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Käsittelijä Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta 

  
 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta sähköisten ajokorttien tunnustamisesta Pohjolassa 

Ehdotus 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta 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 mahdollisuutta ottaa käyttöön yhteinen sähköinen ajokortti 

Pohjoismaissa ja Baltian maissa. 

 

Taustaa 

Keskiryhmän laatima ehdotus esiteltiin Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan ko-

kouksessa 2. marraskuuta 2021.  

 

Keskiryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden minis-

terineuvostolle, että Pohjoismaiden liikenneministerit hyväksyvät yhdessä Pohjois-

maassa tai Baltian maassa myönnetyn sähköisen ajokortin käytön kaikissa Pohjois-

maissa ja että selvitetään mahdollisuutta ottaa käyttöön yhteinen sähköinen ajo-

kortti Pohjoismaissa ja Baltian maissa. 

 

Ehdotuksen taustana on se, että Suomi, Norja, Tanska ja Islanti ovat Euroopan en-

simmäisten maiden joukossa ottaneet käyttöön sähköisen, puhelimen sovelluksella 

toimivan ajokortin. Myös Ruotsissa ja EU:ssa asiasta on keskusteltu, mutta asiaan ei 

ole vielä saatu konkreettisia ratkaisuja. 

 

Kortin käyttöalueet poikkeavat kuitenkin toisistaan maiden välillä. Suomessa ja Nor-

jassa mobiiliajokortit on tarkoitettu ainoastaan rinnakkaiskorteiksi, kun taas Tans-

kassa sähköistä ajokorttia voi käyttää myös henkilökorttina. 

 

Kansallisia sähköisiä ajokortteja ei kuitenkaan voi käyttää kortin myöntäneen maan 

rajojen ulkopuolella. Koska yhdessä Pohjoismaassa myönnettyä sähköistä ajokorttia 
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ei tunnusteta muissa Pohjoismaissa, käyttäjiä on vähemmän ja digitaalisten ratkaisu-

jen hyödyntäminen on hankalaa maiden välillä liikkuville.  

 

Keskiryhmä katsoo, että sähköisten ajokorttien vastavuoroinen tunnustaminen on 

yksi tapa helpottaa arkea Pohjoismaissa, ja pyytää siksi Pohjoismaiden liikenneminis-

tereitä edistämään kansallisten mobiiliajokorttien hyväksymistä kaikissa maissa.  

 

Valiokunnan näkemykset 

Valiokunta pitää keskiryhmän ehdotusta ajankohtaisena vastauksena digitaalisen tu-

levaisuuden tarpeisiin. Useimmat Pohjoismaat ovat jo ottaneet käyttöön oman säh-

köisen ajokortin ja toimineet siten alan edelläkävijöinä. Sähköisten ajokorttien käy-

tön salliminen muissa Pohjoismaissa olisi askel kohti digitaalisten palvelujen yhteis-

pohjoismaista koordinointia.  

 

Kaikissa Baltian maissa on fyysisen ajokortin lisäksi käytössä puhelimen sovelluk-

sessa käytettävä sähköinen ajokortti. Siellä ei siis tarvitse kantaa mukanaan fyysistä 

ajokorttia, vaan kortin voi näyttää puhelimesta kutakuinkin samoin kuin Suomessa, 

Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. 

 

Sihteeristön mielestä Pohjoismaiden liikenneministerit voivat hyväksyä ehdotuksen, 

jonka mukaan Baltian maassa myönnettyä sähköistä ajokorttia voi käyttää kaikissa 

Pohjoismaissa. Sen sijaan liikenneministerit eivät voi ottaa kantaa Pohjoismaiden 

sähköisten ajokorttien käyttämiseen Baltian maissa.  

 

Baltian maat eivät ole Pohjoismaiden ministerineuvoston jäseniä, joten Pohjoismai-

den hallituksia ei voi kehottaa hyväksymään Baltian maita koskevia asioita.  

 

Valiokunta ehdottaa siksi, että Baltian maat poistetaan ensimmäisestä että-lau-

seesta. Toinen että-lause avaa mahdollisuuden yhteiselle sähköiselle ajokortille, joka 

olisi voimassa sekä Pohjoismaissa että Baltian maissa.  

 

Edellä esitetyn perusteella Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

- että Pohjoismaiden liikenneministerit hyväksyvät yhdessä Pohjoismaassa 

myönnetyn sähköisen ajokortin käytön kaikissa Pohjoismaissa. 

- että selvitetään mahdollisuutta ottaa käyttöön yhteinen sähköinen ajokortti 

Pohjoismaissa ja Baltian maissa. 
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Pohjolassa 25. tammikuuta 2022 
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Anna Vikström (S) 
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Liv Kari Eskeland (H) 

Maria Stockhaus (M) 

Orri Páll Jóhannsson (NGV) 

Pål Jonson (M) 

Stein Erik Lauvås (A) 

Vilhelm Junnila (ps.) 

Åsa Karlsson (S) 

 

 


