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C1 / C -LUOKAN OPETUS
CE -LUOKAN OPETUS

D1 / D -LUOKAN OPETUS
 

PERUSTASON AMMATTIPÄTEVYYS 
henkilöliikenteelle ja tavaraliikenteelle

(35h / 70h / 140h / 280h)

AJOKORTIT JA 
AMMATTIPÄTEVYYS

TrafficPoint Oy on vuonna 

2013 perustettu auto- ja 

kuljetusalaan erikoistunut 

koulutus- ja konsultointiyri-

tys. Toiminta-ajatuksena on 

toteuttaa auto- ja kuljetusalan 

koulutusta sekä kuorma- ja 

linja-autonkuljettajilta vaadit-

tavaa ammattipätevyyskou-

lutusta. Lisäksi yritys tuottaa 

turvallisuuskorttikoulutuksia, 

konsultointi-, valmennus- ja 

kehittämispalveluita yrityksille, 

oppilaitoksille sekä yksityisille 

henkilöille. Lähtökohtana on 

aina asiakkaan tarpeet ja 

tavoitteet.

Tarjoamme kehittämis-

palveluita ja konsultointia 

oppilaitoksille kuljetusalan 

näyttötutkintojärjestelmän 

toteuttamiseen, näyttötutkin-

tojen arviointeja sekä muuta 

perus- ja ammattitutkintoihin 

liittyvää tuntemusta.

TrafficPoint Oy:llä on Trafi:n 

myöntämä autokoululupa 

kaikkiin ajoneuvoluokkiin sekä 

perustason ammattipätevyys-

koulutuslupa (35/70/140/280 

koulutustuntia) sekä kuor-

ma- ja linja-autonkuljettajien 

jatkokoulutukseen myönnetty 

koulutuskeskuslupa  

(koodi 063454 ).

Toimialueemme on Pirkan-

maan, Satakunnan ja Varsi-

nais-Suomen talousalueet. 

Toimiaksemme mahdollisim-

man tehokkaasti TrafficPoint 

Oy:llä on laaja verkosto saman 

alan muita toimijoita.



C-kortti oikeuttaa ajamaan seuraavilla 
ajoneuvoilla:

• Kuorma-autoiksi rekisteröityjä ajoneuvoja
• Ajoneuvoja, joiden kokonaismassa ylittää 3500 kg  

ja henkilömäärä korkeintaan 1+8
• Ajoneuvoyhdistelmiä, joiden vetoauto kuuluu  

yllämainittuihin ja hinattavan ajoneuvon kokonais- 
massa on enintään 750 kg

• Liikennetraktorit hinattavine ajoneuvoineen

C1-kortti oikeuttaa ajamaan seuraavilla 
ajoneuvoilla:

• Kuorma-autoiksi rekisteröityjä ajoneuvoja
• Ajoneuvoja, joiden kokonaismassa ylittää 3500 kg,  

mutta enintään 7500 kg, ja henkilömäärä korkeintaan 
1+8

• Ajoneuvoyhdistelmiä, joiden vetoauto kuuluu yllämai-
nittuihin ja hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on 
enintään 750 kg

D1-kortilla voit kuljettaa: 

• Maksimissaan 8 metristä linja-autoa, jossa on kuljetta-
jan lisäksi tilaa 8 – 16 henkilölle. (Pituusrajoitusta ei ole 
ennen 19.1.2013 ajetuissa D1-ajokorteissa)

• Voit myös hinata D1-luokan vetoautolla ajoneuvoa, 
jonka kokonaismassa on enintään 750 kg.

Linja-autokortti (D) oikeuttaa ajamaan:

• D1-luokan linja-autojen lisäksi ajoneuvoja, joissa on 
kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin 16 henkilölle.

Ammattipätevyysdirektiivin mukainen 
perustason ammattipätevyyskoulutus

Nykylainsäädäntö vaatii kaikilta tavara- tai henkilöliikenteen 
kuljettajilta ajokortin lisäksi ammattipätevyyden. Ammatti-
pätevyysluokkia on kaksi: henkilö- ja tavaraliikenne.
Perustason ammattipätevyyskurssin kesto on 140 tai 280 
tuntia

Perustason koulutuksen pituus riippuu iästä  
ja ajettavasta ajokortista

(*) 21 vuotta täyttänyt voi kuljettaa paikallisliikenteessä 
säännöllisellä, enintään 50 kilometrin pituisella reitillä,  
vaikka hän on saavuttanut perustason ammattipätevyyden 
nopeutetulla koulutuksella.

(**) 18 vuotias voi suorittaa CE-ajokortin, jos pohjalla on 280 
tunnin perustason ammattipätevyyskoulutus

C1E-kortti oikeuttaa ajamaan:  

• C1-luokan vetoautolla ajoneuvo yhdistelmää, jonka 
kokonaismassa on korkeintaan 12 000 kg

• Tarvitset C1E-kortin myös silloin, kun hinattavan 
ajoneuvon kokonaismassa ylittää 750 kg (lähes kaikki 
jarrulliset perävaunut).

Rekkakortti (CE) oikeuttaa ajamaan:

• Ajoneuvo yhdistelmää C-luokan vetoautolla

Perustason ammattipätevyyttä ei vaadita linja-auton 
kuljettajalta, jonka ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2008 
ja kuorma-autonkuljettajalta, jonka ajo-oikeus on alkanut 
ennen 10.9.2009. Heiltäkin vaaditaan kuitenkin ammatti-
pätevyyden ylläpitämiseksi 5 jatkokoulutuspäivää viiden 
vuoden jaksoissa. Myös perustason suorittaneet ylläpitävät 
ammattipätevyyttä jatkokoulutuspäivillä 5 vuoden jaksoissa, 
joista ensimmäinen jakso alkaa ammattipätevyyskokeen 
suorittamisesta.

Myös ammatissa toimivien kuljettajien 
jatkokoulutusohjelma

Ammatti liikenteen ammatti päte vyyden yllä pitä miseksi sinun 
täytyy suorittaa viisi jatkokoulutus päivää viiden vuoden 
jaksoissa. Direktiivikoulutukset voi suorittaa milloin tahansa 
5-vuotisjakson aikana — vaikka peräkkäisinä päivinä.

Jatkokoulutuksessa opetuksen kokonaismäärä on 35 tuntia 
viidessä vuodessa. Opetus on annettava vähintään 7 tunnin 
jaksoissa ja se voi koostua teoriaopetuksesta, ajo-opetuk-
sesta tai molemmista direktiivin mukaisissa oppiaineissa. 
Opetukseen on kuitenkin aina sisällytettävä ennakoivan 
ajamisen opetusta vähintään 7 tuntia.

D1/D1E D/DE C/CE C1/C1E C1E/CE
18 vuotta 280h 140h **
21 vuotta 140h 280h* 140h 140h 27h
23 vuotta 140h 140h 140h 140h 27h


