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Tieliikennelain muutos, koskien kuljettajien ajo-oikeuden voimassaoloa tuli voimaan 1.2.2010 
 

Raskaan kaluston kuljettajien yläikäraja poistui helmikuun alussa 

Raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton kuljettajien 70 vuoden yläikäraja poistui. Yli 70 vuotta täyttä-
neiden kuorma-auton ja linja-auton kuljettajien ajo-oikeus on voimassa korkeintaan kaksi vuotta kerrallaan. 
Ajo-oikeutta uusittaessa on terveysvaatimusten täyttyminen osoitettava aina lääkärintodistuksella. 

Mikäli tarkoitus on kuljettaa ajoneuvoyhdistelmää kuormattuna tai linja-autoa, jossa on matkustajia, edellyt-
tää kuorma-autovetoisen E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton ajo-oikeus geriatriaan perehtyneen 
lääkärin todistuksen. Muun lääkärin antamalla todistuksella on mahdollista saada ajo-oikeus kuormaamat-
tomalle ajoneuvoyhdistelmälle tai linja-autolle ilman matkustajia.  

Raskaan kaluston ajokorttien lyhyemmällä voimassaololla ja tiuhemmalla terveydentilan seurannalla halu-
taan lisätä liikenneturvallisuutta. Lisäksi yläikärajan poistuminen antaa mahdollisuuden jatkaa työkykyisten 
kuljettajien työuraa ja helpottaa kuljetusyritysten toimintaa raskaan kaluston kuljettajia koskevien ammatti-
pätevyys- ja ajokorttivaatimusten tiukennuttua.  

Uuden lain käyttöön ottoa helpotetaan siten, että henkilöt jotka ovat lain voimaan tuloa edeltäneen vuoden 
aikana menettäneet raskaan ajoneuvoyhdistelmän tai linja-auton ajo-oikeuden yläikärajan johdosta, voivat 
saada ajo-oikeuden takaisin ilman uutta kuljettajatutkintoa. Ajokorttilupaa on haettava vuoden kuluessa ajo-
oikeuden päättymisestä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa lainmuutoksen voimaantulosta. 
Ajokorttilupahakemukseen on liitettävä geriatriaan perehtyneen lääkärin todistus ajokyvystä ja terveysvaa-
timuksien täyttymisestä, jos ajo-oikeus halutaan ilman rajoitusta.  

Jos ajo-oikeuden menettämisestä yläikärajan takia on kulunut yli vuosi, oikeuden takaisin saaminen edel-
lyttää uutta kuljettajantutkintoa. 

Kuljettajantutkinto ajo-oikeuden palauttamiseksi, kun ajo-oikeuden menettämi-
sestä on kulunut yli vuosi yläikärajan vuoksi 

 
Ajokorttiluvan myöntää poliisi, jonka jälkeen henkilö tulee suorittamaan kuljettajantutkinnon. 
 
Kuljettajantutkinnossa suoritetaan teoriakokeessa AV – koe + suurimman luokan luokkakohtaiset teoriaky-
symykset. Ajokoe suoritetaan laajimmalla ajo-oikeusluokalla.  Esim. jos henkilöllä on BECEDE ajo-oikeus, 
niin hänen tulee suorittaa teoriakokeessa AV –koe ja CE – luokan teoriakysymykset. Ajokoe suoritetaan 
CE –luokan ajokokeessa vaadittavalla ajoneuvoyhdistelmällä. 
 
Mikäli henkilöllä on ollut aiemmin BECEDE –ajo-oikeus ja henkilö haluaa yli 70 vuoden ikäisenä palauttaa 
BCD –luokan ajo-oikeuden, niin hänen tulee hakea ajokorttilupa ko. luokkaan. Kuljettajantutkinnossa suori-
tetaan teoriakokeessa AV –koe ja D –luokan teoriakysymykset. Ajokoe suoritetaan D –luokan ajokokeessa 
vaadittavalla ajoneuvolla. 
 
Ajo-oikeuden alkamisajankohdaksi merkitään ajokorttiin alkuperäinen ajo-oikeuden alkamisajankohta, jotta 
henkilön ammattipätevyys säilyy. 
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