
Henkilöauton  
ajokortin hankkiminen  
– ohjeita opetuslupaopettajalle



Yleistä henkilöauton (B-luokan) opetusluvasta:

 Voidaan myöntää oppilaan täytettyä 16 vuotta –  
 hakemuksen voi jättää muutaman viikon etukäteen.

 On voimassa siihen asti, kun lupaan merkitty oppilas (tai oppilaat)  
 on suorittanut ajokokeen hyväksytysti tai maksimissaan 3 vuoden ajan.

 Opetusluvalla saa opettaa vain lupaan merkittyjä oppilaita.

   Samaan lupaan voidaan merkitä 2 oppilasta ja opettajaa,  
   mutta tällöin heidän tulee olla keskenään lähisukulaisia.  
   Lähisukulaiseksi lasketaan vanhempi, virallinen huoltaja,  
   isovanhempi, sisarus, lapsi ja lapsenlapsi. 

   Jos opetat omaa lastasi ja lapsen kaveria,  
   tarvitset kaksi opetuslupaa.

 Opetuslupa on luokkakohtainen. Jos haluat  
 antaa samalle oppilaalle useamman eri  
 ajokorttiluokan opetusta, esim. A2 ja B, 
 tarvitset kaksi erillistä opetuslupaa.

 Opetuslupa saapuu postitse kotiin ja se on  
 pidettävä ajossa mukana ja vaadittaessa  
 esitettävä valvontaviranomaiselle.

Opetusluvan  
lisäksi oppilaalle  

tarvitaan  
ajokorttilupa  

(viimeistään ennen  
teoriakoetta). 



Tee seuraavat asiat ennen ajo-opetuksen aloittamista 
 Kiinnitä opetuspoljin autoon huolellisesti. Jos käytät aluslevyä, se on  

 kiinnitettävä tukevasti autoon. Huomioi kiinnityksessä polkimen oikea  
 sijoituspaikka ja poljentasuunta. Opetuspoljin on välttämätön  
 turvallisuusvaruste ja sen on toimittava luotettavasti koko  
 opetuksen ajan sekä ajokokeessa.

 Asenna autoon ulkopuolinen lisäpeili opettajaa varten. Myös sisäpuolisen 
 taustapeilin asentaminen opettajaa varten on suositeltavaa.

 Jos oppilaalla ei ole mitään aiempaa ajokorttia, hänen tulee suorittaa  
 ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS). Koulutuksen voi  
 antaa autokoulu tai muu hyväksytty toimija.  

Ajo-opetus
 Ajo-opetuksen saat aloittaa, kun opetuslupa on myönnetty ja oppilaan EAS- 

 koulutus on suoritettu. Todistus koulutuksesta on pidettävä mukana autossa.
 Huomioi, että opettaja on vastuullinen kuljettaja opetuksessa.
 Kiinnitä valkoinen opetuskolmio auton takaosaan aina, kun annat ajo-opetusta. 

Ajamaan oppiminen on yksilöllistä, joku saattaa pärjätä vaaditulla   
minimimäärällä (10 ajotuntia), joku toinen tarvitsee moninkertaisen   
määrän opetusta. Kertaus ja runsaat toistot auttavat vaikeiksi 
koetuissa asioissa.

Tee suunnitelma opetuksesta, huomioi eri nopeusalueet ja liikenne- 
ympäristöt, etene vaiheittain yksinkertaisesta monimutkaiseen, esittele, 
harjoituta ja lopulta pyri kohti täysin itsenäisiä suorituksia.

Opetuksen  
tavoitteena on  
vastuullinen,  

turvallinen, muut  
huomioiva, ekologinen  

ja itsenäinen  
kuljettaja.



Teoriakoe

 Huolehdi että oppilas hakee ajokorttiluvan ennen teoriakokeen varaamista.  
	 Luvan	voi	hakea	Traficomin	sähköisen	asiointipalvelun	kautta	tai	Ajovarmasta.

 Teoriakoe suoritetaan Ajovarman toimipisteessä.

 Oppilas voi osallistua teoriakokeeseen kuukautta ennen kuin hän täyttää  
 18 vuotta. Ikäpoikkeusluvalla teoriakokeeseen voi osallistua aikaisintaan 
 17-vuotiaana.

 Oppilaalla tulee olla teoriakokeeseen tullessaan mukana EAS-todistus 
 ja opetus- ja tutkintotodistuslomake (E100), jonka voi tulostaa  
	 Traficomin	sähköisestä	asiointipalvelusta	tai	pyytää	Ajovarmasta.

 Hyväksytty teoriakoe on voimassa yhden vuoden.

Ajokoe

 Ajokokeet suoritetaan Ajovarman toimipisteissä.

 Oppilas voi osallistua ajokokeeseen aikaisintaan 18-vuotiaana,  
 tai ikäpoikkeusluvalla aikaisintaan 17-vuotiaana.

 Mukaan oppilas tarvitsee täytetyn ja opetuslupaopettajan allekirjoittaman 
 E100-lomakkeen ja todistuksen suoritetusta RTK-koulutuksesta,  
 ellei autokoulu toimita sitä sähköisesti.

 Oppilaan on ennen ajokoetta tehtävä itsearviointi omasta  
 osaamisestaanE100-lomakkeelle.

Varmistathan ennen ajokoetta, että auto on turvallinen  
ja liikennekelpoinen. Tarkista mm. valojen ja tuulilasin  
pyyhkijöiden toiminta, renkaiden kunto ja sopivuus 
keliolosuhteisiin sekä se, että opetuspoljin on edel- 
leen tukevasti autossa kiinni ja toimii luotettavasti.  
Ajokokeen vastaanottaja testaa polkimen  
toiminnan ennen liikenteeseen lähtöä.

Ajokokeen vastaanottaja tekee kokonaisarvion 
arviointikohteidenperusteella ja päätöksen kokeen  
tuloksesta. Ajokoetta ei voida hyväksyä, jos oppilaan osaaminen jossakin  
arviointikohteessa on selvästi puutteellista (kokonaisarvio 1) tai jos osaaminen 
on heikkoa (kokonaisarvio 2) useammassa kuin yhdessä arviointikohteessa.

Huomioithan,  
että opetuspolkimen 

puutteellinen  
kiinnitys tai toiminta  

estää ajokokeen 
 alkamisen.



Hyväksytyn ajokokeen jälkeen

 Kirjallinen palaute kokeesta lähetetään oppilaan sähköpostiin.  
 Oppilaan tulee varmistaa, että annettu sähköpostiosoite on  
 varmasti oikein, jotta palaute tulee varmasti perille.

 Kuvallinen henkilöllisyystodistus ja todistus hyväksytystä kuljettajan- 
 tutkinnosta (E100) tulee pitää mukana ajaessa ja se on voimassa  
 vain Manner-Suomessa. 

 Mahdollinen ikäpoikkeuslupa on myös pidettävä mukana ajaessa, 
 kunnes oppilas täyttää 18 vuotta.

 Varsinainen ajokortti saapuu postitse kotiin kahden viikon kuluessa.  



Lisätietoa

 Ajokortti-infosta löytyy hyviä vinkkejä liikennesääntöjen ja teorian opiskeluun: 
 ajokortti-info.fi

 Ajokoeohje: 
 https://ajokortti-info.fi/sites/default/files/327-Ajokoeohje_2020_FI.pdf

 Henkilöauton ajokortin hankkiminen: 
 ajokortti-info.fi/ajokortin-hankkiminen/henkiloauton-ajokortin-hankkiminen

 Ajotaidon ABC: 
 ajokortti-info.fi/ajokortin-hankkiminen/ajotaidon-abc

 Sähköisten palveluiden ohjeet: 
 traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/liikenteen-sahkoisten-asiointipalveluiden-ohjeet

 tieliikennelaki2020.fi

 E505 Opetuslupakortti opetuslupalaisille:  
 https://asiointi.traficom.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/E505sr

 E100 todistus saadusta kuljettajaopetuksesta lomakkeista:  
 https://asiointi.traficom.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/E100s
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