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Uuteen ajokorttilakiin siirtymisen vaikutus ajo-

oikeuksien hankintaan 

Tähän on koottu keskeisiä uuteen ajokorttilakiin liittyviä säännöksiä, jotka eroavat 

aikaisemmasta ajo-oikeuden tai kuljettajantutkintojen osalta. Samalla avataan, 

mitä uuden lain voimaantulo tarkoittaa siirtymäaikana ajokorttia suorittavan tai 

ajokorttiluokkaa korottavan kohdalla. 

Ajokorttilupa M- ja A-luokka, myönnetty ennen 19.1.2013 

Ennen 19.1.2013 myönnetty M-luokan ajokorttilupa oikeuttaa sekä mopon (AM120) 

että kevyen nelipyörän eli mopoauton (AM121) tutkintoon, mikäli muut edellytykset 

täyttyvät. Suoritettu tutkinto oikeuttaa vain kyseisen luokan ajoneuvon 

kuljettamiseen. 

A-luokan ajokorttilupa oikeuttaa vain A2-tutkintoon, mikäli hakija ei täytä uuden 

lain mukaisia A-luokan vaatimuksia. 

Mopokortit eli AM-luokka  

Kaksipyöräisen mopon ja kevyen nelipyörän eli yleensä mopoauton ajo-oikeudet 

eriytyvät. Mopoauton ajo-oikeutta ei silloin enää saa tavallisella mopokortilla. 

Nykyinen M-luokka korvataan AM-luokalla. AM-luokka erityisehdolla 120 oikeuttaa 

kuljettamaan kaksipyöräistä mopoa ja AM-luokka erityisehdolla 121 oikeuttaa 

kuljettamaan kevyttä nelipyörää.  

Ennen 19.1.2013 myönnetty M-luokan ajokortti oikeuttaa edelleen ajamaan 

kaksipyöräistä mopoa ja kevyttä nelipyörää. Henkilöllä, joka on täyttänyt 15 vuotta 

ennen 1.1.2000, on edelleen oikeus 2- tai 3-pyöräisen mopon kuljettamiseen ilman 

ajokorttia. 

http://www.trafi.fi/tieliikenne/ajokortit_ja_tutkinnot/ajokorttien_uudistukset_2013/

mopo_ja_kevyt_nelipyora  

Moottoripyöräkortti eli A-luokka 

Moottoripyörien kuljettamiseen oikeuttavat ajokorttiluokat sekä kuljettajaopetus 

muuttuvat 19.1.2013. Kuljettajantutkinnon sisältö ei muutu. Uudet ajokorttiluokat 

ovat A1-luokka (kevyt moottoripyörä, A2-luokka (teholtaan rajoitettu 

moottoripyörä, max 35 kW) ja A-luokka (moottoripyörä). Osin myös ikärajat 

muuttuvat. 

Uusi ajokorttilaki muuttaa moottoripyöräkortin korottamisen edellytyksiä. 

Lakimuutoksen jälkeen A-luokan korottaminen seuraavaan ylempään luokkaan 

vaatii ikärajan täyttymisen lisäksi, että alempi A-luokan ajo-oikeus on ollut 

voimassa vähintään kaksi vuotta. Lisäksi luokan korottamiseksi vaaditaan 

kuljettajaopetusta.  

Ennen 19.1.2013 myönnetyn A-luokan ajo-oikeuden tehorajoitus on voimassa kaksi 

vuotta ajo-oikeuden alkamisesta. Jos ajo-oikeuden haltija hakee ajokortin 

kaksoiskappaletta, hänelle annetaan A2-luokan ajokortti, joka oikeuttaa 

kuljettamaan moottoripyörää, jonka teho on enintään 25 kW.  

http://www.trafi.fi/tieliikenne/ajokortit_ja_tutkinnot/ajokorttien_uudistukset_2013/mopo_ja_kevyt_nelipyora
http://www.trafi.fi/tieliikenne/ajokortit_ja_tutkinnot/ajokorttien_uudistukset_2013/mopo_ja_kevyt_nelipyora
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Kahden vuoden kuluttua rajoitetun A-luokan ajo-oikeuden myöntämisestä ajo-

oikeuden haltija saa automaattisesti rajoittamattoman A-luokan ajo-oikeuden. Jos 

ajo-oikeuden haltija tarvitsee ajokorttiinsa merkinnän rajoittamattoman A-luokan 

ajo-oikeudesta, niin uutta ajokorttia tulee erikseen hakea poliisilta.   

http://www.trafi.fi/tieliikenne/ajokortit_ja_tutkinnot/ajokorttien_uudistukset_2013/

moottoripyora  

http://www.trafi.fi/tieliikenne/ajokortit_ja_tutkinnot/ajokorttien_uudistukset_2013/

moottoripyorakortin_korottaminen  

Henkilöautokortti eli B-luokka 

Uusi kolmivaiheinen kuljettajaopetusmalli muuttaa opetuksen rakennetta ja sisältöä 

sekä lisää ajo-opetuksen määrää. Kuljettajaopetus jaetaan toisiinsa kytkeytyviin 

vaiheisiin: perusvaihe, harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe. Perusvaihe vastaa 

nykyistä ensimmäistä vaihetta. 

Opetuksen pääpaino on perusvaiheessa, jonka jälkeen seuraa kuljettajantutkinto. 

Myönnetty ajo-oikeus oikeuttaa siirtymään harjoitteluvaiheeseen, johon sisältyy 

myös opetusta. Harjoitteluvaiheen opetus on hyvä hankkia kuukauden kuluessa 

kuljettajantutkinnosta. Lopuksi suoritetaan kuljettajaopetuksen päättävä syventävä 

vaihe. Ensimmäisen ja viimeisen vaiheen väli on vähintään kolme kuukautta, mutta 

pitkäaikaisen ajokortin saa aikaisintaan vuoden kuluttua kuljettajantutkinnosta. 

Syventävävaihe on suoritettava kahden vuoden kuluessa lyhytaikaisen kortin 

saamisesta. 

Opetuksen voi aloittaa, kun oppilas on täyttänyt 17 vuotta, mutta kortin voi 

suorittaa vasta täytettyään 18 vuotta. 

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään oma roolinsa 

vastuullisena kuljettajana.  

http://www.trafi.fi/tieliikenne/ajokortit_ja_tutkinnot/ajokorttien_uudistukset_2013/

henkiloauto  

Siirtymäajan säännöksiä 

Lyhytaikaiseen ajokorttiin tähtäävä opetus suoritetaan vanhojen säädösten 

mukaisesti, jos B-luokan kuljettajaopetus on aloitettu ennen 19.1.2013. Myös 

ennen 19.1.2013 aloitettu opetuslupaopetus saadaan suorittaa vanhojen säädösten 

mukaan, eli myös pimeänopetus ja liukkaalla ajamisen opetus saadaan tehdä 

opetuslupaopettajan toimesta.  

Jos kuljettajantutkinto suoritetaan 19.1.2013 tai sen jälkeen, oppilaan tulee 

suorittaa myös harjoitteluvaihe ennen syventävän vaiheen aloittamista. 

Syventävän vaiheen opetuksen voi aloittaa 3 kuukauden kuluttua ajo-oikeuden 

alkamisesta, riippumatta siitä, onko ajokoe suoritettu uuden vai vanhan lain aikana. 

Opetusluvan hakijan teoriakokeen voimassaoloaika on kolme vuotta, riippumatta 

siitä, milloin koe on suoritettu. 

Kuorma-autokortti eli C-luokka 

C-luokan ikäraja on 19.1.2013 alkaen 21 vuotta. Jos oppilaalla on kuorma-auton 

kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikäraja on 18 vuotta. Muutos astuu 

voimaan ilman siirtymäaikaa. 

http://www.trafi.fi/tieliikenne/ajokortit_ja_tutkinnot/ajokorttien_uudistukset_2013/moottoripyora
http://www.trafi.fi/tieliikenne/ajokortit_ja_tutkinnot/ajokorttien_uudistukset_2013/moottoripyora
http://www.trafi.fi/tieliikenne/ajokortit_ja_tutkinnot/ajokorttien_uudistukset_2013/moottoripyorakortin_korottaminen
http://www.trafi.fi/tieliikenne/ajokortit_ja_tutkinnot/ajokorttien_uudistukset_2013/moottoripyorakortin_korottaminen
http://www.trafi.fi/tieliikenne/ajokortit_ja_tutkinnot/ajokorttien_uudistukset_2013/henkiloauto
http://www.trafi.fi/tieliikenne/ajokortit_ja_tutkinnot/ajokorttien_uudistukset_2013/henkiloauto
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Kuljettajantutkinnon suorittaminen 19.-26.1.2013 

Kuljettajantutkintoa ei voi suorittaa 19.-26.1.2013 aikana, jos ajokorttilupaa ei ole 

myönnetty ennen uuden lain voimaantuloa 19.1.2013.  

Tänä aikana kuljettajantutkinnon suorittaneille myönnetään ajo-oikeuden 

osoittamista varten kuljettajantutkintotodistus, joka on poikkeuksellisesti voimassa 

kolme kuukautta. 

 

------- 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta, edistää 

liikenteen ympäristöystävällisyyttä sekä vastaa liikennejärjestelmän viranomaistehtävistä. www.trafi.fi  

 

http://www.trafi.fi/

