Ohjesivulle

Pdf-ohje

Tyhjennä lomake

Ikäpoikkeuslupahakemus

Hakijan tiedot

Sukunimi
Etunimet
Lähiosoite

Henkilötunnus
Postinumero

Sähköpostiosoite
Huoltajan
tiedot

Postitoimipaikka
Puhelinnumero

Sukunimi
Etunimet
Lähiosoite

Henkilötunnus
Postinumero

Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka
Puhelinnumero

Perustelu
Syy hakijan ajokorttitarpeelle (voit valita yhden tai useampia)
ikäpoikkeusluvan tarpeesta
Pitkät etäisyydet tai heikot joukkoliikenneyhteydet
(Kokonaismatka-aika vähintään tunti)
Hakemuksen pakolliset liitteet:
Kouluun 				
Työharjoitteluun 			
Työpaikalle				
Tavoitteelliseen ja säännölliseen urheilu- tai
harrastustoimintaan
Muiden vastaavien välttämättömien matkojen
tekemiseksi esim. terveydellisistä syistä
Kuljettava matka:
Lähtöosoite					
Kokonaismatka-aika julkisella joukkoliikenteen vuorolla
yhteen suuntaan ml. kävely pysäkille		
Muut erityiset kulkuyhteyksiin liittyvät syyt,
jotka lisäävät ajokorttitarvetta:
Samassa kotitaloudessa asuvan perheen toimeentulon
turvaaminen ja perheen välttämättömien asioiden
hoitaminen
Oman tai perheen elinkeinon harjoittaminen,
y-tunnus: ____________
Ennalta arvaamaton kulkemiseen vaikuttava muutos
perheen tilanteessa
Hakijan
allekirjoitus

Oppilaitoksen todistus
Oppilaitoksen tai työnantajan todistus
Työnantajan todistus
Seuran, valmentajan, yhdistyksen, opiston tai vastaavan todistus
Lääkärinlausunto tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön
laatima todistus

Päätepisteen osoite
Joukkoliikenteen vuorojen odotusaika useimpina päivinä viikossa

Hakemuksen pakolliset liitteet:
Vapaamuotoinen selvitys

Vapaamuotoinen selvitys
Vapaamuotoinen selvitys

Paikka ja aika
Allekirjoitus
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Huoltajan
allekirjoitus

Paikka ja aika
Allekirjoitus
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Tulosta

Lomakkeen alkuun
OHJEITA
Käytä tätä lomaketta, kun haet poikkeusta B-luokan ajokorttilupaa ja ajokorttia koskevasta ikävaatimuksesta silloin, kun
siihen on erityisiä syitä. Poikkeusluvan voit saada vain henkilöauton eli B-luokan ajokorttia varten. Jos ikään liittyvä
poikkeuslupa myönnetään, sinut voidaan hyväksyä suorittamaan kuljettajantutkinto normaalia aikaisemmin, kuitenkin
aikaisintaan 17-vuotiaana. Hakemus on jätettävä yhdessä huoltajan kanssa.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi erityisistä syistä kokonaisharkinnan perusteella myöntää poikkeuksen B-luokan
ajokorttilupaa ja ajokorttia koskevasta vähimmäisikävaatimuksesta. Erityisinä syinä hakijan ajokorttitarvetta arvioitaessa
voidaan ottaa huomioon pitkät etäisyydet, käytettävissä olevat joukkoliikenneyhteydet ja mahdollisuudet niiden käyttöön
sekä muut kulkuyhteyksiin liittyvät syyt, jotka ovat esteenä työssäkäyntiin, työharjoitteluun ja opiskeluun liittyvien tai
muiden vastaavien välttämättömien matkojen tekemiseksi. Erityisiä kulkuyhteyksiin liittyviä syitä arvioitaessa voidaan ottaa
huomioon myös ennalta arvaamattomat muutokset perheen tilanteessa sekä perheen toimentulon turvaamiseen
liittyvät syyt. Erityisiä syitä arvioitaessa kiinnitetään huomio hakijan ammatin hankkimisen ja työllistymisen tai esim.
perheen elinkeinon takia välttämättömiin matkoihin.
Täytä lomake huolellisesti ja tee mahdollisimman perusteellinen selvitys ajokorttitarpeesta sekä hanki vaaditut liitteet.
Lähetä hakemus ja sen liitteet Traficomiin sähköisesti tai postitse (Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059
TRAFICOM) aikaisintaan neljä kuukautta (4kk) ennen kuin täytät 17 vuotta. Ikäpoikkeuslupa voidaan myöntää
aikaisintaan kolme kuukautta (3kk) ennen kuin täytät 17 vuotta.
Huom! Jos olet ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa ja haet ajokorttilupaa 17-vuotiaana koulutuksesta saadulla
todistuksella, se toimitetaan Traficomin palveluntuottajalle kuljettajantutkintoon tultaessa. Muista hakea myös ajokorttilupaa.

