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Kuljettajaopetuksen rakenne

1. Turvallisuuskoulutus (EAS) 4 h (mikäli oppilaalla ei ole aiempaa ajokorttia) 

2. Yksilöllinen määrä teoriaopetusta (määrä vapaasti valittavissa oppilaan tarpeen mukaan)

3. Vähintään 10 h ajo-opetusta (sisältöjä ei ole erikseen määritelty)

4. Riskientunnistamiskoulutus (RTK) 8 h (oltava suoritettuna ennen ajokoetta)

Osiot 1 ja 4 on suoritettava autokoulussa tai muun Traficomin hyväksymän toimijan järjestämänä. 

Osiot 2 ja 3 voidaan antaa opetusluvalla.

Hyväksytyn ajokokeen jälkeen muuta koulutusta ei enää tarvita. 

Poikkeus: Uuden kuljettajan ajokieltoon määräämiseen liittyvä koulutus (4 h)



Opetuslupaopetuksen edut

• Mahdollistaa suuren ajomäärän ohjatusti ennen ajokortin saantia ilman, että 

kustannukset nousevat kohtuuttomiksi. (Aloitus heti oppilaan täytettyä 16 v.)

• Opetusta on mahdollista antaa kaikkina vuodenaikoina ja kaikissa mahdollisissa 

olosuhteissa. 

• Opetusta ehtii antamaan monipuolisissa ja vaihtelevissa liikenneympäristöissä –

myös vierailla paikkakunnilla.

• Laatuaikaa itsenäistymisen kynnyksellä olevan nuoren ja vanhemman kesken.



Opetusluvan hakijan kriteerit

• Hakija on täyttänyt 25 vuotta.

• Hakijalla on ollut vähintään viiden vuoden ajan B-luokan ajokortti.

• Hakija ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa

• Hakija on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva 

opetustehtävään.



Olenko ”henkilökohtaisilta ominaisuuksiltani 
sopiva opetustehtävään”?

Ajokielto viiden vuoden sisällä

– Rattijuopumuksesta

– Törkeästä rattijuopumuksesta

– Törkeästä liikenteen vaarantamisesta

– Sellaisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta 

liikenneturvallisuutta kohtaan.

Ajokielto vuoden sisällä

– Muut kuin yllä mainitut liikennerikkomukset (esim. toistuvat liikennerikkomukset, kulkuneuvon 

kuljettaminen oikeudetta)

Rikosrekisterissä tai poliisin pitämässä rekisterissä olevien tietojen perusteella osoittanut 

olevansa ilmeisen sopimaton opetustehtävään.



Opetuslupa

Opetuslupa haetaan tietyn henkilön opettamista varten.

Hakijalle voidaan myöntää enintään kolme opetuslupaa kolmen vuoden aikana.

Mikäli opettaja on oppilaan vanhempi, isovanhempi, huoltaja, lapsi, lapsenlapsi tai 

sisarus…

–…opetuslupien määrää ei ole rajoitettu.

–…samaan opetuslupaan voidaan merkitä kaksi oppilasta tai opettajaa.



Opetusluvan hakeminen opettajalle

B-luokan opetuslupahakemus täytetään Ajovarma Oy:n palvelupisteessä. 

Lupaa haettaessa on opettajalla oltava mukana:

• Opetuslupahakemus täytettynä (saa Ajovarma Oy:n palvelupisteistä).

• Henkilöllisyystodistus

• Ajokortti (jos se on myönnetty muussa EU- tai ETA-maassa)



Opetusluvan voimassaolo

• Opetuslupa on voimassa enintään kolme vuotta.

• Opetuslupa on pidettävä opetusajossa mukana.

• Opetuslupa raukeaa hyväksyttyyn ajokokeeseen.

• Opetuslupa voidaan peruuttaa, jos luvan haltija…

–…ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä.

–…rikkoo opetuslupaa koskevia säännöksiä tai ehtoja.

Lupa voidaan peruuttaa väliaikaisesti, jos edellytykset väliaikaiseen ajokieltoon 

määräämiseen ovat olemassa. 



Ajokorttiluvan hakeminen oppilaalle

Ajokorttilupahakemus jätetään Ajovarma Oy:n palvelupisteeseen tai tehdään sähköisesti 

Traficomin palvelussa.

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan:

• 2 passikuvaa (ei, jos aiempi ajokortti 2013 tai myöhemmin; passi tai henkilökortti viiden vuoden 

sisällä)

• Lääkärinlausunto, mikäli sinulla ei ole aiempaa ajo-oikeutta tai et pysty antamaan 

vakuutusta omasta terveydentilastasi.

• Aikaisempi ajokortti, jos sellainen on.

• Tunnistamisasiakirjana passi tai henkilökortti, jos hakijalla ei ole esittää aikaisempaa ajokorttia.



Kuljettajantutkinnon teoriakokeen ja 
ajokokeen varaaminen ei onnistu ilman
voimassa olevaa ajokorttilupaa.



Opetusajoneuvo

• B-luokkaan kuuluva auto

• Suurin rakenteellinen nopeus vähintään 
100 km/h (tutkinnossa)

• Jarrupoljin opettajalle

• Ulkopuolinen lisäpeili oikean sivupeilin 
yhteydessä (myös sisällä olevia tausta-
ja silmäpeilejä suositellaan).

• Opetusajoneuvon tunnus eli valkoinen 
tasasivuinen kolmio auton takana, 
ulkopuolella (kolmion sivun pituuden 
tulee olla 16-25 cm).

• Muutoskatsastusta ei enää tarvita.



Poljin on asennettava autoon tukevasti



Lopputulos on siisti ja turvallinen

Jarrupolkimen on 

oltava jalkatilan 

keskellä tai oikeassa 

reunassa niin, että 

opettaja tai tutkinnon 

vastaanottaja pystyy 

käyttämään sitä 

häiriöttömästi.



Silmäpeili

Oppilaan katseenkäytön

ja pään kääntämisen

huomaamattomaan

tarkkailuun

Ei ole valitettavasti tällä hetkellä AL-

kaupan valikoimassa.



Ajotuntien sisältöjärjestys

• Käsittelyharjoitukset

• Tasa- ja eriarvoiset risteykset

• Kaistan vaihtaminen ja yksisuuntaiset tiet

• Liikenneympyrät

• Liikennevalot ja määräysmerkit

• Poikkeuskäännökset

• Maantieajo

• Pysäköinti

• Suunnistusharjoitukset

• Ajaminen opasteiden mukaan



Teoriakoe

Pääsääntö: Oppilas voi osallistua teoriakokeeseen aikaisintaan 1 kk ennen 18 v. syntymäpäivää.

Mukana tarvitaan:

• Opetuslupa

• Autokoulun antama todistus 4 h Turvallisuuskoulutuksen (EAS) suorittamisesta ellei kokelaalla 

ole aiempaa ajokorttia

• Kuvallinen henkilöllisyystodistus

• Todistus saadusta kuljettajaopetuksesta ja hyväksytystä kuljettajantutkinnosta (Traficom E100), 

teoriaopetuksen osalta täytettynä (Lomake löytyy Autoliiton Ajokoulusta.)

• Opetuskortti (Traficom E505) opetuslupalaiselle täytettynä (Lomake löytyy Autoliiton Ajokoulusta)

https://asiointi.trafi.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/E100sr
https://asiointi.trafi.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/E505sr


Teoriakokeen sisällöt

• B-luokan kysymykset 15 kpl (läpipääsyyn edellytettävä oikeiden vastausten 

määrä vähintään 11 kpl)

• Liikennetilannetehtävät 50 kpl (43 kpl)

• Riskientunnistamistehtävät 5 kpl (4 kpl)

• Teoriakokeen tekemiseen on aikaa 30 minuuttia. Ajan ylitys johtaa kokeen 

hylkäämiseen.



Pidennetty vastausaika
(60 min.) teoriakokeessa

• Äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti eikä hän hallitse hyvin mitään näistä kielistä.

• Kokeen suorittaja on lukutaidoton.

• Kokeen suorittaja on vähintään 75-vuotias ja hänet on hylätty kerran teoriakokeessa.

• Kokeen suorittajalla on terveydellinen peruste pidennettyyn koeaikaan:

– kuurous

– lukihäiriö

– muu terveydellinen peruste (edellyttää Traficomin suostumusta)

Pidennetyn vastausajan saamiseksi terveysperustein edellytetään kirjallista lausuntoa tai 

todistusta terveydenhuollon ammattihenkilöltä.



Ajokoe

Pääsääntö: Oppilas voi osallistua ajokokeeseen aikaisintaan 18 v. syntymäpäivänään ellei hänelle ole 

myönnetty ikäpoikkeuslupaa.

Mukana tarvitaan:

• Kuvallinen henkilöllisyystodistus

• Todistus saadusta kuljettajaopetuksesta asianmukaisesti (myös itsearviointiosuus) täytettynä (Traficom

E100 -lomake). Kaavake löytyy Autoliiton Ajokoulun ”Lomakkeet” -osiosta.

• Opetuslupalaisen opetuskortti (Traficom E505 -lomake) täytettynä. Kaavake löytyy Autoliiton Ajokoulun 

”Lomakkeet” -osiosta.

• Opetuslupa

• Autokoulun tai muun Traficomin hyväksymän tahon antama todistus 8 h Riskientunnistamiskoulutuksen 

(RTK) suorittamisesta

• Auto, jolla on harjoiteltu ja jolla aikoo suorittaa ajokokeen.



Ajokortti poikkeusluvalla jo 17-vuotiaana

Olennaiseksi liikkumistarpeeksi katsotaan työ-, työharjoittelu- ja koulumatkat sekä 

säännölliseen ja tavoitteelliseen harrastukseen pääsemiseksi tehtävät matkat.

• Päätöstä tehtäessä puntaroidaan kohteiden etäisyyksiä kodista sekä käytettävissä olevia 

joukkoliikenneyhteyksiä. 

Ajokorttitarpeen arvioinnissa voidaan myös huomioida ennalta arvaamattomat 

muutokset perheessä

• Esimerkiksi samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen vakava sairastuminen tai 

kuolema. 

• Samassa taloudessa asuvan perheen toimeentulon turvaamiseen ja välttämättömien 

asioiden hoitamiseen liittyvät liikkumistarpeet.



Ajokortti poikkeusluvalla jo 17-vuotiaana

• Ikäpoikkeuslupaa voi hakea aikaisintaan 4 kuukautta ennen 17-vuotissyntymäpäivää. 

– Mahdollinen lupa myönnetään aikaisintaan kolme kuukautta ennen ikävaatimuksen 

täyttymistä. 

• Opetuksen voi kuitenkin aloittaa ja ajokorttiluvan hakea normaaliin tapaan oppilaan täytettyä 16 

vuotta – siis jo ennen ikäpoikkeusluvan myöntämistä.

• Ikäpoikkeusluvan saanut henkilö voi mennä teoriakokeeseen aikaisintaan 17-

vuotissyntymäpäivänään. 

• Traficomin lomake ikäpoikkeusluvan hakemiseksi on tulostettavissa Autoliiton Ajokoulusta. 

– Katso myös ohjeet hakemuksen yhteyteen tarvittavista liitteistä Autoliiton Ajokoulusta.



Ikäpoikkeusluvalla saatu ajo-oikeus ei 
useinkaan oikeuta ajamaan ulkomailla.

HUOM!




