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Ajovarma Oy 
- Kuljettajantutkinnot 

  Ajovarma Oy on osa A-Katsastus Group Oy:tä 

 

 Ajovarma Oy vastaanottaa kuljettajantutkinnot 

koko maassa Liikenteenturvallisuusvirasto 

Trafin sopimuskumppanina  

 Palveluntuottaja kilpailutetaan määräajoin  

 Nykyinen sopimus voimassa 31.12.2015 

 Uusi sopimus solmittu vuosille 2016-2019 

 

 Kaikki ajokorttiluokat ja tutkinnot 

 Myös vaarallisten aineitten kuljettamiseen 

oikeuttavat ajokortit, ammattipätevyyskokeet, 

valvontatehtävät  

 

 1.1.2016 alkaen myös tieliikenteen 

henkilölupapalvelut 

 ajokortit 

 

 Koko maan kattava toimipisteverkosto 

 Yli 100 toimipistettä 

 Yleensä katsastusasemien yhteydessä 
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Erilaiset kokeet ja määrät 

 Teoriakoe, 160 000 kpl/v 

 Tietokoneella tehtävä koe, jossa testataan liikennetilanteiden ja 

sääntöjen osaamista 

 

 Käsittelykoe, 30 000 kpl/v 

 Suljetulla alueella tapahtuva koe, jossa testataan ajoneuvon 

käsittelytaitoa 

 

 Ajokoe, 120 000 kpl/v 

 Normaalissa liikenteessä tapahtuva arviointi 

 

 Ajonäyte, 150 kpl/v 

 Esim. vammaisen ajoa avustavien laitteiden tarpeen selvittäminen 

 

 



Teoriakoe 

 Aikarajallinen 

 Hidastettuna, jos esim. lukihäiriö 

 Suullinen, jos käytetään tulkkia 



Ajokoeluokat 

Ajokoeluokka Käsittelykoe Liikenteessä ajo 

Mopo x 

Moottoripyörä x x 

Henkilö- ja mopoauto x 

Traktori x 

Kuorma- ja linja-auto x 

BE (pikku E) x x 

Raskaat yhdistelmät (CE) x x 



Käsittelykoe 

 Esimerkki mopon käsittelykokeen osasta ”porttikoe” 



Ajokoe liikenteessä 



Ajokoe liikenteessä 
- esimerkki B-luokka 

 Alkukeskustelu 5 min 

 Tavoitteet, ohjeet 

 

 Liikenteessä ajaminen 30 min 

1. Ajoneuvon hallinta 

2. Kevyen liikenteen huomiointi 

3. Muun liikenteen huomiointi 

4. Ennakointi 

5. Oman tilan hallinta 

 

 Loppukeskustelu 10 min 

 Kokeen päätös (hyväksytty tai hylätty) 

 Palaute (mm. kehityskohteet) 



Ajokoe liikenteessä - arviointi 

1. Ajoneuvon hallinta 

 Hallintalaitteiden käyttö on hyvin omaksuttu, ajoneuvon liike on 
sujuvaa ja taloudellista ja liikesuunta sekä nopeus ovat koko ajan 
kuljettajan hallinnassa 

2. Kevyen liikenteen huomiointi 

 Tarkkaavaisuuden ja huomavaisuuden osoittaminen kevyttä 
liikennettä kohtaan. Vuorovaikutus kevyen liikenteen kanssa. 

3. Muun liikenteen huomiointi 

 Vuorovaikutuksen hallinta muun liikenteen kanssa, liikenteen 
ohjauksen noudattaminen, riittävät etäisyydet, joustavuus ja 
huomaavaisuus 

4. Ennakointi 

 Liikennetapahtumien havaitseminen ja vaaratilanteiden tunnistaminen 
sekä niihin reagointi siten, että yllätyksiä ja hätäisiä toimenpiteitä ei 
tarvita. Ajaminen tuntuu turvalliselta ja johdonmukaiselta.  

5. Oman tilan hallinta 

 Harkitseva keskittyminen, itsenäisyys ja päättäväisyys vaativissakin 
liikennetilanteissa ja ajotehtävissä 



Ajokoe liikenteessä - arviointi 



Tilastoja 2014  
– ensimmäisellä kerralla hyväksytyt 

Ajokoeluokka Käsittelykoe, hyväksymis-% Liikenteessä ajo, Hyväksymis-% 

Mopo 97,1 

Moottoripyörä 92,5 83,1 

Henkilöauto 72,5 

Mopoauto 65,5 

Traktori 95,3 

Kuorma- ja linja-auto 86,9 

BE (pikku E) 92,4 95,4 

Raskaat yhdistelmät 
(CE) 

88,2 93,8 

 Teoriakokeessa hyväksytään 78 % ensimmäisellä kerralla 



Kiitos! 


