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Käsittelijä Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta 
 

Jäsenehdotus 
sähköisten ajokorttien tunnustamisesta Pohjolassa  

Ehdotus 

Keskiryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että  Pohjoismaiden liikenneministerit hyväksyvät yhdessä Pohjoismaassa tai 
Baltian maassa myönnetyn sähköisen ajokortin käytön kaikissa Pohjois-
maissa. 
 
että  selvitetään mahdollisuus ottaa käyttöön yhteinen sähköinen ajokortti 
Pohjoismaissa ja Baltian maissa. 

 

Taustaa 
Kahden viime vuoden aikana Suomi, Norja, Tanska ja Islanti ovat ensimmäisten mai-
den joukossa Euroopassa ottaneet käyttöön sähköisen, puhelimen sovelluksessa käy-
tettävän ajokortin. Norjassa ajokorteista tuli heti erittäin suosittuja, ja kortti ladattiin 
jo ensimmäisen vuorokauden aikana 670 000 kertaa. Myös Ruotsissa ja EU:ssa on tut-
kittu digitaalisia ratkaisuja, mutta konkreettisia tuloksia ei ole vielä syntynyt.  
 
Mobiiliajokorttien tavoitteena on lisätä joustavuutta ja parantaa saavutettavuutta 
sekä autoilijoiden että viranomaisten hyödyksi. Kortin käyttöalueet poikkeavat kui-
tenkin toisistaan maiden kesken. Suomessa ja Norjassa mobiiliajokortit on tarkoi-
tettu ainoastaan rinnakkaiskorteiksi, eivät korvaamaan varsinaisia ajokortteja. Niitä 
ei siis voi käyttää henkilöllisyyden todistamiseen. Tanskassa sähköistä ajokorttia voi 
sen sijaan käyttää myös henkilökorttina. 
 
Pohjoismaisittain on ongelmallista, että sähköistä ajokorttia voidaan käyttää ainoas-
taan sen myöntäneessä maassa. Koska yhden Pohjoismaan sähköistä ajokorttia ei 
tunnusteta muissa Pohjoismaissa, niiden käyttäjiä on vähemmän, mikä estää digitaa-
listen ratkaisujen käytön rajojen yli liikuttaessa.  
 
Keskiryhmä katsoo, että sähköisten ajokorttien vastavuoroinen tunnustaminen on 
yksi tapa helpottaa arkea Pohjoismaissa, ja pyytää siksi Pohjoismaiden liikenneminis-
tereitä edistämään mobiiliajokorttien käyttöönottoa kaikissa maissa.   
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Keskiryhmä pyytää myös Pohjoismaiden neuvostoa suosittamaan Pohjoismaiden mi-
nisterineuvostolle, että se tarkastelisi mahdollisuutta ottaa käyttöön yhteispohjois-
mainen sähköinen ajokortti. Yhteinen sähköinen ajokortti voi tuoda maille säästöjä ja 
viitoittaa tietä yhteispohjoismaiselle sähköiselle ID-järjestelmälle. 
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