ammattipätevyyslaissa ja -asetuksessa määritellyt hyväksymisen ehdot eivät enää 
täyty, koulutuskeskuksen on välittömästi ilmoitettava muutoksista opetus- ja kulttuuri-
ministeriölle ja Opetushallitukselle. Ammattipätevyyskoulutuksen opetuksesta vastaa-
van johtajan vaihtumisesta on ilmoitettava Opetushallitukselle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on mm. kirjeessään 19.6.2008 (4/503/2008) todennut, et-
tä säännöllisin väliajoin ammattitaidon ylläpitämiseksi ja ammatin harjoittamista edellyt-
tävän kuljettajan ammattipätevyyden säilyttämiseksi tarkoitettuna koulutuksena ammat-
tipätevyyskoulutus tulee lähtökohtaisesti toteuttaa aina työnantajarahoitteisena henki-
löstökoulutuksena. Erityisesti ammatilliseen perustutkintoon valmistavan tai johtavan 
koulutuksen rahoituksella jatkokoulutusta ei tule toteuttaa missään olosuhteissa. Mikäli 
ammattipätevyyskoulutuksen jatkokoulutukseksi hyväksyttäviä sisältöjä toteutuu osana 
ammatti- tai erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta, voidaan valmistava kou-
lutus näiltä osin ilmoittaa jatkokoulutuspäiviksi. Näissäkään tapauksissa valmistavan 
koulutuksen ei tule ensisijaisesti perustua ammattipätevyyskoulutukseen, vaan tutkin-
non perusteiden mukaisiin ammattitaitovaatimuksiin.

Perustason ammattipätevyyskoulutuksen perusteet

Perustason ammattipätevyys hankitaan aina määrämuotoisella koulutuksella. Koulu-
tuksesta ja kokeista on säädetty ammattipätevyyttä koskevissa säännöksissä ja tutkin-
non perusteissa. Koulutus kestää tavallisimmin 280 tuntia, mutta se voi tapahtua am-
mattipätevyyslaissa mainituin edellytyksin myös nopeutetusti, jolloin sen kesto on 140 
tuntia. Ammattipätevyyden saaminen edellyttää lisäksi teoriakokeen suorittamista. 
Ammattipätevyyttä laajennettaessa ammattipätevyysasetuksen 4 §:n mukaisesti, koulu-
tuksen määrät ovat vastaavasti joko 70 tuntia tai 35 tuntia.

Opetushallitus päättää ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteista. Samassa yh-
teydessä Opetushallitus vahvistaa perustason ammattipätevyyskoulutuksessa nouda-
tettavat tutkinnon perusteet. Perustason ammattipätevyyskoulutusta antavaksi koulu-
tuskeskukseksi hyväksytyn koulutuksen järjestäjän on noudatettava perustason am-
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mattipätevyyskoulutuksessa ammattipätevyydestä annettuja säännöksiä sekä Opetus-
hallituksen vahvistamia tutkinnon perusteita. Koulutuskeskus vastaa myös siitä, että 
ammattipätevyyskoulutus annetaan koulutuskeskuksen hyväksymistä koskevassa ha-
kemuksessa ja sen lisäksi annettujen tietojen sekä hyväksymisen ehtojen mukaisesti. 

Vastuu teoriakokeiden järjestämisestä ja valvonnasta 

Perustason ammattipätevyyden suorittamiseen kuuluvien teoriakokeiden järjestämises-
tä ja valvonnasta vastaavat ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa säädetyt 
ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat toimielimet, 
jäljempänä toimielin, ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa säädetyt 
tutkintotoimikunnat. 

Toimielimet tai tutkintotoimikunnat hyväksyvät kokeet, koejärjestelyt ja arvioijat. Hyväk-
syminen tehdään ammattiosaamisen näyttöjä ja näyttötutkintojen suorittamista koske-
vien säännösten mukaisesti vastaavalla tavalla kuin muidenkin ammattiosaamisen 
näyttöjen tai näyttötutkintojen suorittamiseen liittyvien menettelyjen hyväksyntä. Kokei-
den käytännön järjestelyissä voidaan hyödyntää koulutuksen järjestäjän tiloja ja osaa-
mista. Perustason ammattipätevyyskoulutusta antavaksi koulutuskeskukseksi hyväk-
sytty koulutuksen järjestäjä tai näyttötutkinnon järjestäjä laatii tai hankkii kokeen toimie-
limen tai tutkintotoimikunnan lukuun, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että koulutuksen 
järjestäjä tai näyttötutkinnon järjestäjä hyväksyttää kokeisiin liittyvät menettelyt toimie-
limillä/tutkintotoimikunnilla, joiden vastuulle ko.tutkinto/tutkinnot kuuluvat.

Perustason ammattipätevyyden saavuttaminen

Perustason ammattipätevyys voidaan saavuttaa ja koulutukseen sisältyvä teoriakoe 
suorittaa ammatillisen kuljettajakoulutuksen yhteydessä. Koe suoritetaan, kun säädetty 
koulutus on saatu. Koe on mahdollista suorittaa joko yhtenä kokonaisuutena tai vaiheit-
tain ammatillisen kuljettajakoulutuksen yhteydessä. Koe on kirjallinen, mutta se on 
mahdollista järjestää myös suullisesti ammattiosaamisen näytön tai näyttötutkintotilai-
suuden yhteydessä. Suullinen koe on mahdollista järjestää myös silloin, kun se esim. 
opiskelijan lukihäiriön vuoksi katsotaan tarpeelliseksi. Kokeen on sisällettävä vähintään 
yksi kysymys ammattipätevyysdirektiivin määrittelemien oppiaineiden jokaista tavoitetta 
kohden. Kokeen kaikista kysymyksistä vähintään 75 %:iin tulee vastata oikein, jotta koe 
voidaan katsoa hyväksytyksi. Kokeen kieli on suomi tai ruotsi, jollei opetus- ja kulttuu-
riministeriön koulutuksen järjestämisluvasta tai näyttötutkintojen järjestämissopimuk-
sesta muuta johdu (ammattipätevyysasetus 6 §).

Todistus perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisesta

Toimielin tai tutkintotoimikunta varmentaa merkinnällään tutkintotodistukseen tai todis-
tukseen suoritetuista tutkinnon osista taikka erillisellä todistuksella sen, että säädetyn 
opetuksen saanut ja teoriakokeessa hyväksytty henkilö on suorittanut perustason am-
mattipätevyyskoulutuksen. 

Jos perustason ammattipätevyyskoulutus suoritetaan ammatilliseen perustutkintoon 
johtavan koulutuksen yhteydessä (ammatillisena peruskoulutuksena), merkintä ammat-
tipätevyyskoulutuksen suorittamisesta voidaan sisällyttää tutkintotodistukseen sisälty-
vään näyttötodistukseen. Merkintä voidaan sisällyttää myös todistukseen suoritetuista 
tutkinnon osista sisältyvään todistukseen ammattiosaamisen näytöistä, jotka opiskelija 
on suorittanut. Opiskelijalle voidaan pyydettäessä antaa myös erillinen todistus perus-
tason ammattipätevyyskoulutuksen tutkinnon osan suorittamisesta. Todistuksen antaa 
toimielin.
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Jos perustason ammattipätevyyskoulutus suoritetaan näyttötutkintona suoritettavaan 
ammatilliseen perustutkintoon valmistavan koulutuksen yhteydessä, merkintä ammatti-
pätevyyskoulutuksen suorittamisesta sisällytetään tutkintotodistukseen tai ammattipä-
tevyyden edellyttämän tutkinnon osan suorittamisesta annettavaan todistukseen. To-
distukset antaa tutkintotoimikunta.

Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot, eikä ole suorittanut kuljetusalan perustason am-
mattipätevyyttä kokonaan, annetaan opiskelijalle ote opintosuoritusrekisteristä tai muu 
vastaava selvitys, josta ilmenevät opiskelijan siihen asti suorittamat ammattipätevyys-
tunnit, jotta ammattipätevyys voidaan myöhemmin täydentää.

Ammattipätevyyden osoittamista koskevat merkinnät ja toimenpiteet

Osoitukseksi ammattipätevyydestä kuljettajalle annetaan hakemuksesta ammattipäte-
vyyskortti tai hänen hakemuksestaan ajokorttiin tehdään merkintä ammattipätevyydes-
tä. Ammattipätevyyskorttia haetaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta tai sen ni-
meämältä palveluntuottajalta. Ammattipätevyyttä osoittavan merkinnän tekeminen ajo-
korttiin edellyttää uuden ajokortin hakemista. Hakemus tehdään poliisille vuoden 2015 
loppuun asti, jonka jälkeen tehtävät siirtyvät Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille ja sen 
nimeämälle palvelutuottajalle. Tarkemmat ohjeet ammattipätevyyskortin ja ajokortti-
merkinnän hakumenettelystä löytyvät ammattipätevyysasetuksesta.

Ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa oleva henkilö voi toimia kuljettajana ajokortti-
luokkansa mukaisesti Suomessa (Ahvenenmaata lukuun ottamatta) koulutuksen aika-
na tai koulutusjaksojen välisinä loma-aikoina, jos perustason ammattipätevyyskoulutus-
ta antavaksi koulutuskeskukseksi hyväksytty koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt kul-
jettajana toimimisen ja antanut sen vakuudeksi opiskelijalle hyväksymisasiakirjan.

Opetushallitus on antanut verkkosivuillaan ja erillisellä kirjeellä tarkempia määräyksiä, 
ohjeita ja suosituksia perustason ammattipätevyyskoulutukseen liittyvistä hyväksymis-
asiakirjoista, ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisesta annettavasta todistuksesta, 
tutkintotodistukseen tai todistukseen suoritetuista tutkinnon osista tulevista merkinnöis-
tä sekä opiskelijan arvioinnista.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ohjeistaa tarkemmin ajoneuvoliikennerekisteriin teh-
tävät ilmoitukset ja merkinnät 
(http://www.trafi.fi/filebank/a/1318328644/6377d27ddc20f292dad6b9a552d3d3a8/222-
jatkokoulutuksen_ehdot.pdf). Koulutuskeskuksen on muun muassa ilmoitettava ennen 
ammattipätevyyskoulutuksen aloittamista rekisteriin henkilöt, jotka ovat aloittamassa 
perustason ammattipätevyyskoulutusta. Rekisteri-ilmoituksia ottaa vastaan Trafin ni-
meämä raskaan kaluston palvelun tuottaja.

Hyväksytyn koulutuskeskuksen vastuu

Ammattipätevyyslain 14 §:ssä määritellään koulutuskeskuksen vastuu ja toiminnan 
edellytykset. Pykälässä muun muassa todetaan, että hyväksytty koulutuskeskus vastaa 
siitä, että opetus annetaan koulutuskeskuksen hyväksymistä koskevassa hakemukses-
sa annettujen tietojen ja hyväksymisen ehtojen mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministe-
riö edellyttää, että koulutuksen järjestäjä varmistaa ja huolehtii siitä, että koulutuskes-
kuksen toimintaedellytykset ja vastuu on varmistettu organisaatiossa. Koulutuksen jär-
jestäjällä on myös vastuu ilmoituksista, mikäli säädösten edellyttämät toimintaedelly-
tykset eivät enää täyty.
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Jatkokoulutuksen järjestäminen

Perustason ammattipätevyyskoulutusta antavaksi koulutuskeskukseksi hyväksytty kou-
lutuksen järjestäjä saa järjestää myös jatkokoulutusta. Lisäksi jatkokoulutusta saa jär-
jestää ammattipätevyyden jatkokoulutusta antavaksi koulutuskeskukseksi hyväksytty 
koulutuksen järjestäjä. Jatkokoulutuksessa on noudatettava Liikenteen turvallisuusvi-
rasto Trafin hyväksymää jatkokoulutuksen koulutusohjelmaa. Hyväksytyt koulutusoh-
jelmat ja ohjeet uuden koulutusohjelman hyväksymiselle löytyvät Trafin kotisivuilta. 

Jatkokoulutus koostuu keskeisistä ammattipätevyysdirektiivin mukaisista oppiaineista. 
Koulutuksen kokonaismäärä on 35 tuntia viidessä vuodessa. Koulutukseen on kuiten-
kin aina sisällytettävä koulutusta turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajo-
tavan vahvistamiseksi. Opetus on annettava vähintään 7 tunnin jaksoissa. Jatkokoulu-
tuksen sisällöstä ja toteutuksesta säädetään tarkemmin ammattipätevyysasetuksessa.

Koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa koulutuksesta kymmenen (10) päivää ennen jat-
kokoulutuksen aloittamista koulutuksesta Opetushallitukselle sähköpostitse (kuljam-
mattipatevyys.info@oph.fi) ja Trafin ilmoittamalle paikalliselle sopimuskumppanille (ny-
kyisin Ajovarma Oy) näiden ohjeistamalla tavalla. Samoin mahdollisesta koulutustilai-
suuden peruuntumisesta tulee ilmoittaa viipymättä ennen koulutustilaisuutta. 

Kun jatkokoulutus on koulutusohjelman mukaisesti annettu, koulutuskeskus antaa siitä 
todistuksen sekä ilmoittaa Trafin ylläpitämään rekisteriin jatkokoulutuksen suorittanei-
den tiedot ammattipätevyysasetuksen 19 §:n mukaisesti kahden viikon kuluessa.

Jatkokoulutuksen koulutusohjelman osalta tarkempia ohjeita antaa Liikenteen turvalli-
suusvirasto Trafi. Ohjeet löytyvät osoitteesta 
http://www.trafi.fi/filebank/a/1318328644/6377d27ddc20f292dad6b9a552d3d3a8/222-
jatkokoulutuksen_ehdot.pdf.

4. Koulutuskeskukseksi hakeminen ja hyväksyminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi hyväksyä perustason ammattipätevyyskoulutusta an-
tavaksi koulutuskeskukseksi tai pelkästään ammattipätevyyden jatkokoulutusta anta-
vaksi koulutuskeskukseksi koulutuksen järjestäjän, jolla on opetus- ja kulttuuriministeri-
ön ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) tai ammatillisesta ai-
kuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) nojalla myöntämä lupa ammatillisen perus-
tai lisäkoulutuksen järjestämiseen. Vain hyväksytty koulutuskeskus on ammattipäte-
vyyslain mukaisesti oikeutettu antamaan ammattipätevyyskoulutusta oppilaitosmuotoi-
sena tai oppisopimuskoulutuksena.

Kohdassa 2 mainittuihin ammatillisiin perustutkintoihin ja ammattitutkintoihin tai niiden 
mainittuihin osaamisaloihin sisältyvää perustason ammattipätevyyttä koskevaa tutkin-
non osaa tai siihen valmistavaa koulutusta ei voi järjestää ilman ammatillisen koulutuk-
sen järjestämislupaan ja/tai ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupaan sisältyvää 
hyväksymistä perustason ammattipätevyyskoulutusta antavaksi koulutuskeskukseksi. 

4a Hakemus perustason ammattipätevyyskoulutusta antavaksi koulutuskeskukseksi 

Sellaisen koulutuksen järjestäjän, jolla ei ole koulutuskeskushyväksyntää, tulee hakea 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä kirjallisesti lupaa kuorma- ja linja-autonkuljettajien pe-
rustason ammattipätevyyskoulutuksen järjestämiseen, jos se aikoo järjestää tämän kir-
jeen kohdan 2 mukaisiin tutkintoihin ja niiden osaamisaloihin liittyvää kuljettajien am-
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mattipätevyyskoulutusta. Hakemukseen liitettävistä tiedoista säädetään ammattipäte-
vyysasetuksen 17 §:ssä. Tietoja tarvitaan arvioitaessa, onko koulutuksen järjestäjällä 
edellytykset järjestää kuljettajien ammattipätevyyskoulutus asianmukaisesti ja laaduk-
kaasti säädöksissä edellytetyllä tavalla. Tämän kirjeen kohdassa 5 (Luvan hakeminen) 
on ohjeet koulutuskeskukseksi hakemista varten. 

Myöntäessään luvan opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy koulutuksen järjestäjän 
kuorma- ja linja-autonkuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutusta antavaksi kou-
lutuskeskukseksi. Lupa sisältää myös oikeuden antaa jatkokoulutusta. 
Hyväksynnän saatuaan koulutuksen järjestäjän tulee hakea koulutuskeskuskoodia Lii-
kenteen turvallisuusvirastolta Trafilta. Koodia käytetään tehtäessä ilmoituksia ammatti-
pätevyysasetuksen 640 19 §:n mukaisesti Trafin rekisteriin. Koodi merkitään muun 
muassa opiskelijalle/tutkinnon suorittajalle annettaviin todistuksiin, joka sisältävät pe-
rustason ammattipätevyys -tutkinnon osan.

Päätös ammattipätevyyskoulutusta antavaksi koulutuskeskukseksi hyväksymisestä si-
sällytetään opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiin ammatillisen koulutuksen järjes-
tämislupiin. Luvat tehdään uudella sähköisellä Oiva-tietojärjestelmällä. Järjestelmä on 
yhteydessä muihin sähköisiin seuranta- ja raportointijärjestelmiin, kuten Opetushallituk-
sen ylläpitämiin Opintopolku.fi-portaaliin ja VALOS-valtionosuusjärjestelmään. 

4b Hakemus ammattipätevyyden jatkokoulutusta antavaksi koulutuskeskukseksi 

Koulutuksen järjestäjä voi hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä kirjallisesti lupaa pel-
kästään kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutusta antavaksi 
koulutuskeskukseksi. Myöntäessään luvan opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy kou-
lutuksen järjestäjän kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutus-
ta antavaksi koulutuskeskukseksi. Myös ne koulutuksen järjestäjät, joilla on opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämä ammatillisen koulutuksen järjestämislupa ja erillinen au-
tokoululupa, hakevat ammattipätevyyslain edellyttämää jatkokoulutusta antavaksi kou-
lutuskeskukseksi hyväksymistä opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

Hakemukseen liitettävistä tiedoista säädetään ammattipätevyysasetuksen 17 §:ssä. 
Tietoja tarvitaan arvioitaessa, onko koulutuksen järjestäjällä edellytykset järjestää jat-
kokoulutus asianmukaisesti ja laadukkaasti säädöksissä edellytetyllä tavalla.

5. Luvan hakeminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää uusia kuorma- ja linja-autonkuljettajien perustason 
ammattipätevyyskoulutusta (sisältäen oikeuden antaa jatkokoulutusta) tai vain jatko-
koulutusta antaviksi koulutuskeskuksiksi hakevia ammatillisen peruskoulutuksen järjes-
täjiä ja/tai ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjiä lähettämään ammatillisen koulutuk-
sen järjestämislupaansa ja/tai ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupaansa koske-
vat muutoshakemukset liitteineen opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö pyytää hakemuksista lausunnon Opetushallitukselta. Opetushallitus 
arvioi lausunnossaan, täyttävätkö koulutuksen järjestäjä koulutuskeskukseksi hyväk-
symisen edellytykset.

Koulutuksen järjestäjän tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön tämän kirjeen liit-
teenä oleva hakemuslomake (liite A) sekä muut pyydetyt kopiot asiakirjoista ja tarvitta-
vat selvitykset/suunnitelmat (liitteet B – G). Pyydetyt tiedot ovat välttämättömiä järjes-
tämislupakäsittelyä varten. 
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Hakemus tulee toimittaa kirjallisena osoitteeseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO 

Kirje liitteineen löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivuilta:
www.minedu.fi - Koulutus & varhaiskasvatus - Ammatillinen koulutus -
Lomakkeet ja päätökset

Järjestämislupiin liittyvät kysymykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetusneuvos Jukka Lehtinen, puh. 0295 330183, jukka.lehtinen@minedu.fi

Ylitarkastaja Tarja Koskimäki, puh. 0295 330166, tarja.koskimaki@minedu.fi

Hallitusneuvos Virpi Korhonen, puh. 0295 330391, virpi.korhonen@minedu.fi
(ammatillinen lisäkoulutus)

Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, puh. 0295 330105, ville.heinonen@minedu.fi
(ammatillinen lisäkoulutus)

Tutkinnon perusteisiin sekä ammattiosaamisen näyttöjen toimielimiin ja tutkinto-
toimikuntiin liittyvät kysymykset

Opetushallitus

Yli-insinööri Timo Repo, puh. +358 29 533 1183 , timo.repo@oph.fi

Opetusneuvos Markku Karkama +358 29 533 1363, markku.karkama@oph.fi

Opetusneuvos Marjatta Säisä +358 29 533 1439 marjatta.saisa@oph.fi  

Yli-insinööri Arto Pekkala, puh. +358 29 533 1166 , arto.pekkala@oph.fi

Yli-insinööri Kati Lounema, puh. +358 29 533 1262 , kati.lounema@oph.fi

Laki (273/2007) ja valtioneuvoston asetus (640/2007) kuorma- ja linja-auton kuljettajien 
ammattipätevyydestä on nähtävissä www-osoitteesta:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070273?search%5Btype%5D=pika&search%
5Bpika%5D=ammattip%C3%A4tevyys

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070640?search%5Btype%5D=pika&search%5B
pika%5D=640%2F2007

Ylijohtaja Mika Tammilehto

Opetusneuvos Jukka Lehtinen
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Liitteet Kuljettajakoulutuksen hakemuksen liitteen ohje
Kuljettajakoulutuksen hakemuksen liite

Jakelu Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät
Oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjät
Oppisopimusmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjät 

Tiedoksi OKM/KTPO
Opetushallitus
Liikenne- ja viestintäministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sisäministeriö
Puolustusministeriö
Puolustusvoimat/pääesikunta
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELY:t
Tilastokeskus
Suomen Autokoululiitto Ry, Finlands Bilskoleförbund rf
Suomen Kuntaliitto ry
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Stalo Oy
Autoliikenteen Työnantajaliitto r.y.
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Linja-Autoliitto R.Y.
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.
Auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta
Ilmailualan koulutustoimikunta
Maatalous- ja ympäristöalan koulutustoimikunta
Metsätalouden koulutustoimikunta
Talotekniikka- ja rakentamisalan koulutustoimikunta
Viestintäalan koulutustoimikunta
Kuljetusalan tutkintotoimikunta
Ilmailualan tutkintotoimikunta
Maarakennusalan tutkintotoimikunta
Metsäkonealan tutkintotoimikunta
Tieto- ja kirjastopalvelualan tutkintotoimikunta
Ympäristöhuollon tutkintotoimikunta
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