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Ajokortti ja taksinkuljettajan ajolupa
Voimassaolo ja tarvittavat todistukset

Ajokortin voimassaoloaika
Uusi ajokorttilaki astui voimaan vuoden 2013 tammikuussa. Lain muutoksen myötä nykyiset ajokortit ovat
voimassa enintään 18.1.2033 asti, vaikka itse ajokorttiin olisikin merkitty myöhäisempi ajankohta. Tämän
jälkeen kortti vaihdetaan uudenmalliseen ajokorttiin. Ajokortin vaihtamisen yhteydessä ei tarvitse suorittaa
koetta tai ajotunteja. Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) muistuttaa ajokortin vanhenemisesta kotiin tulevalla
kirjeellä.
Jos haluat lisätä ajokorttiisi uuden ajokorttiluokan, muuttuu ajokortti automaattisesti määräaikaiseksi. Pienet
muutokset, kuten kaksoiskappaleen tilaaminen tai nimen muutos eivät vaikuta voimassaoloaikaan.
Uudenmallinen henkilöauton määräaikainen ajokortti on voimassa 15 vuotta ja kuorma- ja linja-autojen ajokortti
5 vuotta.

Ajokortin ikätarkastukset
Ikääntymisen myötä jokainen ajokortin haltija ja erityisesti vastuullisessa työssä toimiva ammattiautoilija joutuu
toimittamaan viranomaisille säännöllisin väliajoin todistuksen omasta terveydentilastaan.
Seuraavat ikätarkastukset koskevat vain sellaisia kuljettajia, joilla on ennen 19.1.2013 myönnetty
kuorma- tai linja-auton ajokortti. 19.1.2013 jälkeen myönnetyt kuorma- ja linja-auton ajokortit ovat
automaattisesti voimassa viisi vuotta ja lääkärintodistus tulee toimittaa poliisille aina luvan hakemisen
yhteydessä, jos hakija on yli 45-vuotias. Aikaisemmin vaatimuksena olleesta 45 vuoden
silmälääkärinlausunnosta on luovuttu.
Ikätarkastukset: 50 – 55 – 60 – 65-vuotiaana
Liikenteen turvallisuusvirasto lähettää kolme kuukautta ennen merkkipäivää muistutuskirjeen kotiin. Lääkärin
vastaanotolle voi mennä välittömästi kirjeen saatuaan, viimeistään kuitenkin kaksi kuukautta syntymäpäivästä.
Kirjeen mukana tulee myös esitietolomake, joka tulee olla täytettynä lääkärille mentäessä.
Lääkäri kirjoittaa todistuksen tai toteaa, ettei henkilö ole kykenevä toimimaan kuljettajana. Jos lääkäri toteaa,
etteivät terveysvaatimukset täyty, tulee hänen kertoa siitä ensin henkilölle itselleen ja toimittaa tämän jälkeen
lausunto poliisille. Jos asiat ovat kunnossa, tulee henkilön itse toimittaa lääkärinlausunto oman paikkakuntansa
poliisille.
Jokaisen kuljettajan täytyy toimittaa lääkärintodistus poliisille viimeistään 70-vuotiaana. Siitä eteenpäin ajokortti
on aina määräaikainen ja voimassa enintään 5 vuotta kerrallaan.
Poliisilla on oikeus määrätä kuljettajaa toimittamaan lääkärintodistus milloin tahansa jos on aiheellista epäillä,
ettei henkilö ole kykenevä toimimaan kuljettajana.

Taksinkuljettajan ajolupa
Taksinkuljettajan ajolupa on ollut vuoden 2010 alusta lähtien määräaikainen ja voimassa viisi vuotta kerrallaan.
Taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolon jatkamista haetaan poliisilta.
Jos hakija on yli 45-vuotias, tulee hänen toimittaa viiden vuoden välein hakemuksen yhteydessä
enintään kuusi kuukautta aiemmin annettu lääkärinlausunto. Tällä pidetään huolta siitä, että
ammattikuljettaja on terveytensä puolesta kykenevä toimimaan tieliikenteen ammattilaisena.
HUOM! Taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolon jatkamisen vuoksi poliisille toimitetut
lääkärintodistukset ovat riittävät myös ajokortin ikätarkastuksiin. Niitä varten ei tarvitse toimittaa enää
erillisiä lääkärinlausuntoja. Jos sinulla on siis sekä taksinkuljettajan ajolupa, että linja- tai kuorma-auton ajokortti,
riittää yhden lääkärinlausunnon toimittaminen viiden vuoden välein. Kannattaa kuitenkin huomioida, että
taksinkuljettajan ajolupaa varten todistuksen tulee olla annettu kuuden kuukauden sisällä. Linja- ja kuormaauton ajokortin ikätarkastukseen riittää, että lääkärinlausunto on toimitettu poliisille viiden edeltävän vuoden
aikana.
Hakemuksen yhteydessä poliisille tulee lisäksi toimittaa todistus saadusta jatkokoulutuksesta sekä
kaksi passikuvamääräykset täyttävää valokuvaa. Jos hakija on lyhyen ajan sisällä toimittanut valokuvat
jotakin muuta asiakirjaa varten, voidaan näitä kuvia hyödyntää myös taksinkuljettajan ajolupaa varten.
Taksinkuljettajan ajolupa kannattaa uusia vasta alle puoli vuotta ennen nykyisen ajoluvan voimassaolon
päättymistä. Esim. 31.12.2014 päättyvä lupa kannattaa uusia aikaisintaan 1.7.2014. Tällöin uusi ajolupa on
voimassa 1.1.2015 alkaen. Tämä puolen vuoden siirtymäaika on voimassa jokaisella uusimiskerralla.
Tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolo lakkaa
täytettäessä 70 vuotta. Lainsäädäntö muuttuu aikaisintaan 1.9.2014. Vaikka oikeus toimia taksinkuljettajana
tällä hetkellä lakkaakin, on taksilupa edelleen voimassa eli yrittäjyyden ei tarvitse päättyä.
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