Tyhjennä lomake

Ikäpoikkeuslupahakemus

Hakijan
tiedot

Sukunimi

Henkilötunnus

Etunimi

Lähiosoite

Postinumero

Sähköpostiosoite
Huoltajan
tiedot

Sukunimi
Lähiosoite

Puhelinnumero
Etunimi

Henkilötunnus
Postinumero

Sähköpostiosoite
Perustelu
ikäpoikkeusluvan
tarpeesta

Postitoimipaikka

Postitoimipaikka
Puhelinnumero

Valitse vähintään yksi syy, jonka perusteella haet ikäpoikkeuslupaa. Jokaisen valitun syyn osalta täytyy toimittaa
pakollinen liite. Valitun syyn mukaisen kulkemistarpeen on oltava säännöllinen.
1) Kouluun kuljettava matka
Lähtöosoite

km/suunta
Päätepisteen osoite

Hakemuksen pakollinen
liite:
Oppilaitoksen
todistus läsnäolosta

2) Työharjoitteluun kuljettava matka
Lähtöosoite

km/suunta
Päätepisteen osoite

Hakemuksen pakollinen
liite:
Oppilaitoksen tai
työnantajan todistus

3) Työpaikalle kuljettava matka
Lähtöosoite

km/suunta
Päätepisteen osoite

4) Tavoitteelliseen harrastustoimintaan säännöllisesti joka viikko kuljettava matka
Lähtöosoite

Päätepisteen osoite

Hakemuksen pakollinen
liite:
Työnantajan todistus/
työsopimus (todistus
ajokortin tarpeesta)

km/suunta
Hakemuksen pakollinen
liite:
Harrastustoiminnasta
vastaavan tahon antama
todistus

5) Ikäpoikkeuslupaa haetaan hakijan terveydentilaan liittyvistä syistä, joihin perustuen ajokortti on välttämätön.
Kerro lyhyesti ajokorttitarpeesta / selvitys kuljettavista matkoista

Päätepisteen osoite
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Lähtöosoite

Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM • Y-tunnus 2924753-3 • www.traficom.fi

Hakemuksen pakollinen
liite:
Liitteenä hakijan
terveydentilasta kertova
ajantasainen (max 6 kk
vanha) lääkärinlausunto,
jossa otetaan kantaa
ajokorttitarpeeseen.

Huoltaja
täyttää

Huoltajan on vakuutettava, että yllä esitetyt kuljettavat SÄÄNNÖLLISET matkat ylittävät Traficomin määrittelemät
kohtuullisen matkan rajat. Jos vakuutusta ei ole tehty, eikä sen puuttumista ole perusteltu lisäselvityksellä, Traficom
voi hylätä hakemuksen. Annetuista vakuutuksista huolimatta Traficom voi tarkistaa ilmoitettujen matka-aikojen ja
etäisyyksien paikkansapitävyyden. Tutustu ikäpoikkeuslupaohjeisiin.
Vakuutan, että hakijan vähintään 2 x viikossa kulkeman matkan kesto joukkoliikennettä käyttäen on julkisen reittioppaan
mukaisesti vähintään 1 tunti/suunta
kouluun

töihin

työharjoitteluun

harrastustoimintaan

Vakuutan, että hakijan vähintään 2 x viikossa kulkeman matkan kesto on harvoin kulkevista joukkoliikenneyhteyksistä
johtuen yhteensä vähintään 1 h 30 min/suunta
kouluun

töihin

työharjoitteluun

harrastustoimintaan

Vakuutan, että hakijalla ei ole käytettävissä lainkaan joukkoliikenneyhteyttä ja hakijan vähintään 2 x viikossa kulkema
yhdensuuntainen kävelymatka on vähintään 5 km
kouluun

töihin

työharjoitteluun

harrastustoimintaan

Lisäksi ajokortti on välttämätön muusta erityisestä syystä:
Ikäpoikkeuslupaa haetaan äkillisestä vuoden sisällä tapahtuneesta muutoksesta perheen tilanteessa johtuen
(esim. vanhemman/huoltajan ajo-oikeuden menetys, sairastuminen tai kuolema) ja pakollisena liitteenä on
vapaamuotoinen selvitys perheen tilanteesta ja sen aiheuttamista välttämättömistä kulkemistarpeista
Ikäpoikkeuslupaa haetaan perheen toimentulon turvaamiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen
liittyvistä säännöllisistä kulkemistarpeista johtuen ja pakollisena liitteenä on vapaamuotoinen selvitys perheen
tilanteesta ja sen aiheuttamista välttämättömistä kulkemistarpeista
Hakijan ja
huoltajan
allekirjoitukset

Olemme tutustuneet ikäpoikkeuslupaohjeisiin alla sekä osoitteessa
ajokortti-info.fi/ajokortin-hankkiminen/henkiloauton-ajokortin-hankkiminen/poikkeukset-b-luokan-ikavaatimuksiin.
Vakuutamme antamamme tiedot oikeiksi. Olemme tietoisia, että viranomainen voi tarkastaa annettujen tietojen oikeellisuuden.
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

OHJEITA
Täytä tämä lomake, kun haet erityisistä syistä B-luokan ajokorttia 17-vuotiaana. Ikäpoikkeuslupaa voi hakea
vain henkilöauton eli B-luokan ajokorttia varten aikaisintaan 4 kk ennen kuin täytät 17 vuotta. Ikäpoikkeuslupapäätöksen tarvitset vasta kuljettajantutkintoon, B-luokan opetuksen opetusluvalla tai autokoulussa voi aloittaa
joka tapauksessa jo 16 vuotta täytettyään.
Täytä lomake huolellisesti. Puutteellinen hakemus ja/tai puuttuvat pakolliset liitteet viivästyttävät asian käsittelyä.
Koulu- ja harrastusmatkojen osalta löydät valmiit todistuspohjat ajokortti-info.fi-sivustolta. Tarkista, että hakemuksen liitteenä on kaikki vaadittavat pakolliset todistukset. Liitteiden on oltava allekirjoitettuja ja niistä on
käytävä ilmi oppilaitoksen, työharjoittelupaikan, työpaikan tai harrastuspaikan osoite tai toimipisteen nimi.
Ikäpoikkeuslupa voidaan myöntää, jos sinulla on säännöllisiä kulkemistarpeita kouluun, töihin, työharjoitteluun,
tavoitteelliseen harrastustoimintaan ja huoltaja vakuuttaa kulkemasi matkan olevan kohtuuton jollain seuraavista
tavoista: kohtuuttomana matkana voidaan pitää vähintään 5 kilometrin yhdensuuntaista kävelymatkaa,
kestoltaan vähintään tunnin mittaista yhdensuuntaista matkaa joukkoliikenteellä tai harvoin kulkevista
joukkoliikenneyhteyksistä johtuen yhteensä vähintään 1 h 30 min yhdensuuntaista matkaa, johon katsotaan
sisältyväksi käytettävissä olevien vuorojen odotusaika tai vuoroista johtuen pakollinen saapuminen esim.
kouluun huomattavasti aiemmin kuin on tarve. Myös säännöllistä kulkemistasi kouluun, töihin, työharjoitteluun
tai tavoitteelliseen harrastustoimintaan haittaavat terveydelliset syyt voidaan huomioida. Terveydelliset syyt on
osoitettava lääkärinlausunnolla (ajantasainen korkeintaan 6 kk vanha).
Lisää ohjeita ikäpoikkeusluvan hakemisesta ja myöntämisen edellytyksistä löydät Ajokortti-infosta osoitteesta:
ajokortti-info.fi/ajokortin-hankkiminen/henkiloauton-ajokortin-hankkiminen/poikkeukset-b-luokan-ikavaatimuksiin.
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