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1. Opettaja – varmista pätevyytesi
Opetuslupaopettajan täytyy olla vähintään 25-vuotias, ja opettajan B-kortin on täytynyt olla voimassa vähintään viisi
vuotta.
Opettajalla ei saa olla liikaa liikennerikkomuksia. Opettajan soveltuvuuden arviointi tehdään Traficomissa
viranomaisrekisteristä löytyvien tietojen perusteella. Pätevyyden esteet määrittelee Suomen laki
(www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110386 > 42 §).
Jos oppilas ei ole opettajan lähisukulainen voidaan opettajalle myöntää enintään kolme opetuslupaa kolmen vuoden
aikana. Jos opettaja on oppilaan lähiomainen (huoltaja, vanhempi, isovanhempi, lapsi, lapsenlapsi tai sisarus), myönnettävien opetuslupien määrässä ei ole rajoituksia.
Opetuslupaan voidaan merkitä luvanhaltijoiksi kaksi henkilöä ja kaksi opetettavaa, jos opettaja (tai opettajat) ovat oppilaan edellä mainittuja lähiomaisia. Jos opetuslupa myönnetään kahdelle henkilölle, toinen on nimettävä vastuulliseksi
opettajaksi.

2. Opettaja – jätä opetuslupahakemus
Opetuslupahakemus jätetään Ajovarmalle ja se vaatii ajan varaamisen. Ajan voi varata Ajovarman nettisivuilta
(www.ajovarma.fi) tai puhelimitse 075 323 9999.
Hakemusta ei voi täyttää etukäteen netistä vaan hakemuksia saa vain varaamalla ajan Ajovarmaan. Ole paikalla hiukan
ennen varattua aikaa, jotta kerkeät täyttää lomakkeen. Ota mukaan Ajovarmaan voimassa oleva ajokortti.
Opetusluvan myöntää Trafi ja toimittaa opettajalle lupapäätöksen viimeistään kolmen viikon kuluessa.
Opetuslupa myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi ja aikaisintaan silloin kun oppilas on täyttänyt 16 vuotta – eli kaksi
vuotta ennen 18-vuoden ikää.
Opetusta ei saa aloittaa ennen kuin opetuslupa on myönnetty. Oppilaan ajokorttilupa (kohta 4) ei kuitenkaan tarvitse olla
voimassa kun aloitatte opetuksen.

3. Opettaja – varustele auto opetukseen sopivaksi
Lain vaatimukset opetusajoneuvolle ovat
•
•
•
•
•

Normaalirakenteinen henkilöauto tai B-luokan pakettiauto tai asuntoauto.
Erillinen opetuspoljin opettajalle
Auton takaosaan valkoinen tasasivuisen kolmion muotoinen kilpi, jonka sivun pituus on 16–25 cm
Opettajalle ulkopuolinen taustapeili
Turvavyöt opettajalle ja oppilaalle

Lisäksi suosittelemme tuulilasiin kiinnitettävää sisätaustapeiliä opettajalle.
Opetuspolkimen voit asentaa halutessa itse. Jos et osaa asentaa sitä itse, suurin osa autokorjaamoista suorittaa asennuksia. Ammattilaisen asennus varmistaa turvallisuuden.

