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Tämän esitteen avulla Liikennevirasto haluaa antaa 
sinulle tietoa siitä, mitä ajokortin saamiseen vaaditaan, 
miten sinun on kouluttauduttava, mitä tutkinto  
(teoriakoe) voi sisältää ja mitä sinun on otettava 
huomioon ennen kokeeseen osallistumista.

PERILLÄ

ALOITU
S

Hae ajokorttilupa 

Varaa  
Ensimmäisen 
ajokortin 
suorittajan 
koulutus

Ensimmäisen ajo- 
kortin suorittajan 

koulutus

Varaa 
riskikoulutus

Vuorottele teoria- 
koulutusta ja  
ajoharjoittelua 

Varaa kuljettajantutkinto (teoriakoe 
ja ajokoe) hyvissä ajoin. Tutkintoajat 
julkaistaan 11 kuukaudeksi eteenpäin. 
 

Kuljettajantutkinto 
(teoriakoe ja ajokoe)

Kuljettajaopetus alkaa 
(teoria- ja ajo-opetus)

Vuorottele teoria- 
koulutusta ja  
ajoharjoittelua 
 

Vuorottele 
teoriakoulutusta ja 
ajoharjoittelua 

Riskikoulutus,  
osat 1 ja 2
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Koulutus on tärkeä
Ennen teoria- ja ajokokeen suorittamista Liikennevirastossa 
sinun on kouluttauduttava, jotta tiedät, mitä turvalliselta ja 
ympäristötietoiselta kuljettajalta vaaditaan. Tarvitset myös 
ajokorttiluvan. Se haetaan Kuljetushallitukselta.

Kouluttaudu autokoulussa, yksityisen ohjaajan avulla tai  
yhdistä molemmat. Valinnan teet itse.

Jos aiot harjoitella ajoa yksityisesti, sekä sinun että  
harjoittelun ohjaajasi on osallistuttava Ensimmäisen  
ajokortin suorittajan koulutukseen. Siihen osallistutaan  
Kuljetushallituksen hyväksymässä autokoulussa.

Koulutuksen lopussa sinun on suoritettava riskikoulutus,  
osat 1 ja 2. Riskikoulutukseen osallistut Kuljetushallituksen 
hyväksymän kouluttajan luona.

Harjoittele taitojasi ja valmiuksiasi mahdollisimman usein. 
Ihan niin kuin elämässä muutenkin – jotta taidot kehittyvät  
ja onnistut, on harjoiteltava ja opiskeltava paljon.
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Teoriakokeessa sinun on osoitettava, että sinulla on ne tiedot ja 
taidot, jotka turvalliselta kuljettajalta vaaditaan liikenteessä. 

Ajokokeessa sinun on osoitettava, että pystyt soveltamaan näitä 
tietoja käytännössä.

Sekä teoria- että ajokokeessa varmistetaan, että saavutat  
kurssisuunnitelman tavoitteet B-ajokortin kuljettajantutkinnolle.

B-ajokortin kurssisuunnitelman (TSFS: 2011:20) löydät Kuljetus-
hallituksen verkkosivuilta www.transportstyrelsen.se

On tärkeä, että kuljettajana olet varma ja tarkkaavainen  
liikenteessä. Sinun on pystyttävä ennakoimaan mitä tien päällä 
voi tapahtua, ja pystyä toimimaan kaikissa tilanteissa oikealla 
tavalla. Ajokortin omistaminen tarkoittaa vapautta, mutta myös 
suurta vastuuta. 

Jatka kouluttautumista kunnes tunnet itsesi valmiiksi kokeeseen.  

On hyvä jos pyydät kouluttajaasi varmistamaan osaamisesi,  
ennen kuin tulet teoria- ja ajokokeeseen. 

Kokeen suoritat Liikennevirastossa. 

Onnea matkaan!
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Ulkomainen ajokortti Ruotsissa
Jos ajat autoa Ruotsissa ja sinulla on ETA-maiden  
ulkopuolella myönnetty ajokortti, saat ajaa sillä  
ajokortilla vuoden sen jälkeen kun sinut on rekisteröity 
kirjoille Ruotsiin.

Kun vuosi on kulunut, sinun on osallistuttava teoria- ja 
ajokokeeseen saadaksesi ruotsalainen ajokortti.

Jos et ole Ruotsissa kirjoilla, ei ole mitään rajoitusta sille, 
kuinka pitkän ajan saat ajaa ulkomaisella ajokortilla. 

Jos sinulla on ulkomainen ETA-valtiossa myönnetty  
ajokortti, saat ajaa sillä niin kauan kuin ajokortti on 
voimassa.
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1. Ajoneuvon käsittely ja hallinta, esimerkkeinä:
• miten auto toimii ja miten tienpinta vaikuttaa auton ajo- 

ominaisuuksiin
• mitä riskejä voi syntyä, jos auto ei toimi kuten sen kuuluu
• ajotekniikan ja auton käyttäytymisen yhteys.

2. Ympäristö,esimerkkeinä:
• miten liikkumistavan valinta voi vaikuttaa ympäristöön
• miten ajat autoa turvallisesti ja ympäristötietoisesti.

3. Liikenneturvallisuus,  till exempel:
• mitä tarkoittaa hyvän arviointikyvyn osoittaminen yhteispelissä 

muiden tienkäyttäjien kanssa
• miten sovitat nopeuden, auton sijainnin ja muun ajon eri 

tilanteissa
• miten tien eri pinnat ja tieympäristöt vaikuttavat kuljettajan 

käyttäytymiseen ja liikenneturvallisuuteen.

4. Liikennesäännöt, esimerkkeinä:
• liikennemerkit, tiemerkinnät, nopeus, kohtaaminen ja  

ohittaminen, kuorma, matkustajat ja velvollisuudet muita 
tienkäyttäjiä kohtaan.

5. Personliga förutsättningar, esimerkkeinä:
• miten lääkkeet, alkoholi, muut päihteet, stressi ja väsymys 

vaikuttavat kuljettajan käyttäytymiseen
• miten autoilu eri vuorokauden aikoina voi vaikuttaa kuljettajan 

käyttäytymiseen ja liikenneturvallisuuteen
• miten ryhmäpaine voi vaikuttaa kuljettajan käyttäytymiseen  

ja liikenneturvallisuuteen.

B-luokan ajokortin teoriakoe
Teoriakoe mittaa, että sinulla on ne tiedot, jotka turvalliselta ja 
ympäristötietoiselta kuljettajalta vaaditaan.   

Koe mittaa tietojasi viideltä eri alueelta:
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Valokuvaus Liikennevirastossa
Ennen teoriakokeen suorittamista sinun on valokuvautettava 
itsesi Liikenneviraston Kuljettajantutkinnossa).

Jos valokuvautat itsesi samana päivänä kuin osallistut  
kokeeseen, sinun on tultava paikalle vähintään 30 minuuttia 
ennen kokeen alkamista. Muista ottaa mukaan voimassa  
oleva henkilöllisyystodistus.  

Näin teoriakoe etenee
Teoriakoe alkaa videolla, jossa kerrotaan, miten koe etenee. 
Video on käännetty usealle eri kielelle. Voit katsoa videon  
ennen kokeeseen tuloa myös osoitteessa:  
www.trafikverket.se/kunskapsprovb

Ennen kokeen alkua sinun on todistettavaa, että et harjoita  
vilppiä etkä auta ketään muuta harrastamaan vilppiä.    

Koe sisältää 70 kysymystä, mutta vain 65 niistä lasketaan  
mukaan tulokseen. Se johtuu siitä, että 5 kysymystä on  
testikysymyksiä, jotka arvioidaan. Sinä et näe, mitkä  
kysymykset ovat testikysymyksiä. Sinun on vastattava  
oikein 52 kysymykseen, jotta koe hyväksytään. Koe kestää  
50 minuuttia.

Henkilöllisyystodistus vaaditaan
Kun saavut kokeeseen, sinun on todistettava henkilöllisyytesi 
voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella, jonka valokuvasta 
näkee selvästi, että kuvassa olet sinä. Tiedot siitä, millaisia  
henkilöllisyystodistuksia voidaan käyttää, löytyy osoitteesta 
www.trafikverket.se/korkort 
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Teoriakokeen jälkeen
Saat tiedon heti kokeen jälkeen, onko kokeesi hyväksytty vai 
hylätty. Lähetämme tuloksen 

sähköpostiosoitteeseesi. Tulos löytyy myös palvelusta Varaa 
koe osoitteesta wwwtrafikverket.se/bokaprov  

Tuloksesta näet, kuinka monta oikeaa vastausta sinulla on  
eri aihealueissa.

Hyväksytty teoriakoe on voimassa 4 kuukautta. Teoriakoe on 
suoritettava hyväksytysti, jotta voit osallistua ajokokeeseen.

Jos teoriakokeesi on hylätty, on tärkeää että harjoittelet lisää 
ennen seuraavan teoriakokeen suorittamista.  

Teoriakokeet muilla kielillä
Teoriakoe B-luokan ajokorttia varten on käännetty useille  
eri kielille. Valitset kielen kun varaat kokeen ajankohdan. 

Äänellä varustettu koe
Jos sinulla on vaikeuksia lukea ruotsia, voit kuunnella  
kysymykset ruotsiksi. Jos suoritat kokeen jollakin muulla 
kielellä kuin ruotsiksi, voit milloin tahansa kokeen aikana 
vaihtaa kielen ruotsiin. 

Suullinen koe, koe pidennetyllä koeajalla, 
tulkin tai viittomakielen tulkin avustuksella
Voit hakea lupaa kokeen suorittamiseen suullisesti,  
pidennetyllä koeajalla, tulkin tai viittomakielen tulkin  
avustuksella. Hakemuslomakkeen löydät osoitteesta  
www.trafikverket.se
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B-ajokortin ajokoe
Kun suoritat ajokokeen, sinun on osoitettava, että pystyt  
itsenäisesti soveltamaan tietojasi käytännössä ollaksesi  
turvallinen kuljettaja.

Arvioitavat osaamisalueet ovat:

Ajoneuvon tuntemus
• Sinun on osattava tehdä auton turvallisuustarkastus, 

esimerkiksi valojen, renkaiden, moottoriöljyn tarkastus, sekä 
ymmärtää, mitä riskejä voi aiheutua siitä, että auto ei toimi 
kuten sen kuuluu.

Ajoneuvon hallinta
• Sinun on osattava käsitellä autoa, esimerkiksi käyttää polkimia 

oikealla tavalla.
• Sinun on osattava ohjata autoa, sekä suoraan ajaessasi että 

kääntyessäsi.
• Sinun on osattava peruuttaa ja pysäköidä luontevasti.
• Sinun on osattava tehdä säätöjä ajon aikana, esimerkiksi 

nostaa tai laskea lämpötilaa sekä käyttää tuulilasinpyyhkijöitä.
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Ympäristötietoinen ajaminen
• Sinun pitää pystyä ajamaan ajoneuvoa hyvällä suunnittelulla ja 

ennakoinnilla
• Sinun on osattava valita se vaihde, joka sopii parhaiten ympä-

ristöön ja liikenneturvallisuuteen.

Liikennesäännöt
• Sinun on osattava liikennesäännöt ja noudattaa niitä luontevasti 

siten, että yhteispeli muiden tienkäyttäjien kanssa sujuu. 

Trafiksäkerhet och beteende
• Sinun on oltava tarkkaavainen ajaessasi ja sovittaa ajosi sen 

mukaan mitä näet.

• Sinun on tiedettävä mitä, milloin ja miten sinun on katsottava eri 
tilanteissa.

• Sinun on osattava tunnistaa ja ymmärtää, mitä riskejä liikentees-
sä on ja osattava suunnitella ajosi siten, että olet valmistautunut 
sitä vaativiin tilanteisiin.

• Sinun on sovitettava nopeutesi näkyvyyden, tienpinnan ja 
tilanteiden mukaan. 

• Sinun on sijoitettava auto selkeästi tiellä, esimerkiksi silloin kun 
aiot kääntyä tai valita ajokaistan. 

• Sinun on jätettävä ajaessasi turvaväli, ja esimerkiksi tiedettävä, 
miten sovitat etäisyyden muihin tienkäyttäjiin ja paikallaan 
oleviin ajoneuvoihin. 

• Sinun on selkeästi ja hyvissä ajoin osoitettava, mihin olet 
menossa, käyttämällä vilkkuja.
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Näin ajokoe etenee
Tutkinnon vastaanottaja aloittaa kertomalla miten ajokoe 
etenee ja mitä asioita arvioidaan. 

Jos et osaa ruotsia, saat katsoa videon ajokokeen johdannosta. 
Video on käännetty usealle eri kielelle. 

Voit katsoa myös videon ennen kokeeseen tuloa:  
www.trafikverket.se/kunskapsprovb

Johdannon jälkeen saat tehdä turvatarkastuksen. Sen jälkeen 
saat ajaa vähintään 25 minuuttia, sekä kaupunkiliikenteessä 
että maantieliikenteessä.

Saat hyvissä ajoin selkeät ohjeet siitä, mihin sinun on  
ajettava. Jos syntyy joku vaarallinen tilanne, johon tutkinnon  
vastaanottajan on puututtava, sinut katsotaan kuitenkin  
kuljettajaksi ja olet vastuussa siitä, mitä kokeen aikana 
tapahtuu.
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Henkilöllisyystodistus vaaditaan
Aivan kuten teoriakokeessa, sinun on esitettävä  
voimassaoleva henkilöllisyystodistus, jonka valokuvasta  
näkee selvästi, että kuvassa olet sinä. 

Sinun on myös vahvistettava, että sinulla ei ole ajokorttia 
toisesta ETA-maasta.

Ajokokeen jälkeen
Ajokokeessa arvioidaan ajoasi kokonaisuutena ja saat tietää 
tuloksen heti kokeen päättymisen jälkeen. Lähetämme tiedon 
tuloksesta myös sähköpostiisi.  

Tulos löytyy myös palvelusta Varaa koe osoitteesta  

www.trafikverket.se/bokaprov

Sekä teoriakokeen että ajokokeen on oltava hyväksyttyjä 
neljän kuukauden voimassaoloajan kuluessa. Muutoin joudut 
tekemään molemmat kokeet uudelleen. 

Jos ajokoe on hylätty, saat selityksen, miksi.  On tärkeää, että 
harjoittelet lisää ennen seuraavan kokeen suorittamista.
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Ajokokeen sisältö
Tutkinnon vastaanottaja näyttää, mitä koevaiheita ajokokeeseen 
voi kuulua. Tästä näet, mitä koevaiheet pitävät sisällään:

Turvatarkastus
Aloitat tekemällä turvatarkastuksen. Saat tarkastaa jonkun  
tai jotkut turvatarkastukseen kuuluvista osista:

• valaistus, ajosuunnan osoitin, heijastimet ja merkkivalot

• tuulilasinpyyhkijät ja tuulilasin pesin

• ohjaus

• jarrut

• pyörät ja renkaat

• nesteet, esimerkiksi tuulilasin pesuneste, jäähdyttäjän  
neste, jarruneste ja moottoriöljy

• auton varoitusjärjestelmä.

Turvatarkastuksessa saat selkeät ohjeet siitä, mitä sinun tulee 
tarkastaa. 

Jos huomaat puutteita autossa, sinun on osattava ehdottaa  
toimenpiteitä. Sinun on tarkastettava itsenäisesti eri  
toiminnot. Jos jotain osaa tarkastuksesta ei ole mahdollista  
tehdä itse, pyydät tutkinnon vastaanottajalta apua.

Ajoasento
Sinun on myös säädettävä istuin, pääntuki, ratti, peilit ja 
turvavyö.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi, onko ajoasentosi turvallinen.
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Tehokas jarrutus 
Voit joutua tekemään tehokkaan jarrutuksen kokeen aikana. 
Tehokas jarrutus tarkoittaa, että sinun on saatava auto  
pysähtymään niin lyhyellä matkalla kuin mahdollista.

Tutkinnon vastaanottaja antaa selkeät ohjeet tästä vaiheesta 
ja kertoo milloin se on suoritettu. Jarrutus tehdään vähintään 
50 km/h nopeudessa.  Tienpinta ratkaisee missä nopeudessa 
saat jarruttaa.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi, osaatko pysäyttää ajoneuvon  
mahdollisimman nopeasti hätätilanteessa.

Pysäköinti
Saat pysäköidä parkkipaikalla tai tehdä taskupysäköinnin 
tien viereen, ja kerrot tutkinnon vastaanottajalle kun olet sitä 
mieltä, että auto on pysäköity.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi tarkkaavaisuuttasi ja auton  
hallintaa. Tutkinnon vastaanottaja arvioi myös, miten sijoitat  
auton parkkiruutuun sekä etäisyyden muihin ajoneuvoihin.

Peruuttaminen
Saat peruuttaa ajokokeen aikana. Tutkinnon vastaanottaja  
antaa sinulle selkeät ohjeet, esimerkiksi missä ja kuinka 
pitkälle sinun on peruutettava. Saat hyvät mahdollisuudet 
suunnitella peruutusta.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi sijaintia, tarkkaavaisuuttasi,  
yhteispeliäsi muiden tienkäyttäjien kanssa sekä sitä, kuinka  
hallitset autoa.
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Mäkilähtö
Voit saada tehtäväksi lähteä liikkeelle ylämäkeen tai alamäkeen.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi tarkkaavaisuuttasi, kaasun ja  
kytkimen yhteispeliä ja sitä, miten annat merkkejä.

Kääntyminen
Tutkinnon vastaanottaja voi pyytää sinua kääntymään  
ajokokeen aikana. Se voi olla määrätyssä paikassa tai  
paikassa, jonka saat itse valita.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi, miten teet käännöksen ja onko se 
liikenneturvallinen.



16

Hallintalaitteiden käyttö
Tutkinnon vastaanottaja voi pyytää sinua käyttämään tai 
muuttamaan jotakin auton hallintalaitetta ajaessasi. Sää voi 
myös olla sellainen, että huomaat itse, että sinun on käytet-
tävä jotakin hallintalaitetta.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi tarkkaavaisuuttasi, auton hallintaa 
ja sitä miten sijoitat auton tiellä.

Lähtö tienreunasta
Tutkinnon vastaanottaja voi pyytää sinua lähtemään liikkeelle 
tienreunasta.

 Tutkinnon vastaanottaja arvioi, miten suoritat lähdön tienreunasta.
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Suojaamattomat tienkäyttäjät
Ajokokeen aikana saatat ohittaa suojaamattomia tienkäyttäjiä 
tai leikkiviä lapsia.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi tarkkaavaisuuttasi, miten sovitat 
nopeuden sekä tietoisuuttasi riskeistä.

Ajaminen kaistoilla
Voit joutua tilanteisiin, jossa on useita samansuuntaisia 
ajokaistoja ja jossa sinun on itse valittava ajokaista matkan 
jatkumista ajatellen.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi, miten valitset ajokaistan ja miten 
osoitat, mihin olet menossa. 

Tutkinnon vastaanottaja arvioi tarkkaavaisuuttasi ja miten sovitat 
nopeuden. Tutkinnon vastaanottaja arvioi myös, miten sovitat 
etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon ja miten sijoitat auton tiellä.
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Kadunristeys
Ohitat eri tyyppisiä risteyksiä, joissa liikennesäännöt ja  
näkyvyys voivat vaihdella.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi tarkkaavaisuuttasi, miten sovitat 
nopeuden, noudatat sääntöjä, ennakoit ja toimintavalmiutesi.  
On myös tärkeää, miten yhteispelisi muiden tienkäyttäjien kanssa 
sujuu, miten osoitat aikeesi, annat merkkejä ja miten sijoitat auton 
tiellä.

Liikennevalo-ohjattu risteys
Kokeen aikana saatat ohittaa risteyksen, jossa on liikennevalot. 
On tärkeää, miten sovitat ajon kohti risteystä, että pystyt  
ennakoimaan eri tapahtumia ja olet valmiina kun valot 
vaihtuvat.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi, miten sovitat nopeuden,  
tarkkaavaisuuttasi ja sitä miten sijoitat auton tielle.  
Tutkinnon vastaanottaja arvioi myös, miten yhteispelisi muiden 
tienkäyttäjien kanssa sujuu ja miten noudatat liikennesääntöjä.

Kaistan vaihto
Ajokokeen aikana voit joutua vaihtamaan ajokaistaa kerran tai 
useammin. Kun vaihdat ajokaistaa, on tärkeä että yhteispeli 
muiden tienkäyttäjien kanssa sujuu, että suunnittelet ajosi ja 
osoitat selkeästi, mihin olet menossa. On myös tärkeää, että 
etäisyytesi edessä ajavaan ajoneuvoon on oikea.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi tarkkaavaisuuttasi, vuorovaikutustasi 
muiden tienkäyttäjien kanssa, miten suunnittelet ajon ja miten 
näytät, mihin olet menossa.
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Liikenneympyrä
Jos tulet liikenneympyrään kokeen aikana, on tärkeää, miten 
yhteispelisi muiden tienkäyttäjien kanssa sujuu, miten osoitat 
aikeesi, annat merkkejä ja miten sijoitat auton tiellä. On myös 
tärkeää, että noudatat voimassa olevia liikennesääntöjä.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi tarkkaavaisuuttasi, miten sovitat 
nopeuden, noudatat sääntöjä, miten ennakoit ja toimintavalmiutesi.

Pysähtyneiden ajoneuvojen ohittaminen
Ajokokeen aikana voit ohittaa pysähtyneen ajoneuvon,  
esimerkiksi pysäkillä olevan bussin tai tien varteen  
pysäköityjä autoja. On tärkeää, että sovitat nopeuden  
ja pystyt ennakoimaan eri tapahtumia.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi tarkkaavaisuuttasi, miten sovitat 
nopeuden sekä tietoisuuttasi riskeistä.
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Taajama-ajo
Kokeen aikana saat ajaa taajamassa, jossa on eri  
nopeusrajoituksia ja liikenneympäristöjä.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi, miten sovitat nopeuden, sitä miten 
sijoitat auton tielle ja tarkkaavaisuuttasi. Tutkinnon vastaanottaja 
arvioi myös riskitietoisuuttasi.

Itsenäinen ajaminen kohteeseen
Saat tehtäväksi ajaa itsenäisesti eri kohteisiin. Se voi olla 
sinulle tuttu kohde, ja silloin valitset itse reitin. Se voi myös  
olla kohde, joka on merkitty tienviitoilla. Jos satut ajamaan 
väärin, tutkinnon vastaanottaja pyytää sinua kääntymään  
ja jatkamaan suunniteltua kohdetta kohti. Jos huomaat itse, 
että olet ajanut väärin, voit kääntyä ja jatkaa suunniteltua 
kohdetta kohti.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi tarkkaavaisuuttasi, miten annat 
merkkejä, miten sijoitat auton tielle ja noudatatko ohjeita. On myös 
tärkeää, että yhteispeli muiden tienkäyttäjien kanssa sujuu hyvin.
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Tietyöalueella ajaminen
Tietyöt ovat melko yleisiä liikenteessä. Jotkut niistä on mer-
kitty väliaikaisilla tiemerkinnöillä auttamaan ohittamaan alue 
parhaalla tavalla.

Jos ohitat tietyöalueen kokeen aikana, tutkinnon vastaanottaja 
arvioi riskitietoisuutesi, tarkkaavaisuutesi, miten sovitat nopeuden 
sekä toimintavalmiutesi. Tutkinnon vastaanottaja arvioi myös 
yhteispelisi muiden tienkäyttäjien ja tietyöntekijöiden kanssa.



22

Rautatien tasoristeys ja/tai raitiotieristeys 
Kokeen aikana saatat ohittaa rautatien tasoristeyksen tai 
raitiotieristeyksen.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi tarkkaavaisuutesi, riskitietoisuutesi 
ja liikennesääntöjen noudattamisen.
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Ajaminen kapealla ja/tai mutkaisella tiellä 
Kokeen aikana saatat ajaa kapeilla ja mutkaisilla teillä,  
joissa on eri nopeusrajoituksia. Ne voivat olla sorateitä tai 
asfaltoituja teitä.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi riskitietoisuutesi, miten sovitat 
nopeuden, tarkkaavaisuutesi, sijaintisi tiellä ja miten yhteispeli 
muiden tienkäyttäjien kanssa sujuu.

Moottoritie, moottoriliikennetie ja vastaavat tiet
Kokeen aikana voit ajaa moottoritiellä tai moottoriliikennetiellä, 
jossa korkein sallittu nopeus voi olla jopa 120 km/h.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi yhteispelisi muiden tienkäyttäjien 
kanssa, etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon ja sen, miten sijoitat 
auton ajokaistalle. Tutkinnon vastaanottaja arvioi myös tarkkaa-
vaisuuttasi, miten käytät liittymiskaistoja ja erkanemiskaistoja ja 
miten sovitat nopeutesi.
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Maantieltä kääntyminen
Saatat kääntyä maanteiltä, joissa on eri nopeusrajoituksia. 
Sinun tehtäväsi on suunnitella ja tehdä käännös liikenne-
turvallisella tavalla. 

On myös tärkeää, että sovitat nopeuden, sijoitat auton, annat 
merkkejä ja käytät tien piennarta tarvittaessa.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi tarkkaavaisuuttasi,  
riskitietoisuuttasi ja yhteispeliäsi muiden tienkäyttäjien kanssa.

Maantielle ajaminen
Saatat ajaa maantielle, jossa on erilaiset nopeusrajoitukset.  
Sinun tehtäväsi on suunnitella ja toteuttaa maantielle  
ajaminen liikenneturvallisella tavalla.

On tärkeää, että sovitat nopeuden, sijoitat auton oikein ja että 
olet tarkkaavainen.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi tarkkaavaisuuttasi, yhteispeliäsi 
muiden tienkäyttäjien kanssa ja riskitietoisuuttasi.
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Maantieajo
Kokeen aikana saatat ajaa erilaisilla maanteillä, joilla on eri 
nopeusrajoituksia.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi tarkkaavaisuuttasi ja miten sovitat 
nopeuden. Tutkinnon vastaanottaja arvioi myös, miten sovitat 
etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon, sijaintisi tiellä ja miten 
noudatat liikennesääntöjä.

Ohitus
Joudut ehkä ohittamaan jonkun toisen ajoneuvon kokeen  
aikana. On tärkeää, missä päätät ohittaa ja miten hallitset  
autoa ja annat merkkejä.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi tarkkaavaisuuttasi ja miten sijoitat 
auton ohituksen aikana. Tutkinnon vastaanottaja arvioi myös 
riskitietoisuuttasi.



26

Kohtaaminen
Saatat joutua tilanteisiin, jotka edellyttävät sinulta toimia ja 
vuorovaikutusta muiden tienkäyttäjien kanssa. On tärkeää, 
että osoitat kykysi arvioida vastaantulevan liikenteen riskit.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi kykysi tehdä riskinarviointeja,  
jotka liittyvät esimerkiksi nopeuden sovittamiseen ja auton  
sijoittamiseen kohtaamisessa.

Alentunut näkyvyys ja pimeys
Pimeys, sumu, kova sade ja matalalta paistava aurinko ovat 
esimerkkejä asioista, jotka voivat vaikuttaa näkyvyyteen 
kokeen aikana.

Tutkinnon vastaanottaja arvioi, oletko riskitietoinen, miten sijoitat 
auton tielle ja miten käytät pitkiä ja lyhyitä valoja. Tutkinnon 
vastaanottaja arvioi myös tarkkaavaisuuttasi ja etäisyyttäsi edessä 
ajavaan ajoneuvoon.

Vaarallinen ja liukas tienpinta
Ajokokeen aikana saattaa olla liukasta. Liukkaus voi johtua 
lumesta, jäästä, märistä tienpinnoista, savesta tai auringon 
kuumentamasta asfaltista. 

On tärkeää, että sovitat ajosi tienpinnan mukaan. 

Tutkinnon vastaanottaja arvioi, oletko riskitietoinen, miten sovitat 
nopeuden ja miten sijoitat auton tielle. Tutkinnon vastaanottaja 
arvioi myös tarkkaavaisuuttasi ja etäisyyttäsi edessä ajavaan 
ajoneuvoon.



27

Teoria- ja ajokokeessa sinun 
on osoitettava, että sinulla 
on riittävät tiedot ja taidot 
ollaksesi liikenneturvallinen 
ja ympäristötietoinen 
kuljettaja.

Tilannesidonnaisia kysymyksiä
Tutkinnon vastaanottaja voi esittää jonkun kysymyksen, joka 
liittyy ajokokeen aikana syntyviin tilanteisiin.

Kouluttaudu 
hyvin – onnea 

matkaan!



Trafikverket, 781 89 Borlänge. Käyntiosoite:  Röda vägen 1
Puhelin: 0771-921 921. Tekstipuhelin: 010-123 50 00.

www.trafikverket.se/korkort 

VARAA KOE
Voit varata samassa yhteydessä  
sekä teoria- että ajokokeen. 

Aloitat aina tekemällä teoriakokeen. Se on suoritettava 
hyväksytysti, jotta voit osallistua ajokokeeseen.

Hyväksytty teoriakoe on voimassa 4 kuukautta.

Suosittelemme, että varaat ajat niin, että suoritat  
teoriakokeen ja ajokokeen muutaman viikon välein.

Jos teoriakoetta ei hyväksytä, sinulla on mahdollisuus 
osallistua useampaan teoriakokeeseen eikä sinun tarvitse 
varata uutta aikaa ajokokeelle.

Sinulla, joka suoritat teoria- ja ajokokeen ensimmäistä kertaa, 
on etuoikeus ensimmäisiin vapaisiin aikoihin.

Voit varata ajan teoriakokeeseen  
ja ajokokeeseen osoitteesta  
www.trafikverket.se/bokaprov 

tai ottamalla yhteyttä:  
Trafikverkets Kundtjänst Förarprov  
numeroon 0771-17 18 19.

Varaa  
teoriakoe  ja ajokoe  – hyvissä  
ajoin!
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