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2Opetuslupa
Henkilöauton ajokortin voi hankkia kahdella tavalla. Yksinkertainen tapa on mennä 
autokouluun. Koulussa ammattitaitoiset opettajat huolehtivat opetuksesta ja viranomaisby-
rokratiasta. Oppilaan vanhemmille jää ainoastaan maksajan rooli. 
Autokoululle vaihtoehtoinen perinteinen ja yleinen tapa on ajokortin hankinta opetus-
luvalla. Opetuslupa on poliisin myöntämä lupa liikenneopetuksen antamiseen kotona 
perheenjäsenelle. Kotiopetuksessa työtä aiheuttaa varsinaisen liikenneopetuksen lisäksi 
viranomaisten vaatimat lomakkeet ja muu byrokratia. 
Tässä oppaassa annetaan lyhyet, mutta perusteelliset ohjeet opetusluvan hakemiseksi. 
Oppaassa kerrotaan opetusluvan hankinta vaihe vaiheelta ja oppaan  liitteenä on täytettyjä 
mallilomakkeista. Oppaaseen kuuluu myös sanasto, jossa selitetään liikenneopetukseen ja 
opetuslupaan liittyviä termejä.

Opetuslupaa haetaan poliisilta

Opetuslupaa haetaan poliisilta, joka myöntää sen, kun lain edellyttämät vaatimukset opet-
tajan, oppilaan ja ajoneuvon osalta täyttyvät. Ennen poliisilaitokselle menoa on täytettävä 
joukko lomakkeita ja hankittava erilaisia todistuksia. 

Tärkein lomake on opetuslupahakemus, jossa on oltava merkinnät opettajan teoriakokeen 
suorituksesta ja opetusauton katsastuksesta. Luonnollisesti opetuslupahakemuksessa on 
myös opettajan ja oppilaan tiedot.  

Opetusluvan hankkimisen vaiheet lyhyesti:
1) Opettaja suorittaa teoriakokeen, täyttää koepaikassa opetuslupahakemuksen ja saa siihen 
merkinnän teoriakokeen suorituksesta.
2) Opetusauto katsastetaan ja katsastaja tekee merkinnän samaan opetuslupahakemukseen, 
jossa on merkitä opettajan suorittamasta teoriakokeesta. Katsastuksesta tulee merkintä myös 
auton rekisteröintitodistukseen.
3) Opettaja ja oppilas yhdessä vievät poliisille opetuslupa- ja ajokorttilupahakemukset liit-
teineen.



3Vaatimukset autolle, oppilaalle ja opettajalle
Opettajan ja oppilaan on kuuluttava samaan perheeseen

Opettajan ja oppilaan on kuuluttava samaan perheeseen. Opettajana on tavallisesti oppilaan isä tai äiti, 
mutta opettaja voi olla myös puoliso tai sisar. Samaan perheeseen kuuluminen vahvistuu, jos molemmilla 
on sama virallinen osoite. Joskus esimerkiksi avioeron vuoksi oppilaan virallinen osoite poikkeaa opettajan 
osoitteesta. Silloin opetuslupahakemuksessa joutuu erikseen perustelemaan samassa osoitteessa asumista. 
Perustelu voi olla esimerkiksi seuraava: “NN  kuuluu tosiasiallisesti samaan talouteen kuin minä. Hän on 
yöpynyt kotonani 2-4 yönä viikossa vuonna 2008 tapahtuneesta avioerosta lähtien”
Opetusluvan perusteena voi olla oppilaan sellaiset vammat että ajo vaatii erityisiä apulaitteita autoon. Vam-
maisuudesta ja muista harvinaisemmista perusteista opetuslupaan saa tietoa poliisin kysymällä paikalliselta 
poliisilta.

Vaatimukset opettajalle

Opettajalla on oltava vähintään kolmen vuoden ajokokemus henkilöautolla. Ajokortti ei riitä todistukseksi 
ajokokemuksesta, vaan se osoitetaan lomakkeella, jossa kaksi henkilöä todistaa, että opettajaksi aikova on 
ajanut autoa säännöllisesti vaaditun ajan.

Opettajan on läpäistävä testi, jossa kysytään ajo-opetukseen ja liikennesääntöihin liittyviä asioita. Testiä 
kutsutaan TOT -kokeeksi ja se suoritetaan tietokoneella kuljettajatutkinnon vastaanottajan toimitiloissa. 
Suorituspaikat löytyvät Internetistä sivustolta: http://www.ajovarma.fi/Sivut/toimipisteet.aspx. Näissä toi-
mipisteissä myös oppilas suorittaa aikanaan sekä TOT -kokeen että varsinaisen ajokokeen. Sekä teoria- että 
ajokokeen suoritustoimipisteen voi valita vapaasti.

Poliisi myöntää opetusluvan vain moitteettomasti liikenteessä käyttäytyville kansalaisille. Liikenneopet-
tajiksi eivät sovellu esimerkiksi viimeisen parin vuoden aikana törkeistä ylinopeuksista, rattijuoppoudesta 
tai huumeiden käytöstä kiinni jääneet henkilöt. Pysäköintivirhemaksut tai yksi pieni ylinopeus ei estä 
opetusluvan saantia. Epävarmoissa tilanteissa välttyy turhalta työltä, kun kysyy poliisin mielipidettä ennen 
opetusluvan hakemista. 

Vaatimukset oppilaalle ja ajokorttilupa

Aivan kuten poliisi myöntää opettajalle opetusluvan, poliisi myöntää oppilaalle ajokorttiluvan. Ajokort-
tilupa on lupa autokortin hankintaan ja lupa ajaa autoa, vaikka autokorttia ei vielä ole. Ajokorttiluvasta ei 
tule oppilaalle erillistä todistusta. Opetusluvassa oleva oppilaan nimi on samalla todistus ajokorttiluvasta.

Oppilaan on oltava vähintään 17v ja 6kk ikäinen, sillä opetusluvan saa enintään puoli vuotta aikaisemmin 
kuin oppilas täyttää ajokortin vähimmäisiän.

Oppilaan on oltava fyysisesti sopiva auton kuljettajaksi. Terveysvaatimukset ovat riittävä näkökyky lii-
kenteen seuraamiseen ja suorituskyky auton hallintaan. Tämä osoitetaan enintään puoli vuotta vanhalla 
lääkärintodistuksella ajokorttia varten tai enintään viisi vuotta vanhalla nuorison terveystodistuksella. 
Nuorison terveystodistuksen saattaa saada koulusta ilmaiseksi.

Oppilas ei saa olla ajokiellossa Suomessa eikä EU- tai ETA -valtiossa. Oppilaan on allekirjoitettava todis-
tus, jossa hän vakuuttaa että ei ole ajokiellossa missään EU- tai ETA -valtiossa. Ajokielto on voinut syntyä 
esimerkiksi viritetyllä mopolla ylinopeutta ajamalla tai ulkomailla lomamatkalla päihtyneenä ajosta. Lisäksi 
poliisi on kiinnostunut mahdollisesta ajokortista, joka on myönnetty toisessa ETA -valtiossa.

Oppilas ei ole syyllistynyt viimeisen vuoden aikana ajoneuvon kuljettamiseen ilman ajokorttia. Esimerkiksi 
kaverin mopolla ajaminen ilman mopokorttia lykkää ajokorttiluvan saamista vuodella.

Oppilas ei ole alkoholin tai huumeiden väärinkäyttäjä. Poliisi vai katsoa erilaiset -nistit kuljettajana liiken-
teelle vaarallisiksi.
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Vaatimukset opetusautolle

Opetusautona käytetään yleensä tavallista manuaalivaihteista henkilöautoa. Jos autossa on automaat-
tivaihteet, ajokortilla saa ajaa vain automaattivaihteista autoa. Merkinnän saa pois ajokortista käymällä 
uudelleen ajokokeessa manuaalivaihteisella autolla. 

Opetusautossa on oltava lisäjarrupoljin opettajan käyttöön. Katsastuksessa tarkastetaan, että poljinta käyt-
tämällä saadaan sama jarrutusvoima, kuin kuljettajan polkimella. Polkimen polkemissuunnan on oltava 
mahdollisuuksien mukaan sama kuin kuljettajan polkimessa. Poljin on kiinnitettävä siten autoon, että se 
pysyy onnettomuustilanteissa paikallaan. Lisäjarrupolkimesta tulee merkintä auton rekisteröintitodistuk-
seen. Oplu -lisäjarrupoljin on helposti asennettava ja soveltuu ajo-opetukseen (www.oplu.fi).

Opetusauton perässä on oltava opetusajoa osoittava valkoinen kolmio. Tasasivuisen kolmion sivun pituus 
on 16-25 cm. Magneettisesta muovista valmistettu kolmio on helppo ja nopea irrottaa ja kiinnittää auton 
perään. Kolmiota voi tilata Internetistä www.oplu.fi -sivustolta.

Opettajan käytössä on oltava peili takaa tulevan liikenteen tarkkailemiseksi. Peilille ei ole erityisiä vaa-
timuksia. Varsinaisen peilin yläreunaan kiinnitettävä pieni katvepeili on useimmiten hyvä ratkaisu. Sitä 
ei tarvitse irrottaa autosta opetusajojen välillä. Isommasta ja autosta kauemmas ulottuvasta peilistä näkee 
paremmin takaa tulevan liikenteen. 

Opetusluvan hakijan koe 

Opetuslupaopettajaksi aikovan on osoitettava liikennesääntöjen ja ajo-opetuksen tuntemus läpäisemällä  
“Opetusluvan hakijan koe”. Koe suoritetaan Ajovarman toimitiloissa.  Toimipisteiden yhteystiedot löytyvät 
sivustolta:  http://www.ajovarma.fi/Sivut/toimipisteet.aspx. Suoritusaika on varattava etukäteen. Samoissa 
toimipisteissä myös ajokorttia hakeva oppilas suorittaa aikanaan teoria- ja ajokokeen.

Opetusluvan hakijan koe on Tietokone Ohjattu Teoriakoe eli TOT -koe. Koe suoritetaan pienessä 
huoneessa, jossa on tuoli, tietokoneen kuvaruutu, kolme nappulaa sisältävä vastauspainike, korvakuulok-
keet ja valvontakamera. Kokelas menee yksin huoneeseen, laittaa kuulokkeet päähän, toimii niistä kuu-
luvien ja kuvaruudulla näkyvien ohjeiden mukaan. Koehuoneeseen ei saa viedä kännykkää, kameraa tai 
muita tallennusvälineitä.

Koe alkaa harjoitusosiolla, jossa kokelas saa tutustua koelaitteeseen ja -menetelmään sekä harjoitella kysy-
myksiin vastaamista kiireettömästi ilman aikataulua.

Varsinainen koe jakaantuu kahteen osaan: sanalliset tehtävät ja AV-koe eli kuvakoe. 

Kokeen päätättyä on palauteosio, jossa näytetään nopeasti väärin vastatut kysymykset.

Sanalliset tehtävät

Sanallisissa tehtävissä kuvaruudulla lukee vastausvaihtoehdot a), b) ja c) sisältävä tehtävä. Vain yksi 
vaihtoehto on oikein. Tehtävään vastataan painamalla a, b tai c -painiketta. Tehtävän lukemiseen ja vas-
taamiseen on aikaa 30 sekuntia. Jäljellä oleva vastausaika näkyy kuvaruudulta. Tehtävään kannattaa vastata 
silloinkin, kun oikeasta vastauksesta ei ole täysin varma, sillä vastaamaton tehtävä on aina virheellinen. 
Sanalliset tehtävät ovat salaisia, joten oikeita vastauksia ei voi opetella ulkoa etukäteen.



5

Kysymysesimerkki.

Ajo-opetuksessa ajokerran pituus on
a) 25 minuuttia
b) 45 minuuttia
c) 60 minuuttia 
Oikea vastaus on 25 minuttia. Peräkkäin saa antaa enintään kaksi ajokertaa eli 50 minuuttia ajo-opetusta. Päisässä saa 
antaa enintään neljä ajokertaa eli 100 minuuttia ajo-opetusta.

Opetusluvan hakijan kokeeseen kuuluu 20 sanallista tehtävää. Niistä kymmenen käsittelee opetuslupaopetukseen 
liittyvä asioita ja kymmenen B-ajokorttiin kuuluvia asioita. Näissä kahdessakymmenessä tehtävässa saa olla enintään 
kolme virhettä.

Opetuslupaopetukseen kuuluvat kysymykset on jaettu kymmeneen aihepiiriin, joista jokaiesta tulee yksi kysymys. 
Kysymysluokat ovat:

1. Velvollisuudet opetuksessa
2. Opetusta koskevat säädökset
3. Vastuut opetuksessa
4. B-opetussuunnitelma
5. Opetusmenetelmät
6. Opetuksen tavoitteet
7. Teoria- ja ajo-opetus
8. Liukkaalla- ja pimeällä ajamisen opetus
9. Kuljettajantutkinto
10. Välivaihe ja II-vaihe

B-ajokorttiluokan kysymysten aihepiirit ovat:

1. Kuljettaja
2. Ajo-oikeus
3. Ajamisen perustaidot
4. Vuorovaikutustaidot
5. Liikenneympäristö
6. Vaikeissa olosuhteissa ajaminen
7. Ekologinen auton käyttö
8. Ajoneuvo
9. Tieliikenneonnettomuudet
10. Liikenteenohjaus 
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AV -koe eli kuvakoe

AV -kokeessa eli kuvakokeessa kokelaalle näytetään kuvaruudulla valokuvia liikennetilanteista 
ja esitetään kuvaan liittyviä kysymyksiä. Esimerkiksi kuvassa näkyy pysäköity auto ja kysymys: 
“Kuvassa näkyvä valkoinen henkilöauto on pysäköity oikein.” Kysymykseen vastataan paini-
keilla. A-painike tarkoitaa “kyllä” -vastausta ja c -painike “ei” -vastausta. B -painikkeella ei ole 
käyttöä tässä tehtävässä. 

Kuvakokeen valokuvat ovat salaisia, mutta kuviin liittyvät kysymykset ovat julkisia. 
Ne ovat B-ajokortin ja opetuslupaopettajan kokeessa:

1. Saan ajaa suoraan tätä kaistaa.
2. Saan kääntyä oikealle tältä kaistalta.
3. Saan kääntyä vasemmalle tältä kaistalta.
4. Ajan suoraan. Minun pitää väistää kuvassa näkyvää tienkäyttäjää (yhtä tai
useampaa).
5. Käännyn oikealle. Minun pitää väistää kuvassa näkyvää tienkäyttäjää (yhtä tai
useampaa).
6. Käännyn vasemmalle. Minun pitää väistää kuvassa näkyvää tienkäyttäjää (yhtä tai
useampaa).
7. Saan lähteä ohittamaan edellä ajavan ajoneuvon.
8. Saan vaihtaa kaistaa.
9. Minun on pysähdyttävä.
10. Kuvassa näkyvä valkoinen henkilöauto on pysäköity oikein.

Jokaisesta aiheesta näytetään ensin väite ja sitten viisi valokuvaa, jotka kaikki koskevat samaa 
väitettä. Vastausaika on kymmenen sekuntia. Jäljellä oleva vastausaika näkyy kuvaruudulla. 
Kuvatehtäviä on AV -kokeessa yhteensä viisikymmentä ja niistä saa vastata väärin enintään kah-
deksaan kysymykseen. Tässäkin pätee se että kaikkiin kysymyksiin kannattaa vastata, vaikka oik-
easta vastauksesta ei olisi täysin varma. Vastaamaton kysymys on aina virheellinen. 



7Paperisota opetusluvan hankinnassa

Poliisilla ei ole mitään perustetta kieltää opetuslupaa kun oppilas ja opettaja kuuluvat samaan 
perheeseen ja asuvat virallisesti samassa osoitteessa eikä kumpikaan ole joutunut poliisin kanssa 
tekemisiin ikävissä merkeissä. Jos nämä ehdot eivät täyty, ensimmäiseksi kannattaa varmistaa   
poliisilta, että edellytykset opetusluvan saamiseen ovat olemassa.

1)  Opettaja suorittaa TOT -kokeen opetuslupaa varten. Kokeen yhteydessä opettaja saa ope-
tuslupahakemus -lomakkeen, johon tulee merkintä opettajan suoritetusta opetuslupatutkinnosta. 
Henkilöllisyys on todistettava kokeessa passilla tai poliisin myöntämä henkilöllisyystodistuksella 
(ajokortti ei ole virallinen henkilöllisyystodistus, mutta se saattaa kelvata). Koetta ennen ei ole pa-
kollisia oppitunteja tai muita velvoitteita eli kokeeseen voi varata ajan ilman ennakkovalmisteluja. 
Käytännössä koe on niin vaikea, että ajo-opetukseen on perehdyttävä ja liikennesäännöt kerrattava 
ennen koetta. Kokeeseen voi harjoitella www.ajokorttikoulu.fi -sivustolla.
 2) Auto katsastetaan opetuskäyttöön. Katsastukseen on otettava mukaan edellisessä kohdassa 
saatu opetuslupahakemus -lomake.  Katsastaja tekee siihen merkinnän hyväksytystä katsastuksesta. 
Merkintä tulee myös auton rekisteröintitodistukseen. Katsastuksessa tarkastetaan opettajan käyt-
töön tarkoitetun lisäjarrupolkimen toiminta, lisäpeli ja valkoinen opetuslupa kolmio.
Jos auton omistaa esimerkiksi puoliso, työnantaja tai autokauppa, tarvitaan omistajan kirjallinen 
suostumus auton käyttöön opetusajoneuvona. Katsastuksessa sitä ei luultavasti kysytä, mutta vi-
imeistään poliisi haluaa luvan.
 3) Poliisilta haetaan samalla kertaa opettajalle opetuslupaa ja oppilaalle ajokorttilupaa. Alla 
on lista tarvittavista asiapapereista poliisiasemalle mentäessä. Sekä oppilaan että opettajan on 
oltava henkilökohtaisesti paikalla, kun lupia haetaan. Poliisiasemalla täytetään oppilaan ajokortti-
lupahakemus jonka oppilas allekirjoittaa virkailijan nähden. Ajokorttilupahakemusta ei saa allekir-
joittaa etukäteen.

Opetus- ja ajokorttilupaa haettaessa mukaan tarvitaan:

•—	 opetuslupahakemus -lomake, jossa on merkinnät suoritetusta opettajan teoriakokeesta ja auton kat-
sastuksesta, tiedot opettajasta, oppilaasta ja opetusajoneuvosta.

•—	 jos opettaja ei ole auton omistaja, tarvitaan auton omistajalta suostumus auton käyttöön opetusa-
joneuvona.

•—	 opetusauton rekisteröintitodistus.

•—	 todistus siitä että opettaja on ajanut autoa vähintään kolme vuotta.

•—	 opettajan ajokortti 

•—	 jos opettaja todistaa alaikäisen oppilaan henkilöllisyyden, opettajalla on oltava passi tai poliisin 
myöntämä henkilökortti.

•—	 oppilaan passi tai poliisin myöntämä  henkilökortti (alle 18 vuotiaan henkilöllisyyden voi todistaa 
myös huoltaja esittämällä oman virallisen henkilöllisyystodistuksen).

•—	 ajokorttiluokasta riippuen saatetaan tarvita alaikäisen kaikkien huoltajien suostumus ajokortin 
hankintaan.

•—	 oppilaan terveystodistus (enintään 5v vanha) tai lääkärintodistus ajokorttia varten (enintään 6kk 
vanha).

•—	 todistus siitä, että oppilas ei ole ajokiellossa missään EU- tai ETA -valtiossa.

•—	 kaksi passikuvaa oppilaasta.

•—	 käteistä rahaa vajaa satanen (opetuslupa 24€ + oppilaan ajokorttilupahakemus 60€).

Noin viikon kuluttua opetusluvan hakemisesta luvan voi noutaa poliisilta.
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Sanastoa ja linkkejä
Opetuslupa on poliisin myöntämä lupa henkilöautolla ajon opettamiseen. Opetusluvassa kerrotaan opettajan ja oppilaan 
henkilötiedot sekä opetusauton tiedot. Opetusajossa paperia on pidettävä mukana.

Ajokorttilupa on poliisin myöntämä lupa oppilaalle auton kuljettamiseen, vaikka ajokorttia ei ole. Oppilas ei saa erillistä 
todistusta ajokorttiluvasta. Opetusluvassa oleva oppilaan nimi osoittaa samalla ajokorttiluvan olemassolon.

Tutkinnon vastaanottaja eli Tutvo
Yritys, jolla on oikeus tehdä kuljettajatutkintoja. Yrityksen toimipaikoista saa opetuslupahakemuksia ja niissä
suoritetaan TOT -kokeita sekä ajokokeita. Vuonna 2011 yritys on Ajovarma ja toimipaikat löytyvät Internetistä
osoitteesta:  http://www.ajovarma.fi/Sivut/toimipisteet.aspx.

TOT -koe eli AV-koe eli Tietokoneohjattu teoriakoe eli Teoriakoe
Oppilaalta kysytään tietokoneella liikennetietoutta tietokoneohjatustia tutvon tiloissa. Kokeeseen kuuluu sanallisia tehtävi ja 
valokuviin perustuvia AV -tehtäviä.

Opetusluvan hakijan koe
Virallinen koe, jossa tietokoneohjatun kysymyssarjan avulla opettajaksi aikova osoittaa riittävän tietämyksen liikenteestä ja 
opetusluvalla opettamisesta. koe on TOT -koe. 

Opetusajoneuvo
Ajo-opetuksessa käytettävä auto, joka on katsastettu opetuskäyttöön ja merkitty opetuslupaan.
Autossa on oltava lisäjarrupoljin, peili opettajalle ja opetusajon merkkinä valkoinen kolmio auton perässä.
Oplu -jarrupolkimia, kolmioita ja peilejä voi tilata Internetistä www.oplu.fi -sivuilta.

Trafi 
Liikenteenvalvontavirasto, joka tunnettiin aikaisemmin nimellä Ajoneuvohallintokeskus ja AKE.

Linkkejä:

Viralliset opetuslupaohjeet Trafin eli liikenteen turvallisuusviraston sivuilla

http://www.ake.fi/AKE/Ajokortit_ja_tutkinnot/Opetus/Opetuslupa/Opetuslupa.htm
 Oheislukemisto B-luokan opetuslupaa hakevalle
 B-opetussuunnitelma, AKE
 Ohjeet rataopetukseen I- ja II-vaiheessa sekä pimeällä ajamisen opetukseen, SAKL
 Pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta
 E504 Opetuskortti opetuslupalaiselle
 Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä

Ajovarman toimipaikat
http://www.ajovarma.fi/Sivut/toimipisteet.aspx.

Jarrupoljin ja muita tarvikkeita 
www.oplu.fi
Opetusmateriaalia
www.sompsa.fi
www.ajokorttikoulu.fi



9Opetuslupahakemus. 
Hakemus saadaan ja täytetään kun opettajaksi aikova menee suorittamaan opetusluvalla 
opettavan teoriakoetta.



10Ajokorttilupahakemus täytetään poliisiasemalla samalla kun sinne viedään opetuslupahakemus.



Todistus ajotaidosta

Todistamme että ________________________________ on ajanut henkilöautoa 
jatkuvasti viimeisen kolmen vuoden ajan ja on säilyttänyt ajotaitonsa.

______________________________  _____________
Paikka ja aika

______________________________    ______________________________  
Allekirjoitus      Allekirjoitus

______________________________    ______________________________  
Nimen selvennys     Nimen selvennys

Liite opetuslupahakemukseen



Suostumus auton käyttöön opetuslupaopetuksessa
(Auton omistaja täyttää, jos opetuslupaopettaja ei omista autoa) 

_______________________________  saa saa käyttää omistamaani autoa
Opetuslupaopettajan nimi

______________________________________ _________________ 
Merkki, malli,       rekisterinumero
  
opetuslupaopetuksessa ja asentaa tai asennuttaa siihen opetuksessa tarvittavat laitteet 
sekä katsastaa auton opetuslupakäyttöön. Opetuslupaopettaja poistaa tai poistattaa 
opetuslaitteet autosta ajo-opetuksen päätyttyä.

_______________________________      _____________
Paikka ja päiväys

_______________________________ 
Rekisteröintitodistukseen merkitty auton omistaja

_______________________________  
Allekirjoitus      

_______________________________  
Nimen selvennys    

Liite opetuslupahakemukseen



Liite ajokorttilupahakemukseen

Ilmoitan, että minulla ei ole ETA -valtiossa myönnettyä ajokorttia.

Minulla on ______________ , ETA -valtiossa myönnetty ajokortti.

Vakuutan, että en ole ajokiellossa missään ETA -valtiossa.

_______________________________   _____________
Paikka ja aika

_____________________________________________
Allekirjoitus

_____________________________________________
Nimen selvennys

Euroopan talousalueen eli ETA:n jäsenvaltiot ovat Euroopan unionin 
jäsenvaltiot sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein (2011).



Huoltajan suostumus

______________________________ 
Poliisiasema

Suostun siihen, että alaikäiselle lapselleni

______________________________  __________________________
Nimi       Henkilötunnus

voidaan myöntää (yliviivaa tarpeettomat):

 ___ 5 v. passi

 ___ henkilökortti

 ___ M/T -luokan ajokortti

 ___ harjoituslupa

 ___ ampuma-aselupa

______________________________      __________________________
Päiväys       Päiväys

______________________________           __________________________
Huoltajan allekirjoitus     Huoltajan allekirjoitus
 
______________________________ __________________________
Nimenselvennys      Nimenselvennys

______________________________ __________________________
Henkilötunnus      Henkilötunnus

Huoltajalla oltava mukana oma passi tai poliisin myöntämä henkilökortti (Huom. Ei ajokortti).


