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OPET U S S U U N N IT ELMA B - LU OK AN  
KOLMIV AIHEIS EEN  

KU LJET T A JAO PET U K S EEN  2013  

 

 

YLEISTÄ 

 

Tässä opetussuunnitelmassa käsitellään B-luokan ajo-oikeuden hankkimiseksi ajokorttilain 
(386/2011) nojalla annettavaa kuljettajaopetusta sen mukaan, mitä Valtioneuvoston asetuksessa 
ajokorteista (423/2011) on säädetty. Kolmivaiheinen kuljettajaopetus koostuu perusvaiheesta, 
harjoitteluvaiheesta ja syventävästä vaiheesta. Perusvaihe päättyy kuljettajantutkintoon. Myönnetty 
ajo-oikeus oikeuttaa itsenäisen ajoharjoittelun aloittamisen. Harjoitteluvaiheessa oppilaan on 
pidettävä oppimisestaan päiväkirjaa jossa hän arvioi omaa kehittymistään ajoneuvon kuljettajana ja 
osallistuttava kahdelle ajotunnille ja yhdelle teoriaoppitunnille autokoulussa. Ohjatun 
harjoitteluvaiheen päätteeksi suoritetaan syventävän vaiheen opinnot jotka koostuvat kahdesta 
ajotunnista liikenteessä, kahdesta ajotunnista ajoharjoitteluradalla ja neljästä teoriaoppitunnista joista 
kolme toteutetaan ryhmäopetuksena ja yksi yksilöllisenä opetuksena.    

Kuljettajaopetuksessa on noudatettava Liikenteen turvallisuusviraston vahvistamaa 
opetussuunnitelmaa. Tämä opetussuunnitelma on laadittu GDE5-mallin pohjalta edistämään 
vastuulliseksi kuljettajaksi kasvua kolmivaiheisen kuljettajaopetuksen avulla. Perusvaihe on jaettu 
kolmeen jaksoon. Teoriaoppitunnit suositellaan suoritettavan järjestyksessä ja ne voidaan jaksotella 
kaksois- tai kolmoistunneiksi myös siten, että ensimmäinen tai viimeinen oppitunti pidetään erikseen. 
Perusvaiheen jokaisen jakson ajo-opetuksesta on lyhyt kuvaus, samoin harjoittelu- ja syventävän 
vaiheen ajo-opetuksen järjestämisestä. Perusvaiheeseen on sisällyttävä vähintään 19 tuntia 
teoriaopetusta ja 18 tuntia ajo-opetusta. Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tarkempia 
määräyksiä opetuksen sisällöstä ja toteuttamisesta sekä poikkeuksista kuljettajaopetuksen 
vähimmäismääriin. 
  
Kuljettajaopetuksen perusvaiheen opetukseen sisältyvät tiedot ja taidot auton käsittelystä, 
liikennetilanteiden hallinnasta, ajomatkan toteuttamisesta ja oman toiminnan arvioinnista. 
Perusvaiheessa käsitellään myös riskien tunnistamista ja välttämistä sekä opetellaan ekologinen 
ajotapa. Harjoitteluvaiheessa kertyneiden omien kokemusten avulla kehitetään riskien hallintataitoa 
ja oman toiminnan arviointia. Syventävän vaiheen opinnoissa vahvistetaan aikaisemmin opittuja 
tietoja ja taitoja, todennetaan fyysisen toimintaympäristön riskejä ajoharjoitteluradalla ja sosiaalisen 
elinympäristön vaikutuksia ryhmäopetuksen avulla. Syventävässä vaiheessa kehitetään kykyä 
tunnistaa yksilöllisen liikennekäyttäytymisen taustamotiiveja ja yhteiskunnan, kulttuurin sekä 
sosiaalisen toimintaympäristön vaikutuksia omaan liikennekäyttäytymiseen. Syventävän vaiheen 
opetus vahvistaa vastuullisen kuljettajan valmiuksia jatkuvaan itsensä kehittämiseen sekä yksilönä 
että vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä. 
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PERUSVAIHE  

Perusvaiheen opetuksessa keskitytään auton ajamisen perusteisiin ja liikennetilanteiden hallinnan 
perustaitojen kehittämiseen. Opittavat tiedot ja taidot käsitellään riskien tunnistamisen ja välttämisen 
näkökulmasta. Oppilaalle luodaan perusvalmiudet oman toiminnan arviointiin, yksilöllisten tekijöiden 
hallintaan ja itsenäiseen ajoharjoitteluun vastuullisena kuljettajana. Oppimista edistävän itseopiskelun 
tueksi oppilaalla tulee olla käytettävissään itseopiskelumateriaalia perusvaiheen kaikista 
sisältöalueista. Perusvaihe aloitetaan oppitunnilla B1 ”Kuljettajaopetus ja oppiminen”. 

Itseopiskelumateriaalin tulee sisältää: 

1) Aiheeseen liittyvät säädökset, määräykset ja ohjeet 
2) Opastuksen sisällön oppimiseen ja käytännön harjoitteluun 
3) Harjoitustehtäviä joiden avulla osaaminen lisääntyy  
4) Opastuksen kyseisen aiheen oppimisen ja osaamisen itsearviointiin 
5) Soveltavia oppimistehtäviä joiden avulla teoreettinen sisältö linkittyy käytäntöön 

 

GDE5-taso 
 

Teoriaopetus 
 

Ajo-opetus 

 
 
   
 
   Tekninen  
       taso: 
 
     AUTON  
  HALLINTA 
 

 
B1 Kuljettajaopetus ja oppiminen 
 

 
Ajamisen perushallinta 
 
•   auton kunto 
•   ajoon valmistautuminen 
•   auton peruskäsittely 
 
Ajamisen perushallinnan arviointi 
 
•   itsearviointi 
•   tavoitteiden saavuttamisen 
     kokonaisarviointi 
 

 
B2 Auton toiminnan perusteet 
 
 
B3 Auton ajamisen perusteet 
 
 
B4 Liikennejärjestelmän  
      perusteet  

 
 
 
 
   Taktinen  
       taso:  
 
   LIIKENNE-  
TILANTEIDEN 
   HALLINTA 

 
 
B5 Toiminta liikennetilanteissa 

 
Liikennetilanteiden hallinta 
 

 taajamassa liikennevirrassa   
        ja erilaisissa risteyksissä ajaminen  
 taajaman ulkopuolella maantiellä 

ajaminen  
 vaikeissa olosuhteissa pimeällä ja 

liukkaalla ajaminen 
 
           Liikennetilanteiden hallinnan arviointi 
 

 itsearviointi 
 tavoitteiden saavuttamisen  

               kokonaisarviointi  
 

B6 Liikennetilanteiden hallinnan 
      perustaidot  
B7 Liikennevirrassa ajaminen 
B8 Ajolinjat risteyksissä 
B9 Ajovuorot risteyksissä 
B10 Vuorovaikutustaidot  
         liikennetilanteissa 
B11 Ajaminen taajaman 
         ulkopuolella 
B12 Näkyvyyden riskit 
B13 Pitävyyden riskit 
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Päätöksenteon 
         taso:  
 
    MATKAN  
  HALLINTA 
 

 
B14 Ajon suunnittelu 
 

         
       
 
         
 
          Itsenäinen ajaminen 
 

 itse suunniteltujen ajoreittien ajaminen 
 ryhmäajona toteutettavat ajomatkat 
 ekologinen ajaminen taajamassa ja 

taajaman ulkopuolella 
 
         Vastuullisen kuljettajan 
         perustaitojen arviointi 
 

 itsearviointi 
 tavoitteiden saavuttamisen  

               kokonaisarviointi  
 

 
 

 

 
B15 Pelivaran valinta 
 
 
B16 Nopeusvalinnat  
 

   
Yksilöllinen 
        taso:    
 
YKSILÖLLISTEN 
     TEKIJÖIDEN 
      HALLINTA 

 
B17  
Ihminen ajoneuvon 
kuljettajana 
 
 
B18 
Oman toiminnan arviointi  
 

  
Yhteisöllinen 
        taso: 
 
   YMPÄRISTÖ-  
   TEKIJÖIDEN 
    HALLINTA 
 

 
B19  
Vastuullinen kuljettaja 
 

 

 

 

PERUSVAIHEEN ENSIMMÄ INEN JAKSO  

Teoriaopetus perusvaiheen ensimmäisessä jaksossa 

 

 
 
 
 
   Tekninen taso 
 
 
        AUTON  
      HALLINTA 
 
 
 
 
 

B1  
Kuljettajaopetus ja 
oppiminen 

 opetuksen ja oppimisen tavoitteet 
 eteneminen ja menetelmät   
 oman ajamisen lähitavoitteet ja arviointikeinot 
 ohjaus itseopiskeluun 

B2  
Auton toiminnan 
perusteet 

 auton toiminnallinen rakenne 
 vastuu auton kunnosta 
 auton käyttöön liittyvät säädökset, 

turvallisuusriskit ja fysiikan lait 
B3 
Auton ajamisen 
perusteet 

 ajoon valmistautuminen, turvavarusteiden käyttö, 
hallintalaitteet, auton peruskäsittely  

 oman ajamisen arviointikeinot 
B4 
Liikennejärjestelmän 
perusteet 

 liikenne sosiaalisena järjestelmänä 
 lainsäädäntö ja peruskäsitteistö 
 liikenteenohjausmenetelmät 
 liikenneonnettomuudet  
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Ajo-opetus perusvaiheen ensimmäisessä jaksossa 
 
Ajo-opetus voidaan aloittaa kun teoriaoppitunnit B1-B2-B3 on suoritettu. Ajo-opetus alkaa 
käsittelyopetuksella jonka tavoitteena on saavuttaa itsenäinen auton ja ajamisen perushallintataito.  
Ajotunneilla oppilas ja opettaja arvioivat yhdessä oppimisen edistymistä mm. oppimispäiväkirjaa 
käyttäen. Käsittelyopetuksen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan käsittelyopetuksen päättyessä. 
Tällöin ajoon valmistautuminen, turvatarkastus, sujuvat siirrot, ryömittäminen, mäkilähdöt, 
vaihtaminen ja kulmakäännökset sekä eteenpäin ajaen että peruuttamalla tulee hallita moottoria 
sammuttamatta ja itsenäisesti ilman opettajan ohjeita. 
 
 
 

PERUSVAIHEEN TOINEN JAKSO  

 

Teoriaopetus perusvaiheen toisessa jaksossa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Taktinen taso  
 
 
 
 
     LIIKENNE-  
  TILANTEIDEN 
    HALLINTA 

B5 
Toiminta 
liikennetilanteissa  

 havainto-ratkaisu-suoritus 
 käsittelymalli-näkemämalli-reittimalli 
 havainnointi ja arviointi toiminnan perusteena 
 oman ajamisen lähitavoitteet ja arviointikeinot 

B6 
Liikennetilanteiden 
hallinnan perustaidot  

Perustaidot liikennetilanteissa:  
 havainnointi, nopeus, etäisyys, merkinannot, ajolinjat, 

ajovuorot, liikenteenohjauksen noudattaminen  
 miten ja miksi perustaitoja käytetään ajamisessa 
 oman ajamisen arviointikeinot 

B7  
Liikennevirrassa 
ajaminen 

Sosiaalinen käyttäytyminen ja riskien välttäminen:  
 liikennevirtaan liittymisessä  
 liikennevirrassa ajamisessa 
 ajokaistan valinnassa ja vaihtamisessa 
 liikennevirrasta poistuttaessa 
 oman ajamisen arviointikeinot 

B8  
Ajolinjat risteyksissä 

Auton turvallinen sijainti ajoradalla: 
 käännöstä varten ryhmityttäessä 
 käännöksen aikana  
 käännöksen jälkeen risteyksestä poistuttaessa  
 tyypillisten riskien välttäminen 
 oman ajamisen arviointikeinot 

B9 
Ajovuorot 
risteyksissä 

 ajovuorot risteyksissä 
 ajovuorot erilaisia tienkäyttäjäryhmiä kohtaan  
 tyypillisten riskien välttäminen 
 oman ajamisen arviointikeinot 

B10  
Vuorovaikutustaidot 
liikennetilanteissa 

 ennakointi ja ennakoitavuus 
 tienkäyttäjäryhmien erityispiirteitä 
 merkinantokeinot erilaisissa liikennetilanteissa  
 omien vuorovaikutustaitojen vastuullinen 

kehittäminen  
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B11  
Ajaminen taajaman 
ulkopuolella 

Sosiaalinen käyttäytyminen ja riskien välttäminen: 
 erilaisilla maanteillä 
 ohitustilanteissa 
 moottoritiellä 
 omien taitojen ja asenteiden arviointi 

B12  
Näkyvyyden riskit 

Sosiaalinen käyttäytyminen ja riskien välttäminen: 
 näkyvyydeltään heikentyneissä olosuhteissa 
 pimeällä, sateessa, sumussa ajettaessa 
 pysähtymismatka ja vastuu kevyestä liikenteestä 
 omien taitojen ja asenteiden arviointi 

B13 
Pitävyyden riskit 

Sosiaalinen käyttäytyminen ja riskien välttäminen: 
 keliolosuhteiden heikentyessä  
 liukkaalla, lumessa, huonolla kelillä 
 vaikeissa olosuhteissa ajettaessa  
 fysiikan lait ja tekniset ratkaisut 
 omien taitojen ja asenteiden arviointi 

 
 
 
 
Ajo-opetus perusvaiheen toisessa jaksossa 
 
Ennen ajo-opetuksen antamista liikenteessä oppilaalle on annettava ajoneuvon kuljettamisen 
perustiedot ja opetettava riittävä ajoneuvon käsittelytaito. Tässä jaksossa opetus painottuu 
liikennetilanteiden perushallinnan oppimiseen. Opetusta tulee antaa monipuolisissa 
liikennetilanteissa siten että käsitellään oikean toimintatavan lisäksi myös tilanteisiin liittyvien riskien 
hallintaa ja vastuullisuutta muita tienkäyttäjiä kohtaan. 
 
Oppilaan itsearviointitaitoa edistetään ajotunneilla auttamalla häntä asettamaan oppimiselle 
tavoitteita, antamalla välitöntä palautetta ja arvioimalla yhdessä tavoitteiden saavuttamista ajotuntien 
päättyessä. Täten oppilas harjaantuu myös oppimispäiväkirjan käyttöön. Kokonaisarviointi oppilaan 
liikennetilanteiden perushallinnan osaamisen tasosta suoritetaan vertailemalla oppilaan ja opettajan 
arviointeja keskenään siinä vaiheessa, kun oppilas osaa ajaa itsenäisesti monipuolisissa 
liikennetilanteissa sekä taajamassa että taajaman ulkopuolella.  
 
Tilanteiden hallinnan arviointi vaikeissa olosuhteissa ajamisen osalta suoritetaan kyseisten aiheiden 
ajo-opetustilanteiden yhteydessä, jotka toteutetaan esimerkiksi ajoharjoitteluradalla ja 
pimeänajonsimulaattorilla. Perusvaiheen ajo-opetukseen on sisällyttävä vähintään yksi tunti ajo-
opetusta ajoharjoitteluradalla sekä ajo-opetusta maantiellä taajaman ulkopuolella vähintään neljä 
tuntia johon sisältyy yksi tunti pimeällä ajamisen opetusta.  
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PERUSVAIHEEN KOLMAS JAK SO 

 

Teoriaopetus perusvaiheen kolmannessa jaksossa 

 

 
 
 
 
Päätöksenteon 
         taso  
 
 
    MATKAN  
   HALLINTA 
 
 

B14  
Ajon suunnittelu 

Vastuullisen kuljettajan perustaito: 
 matkan suunnittelu ja toteutus 
 riskien huomiointi ja välttäminen 
 ekologisten valintojen tekeminen  
 omien asenteiden arviointi 

B15  
Pelivaran valinta 

Vaihtoehtoina jokaiselle ajomatkalle: 
 riittävä pelivara/ennakoiva ajotapa  
 pieni pelivara/toiminta hätätilanteessa 
 ei pelivaraa/seurausten minimointi:   

vastuullinen toiminta onnettomuuspaikalla 
B16 
Nopeusvalinnat  

 tilannenopeus  
 ekologisin perustein valittu ajonopeus 
 sosiaalisen paineen vaikutus nopeuden valintaan 
 vastuullinen nopeuden valinta 

 
 
 
 
 
 
 Yksilöllinen taso 
 
   YKSILÖLLISTEN 
     TEKIJÖIDEN 
      HALLINTA 

B17  
Ihminen ajoneuvon 
kuljettajana 

 ihmisen pysyvät, muuttuvat ja vaihtelevat 
ominaisuudet ajoneuvon kuljettajana 

 omat henkilökohtaiset ominaisuudet ja edellytykset 
ajoneuvon kuljettajana (sis. mm. paineensietokyky) 

B18 
Oman toiminnan 
arviointi  

Vastuullisen kuljettajan perustaito: 
 oman liikennekäyttäytymisen vastuullisuuden eli 

liikennepätevyyden kokonaisvaltainen arviointi 
 henkilökohtaiset riskit 
 ajokunto ja oman tilan hallinta 
 itsearviointitaito 

 
 
 Yhteisöllinen taso 
 
   YMPÄRISTÖ-  
   TEKIJÖIDEN 
    HALLINTA 

B19  
 
Vastuullinen 
kuljettaja 
 

 yhteiskunta: liikenteen valvonta, rangaistukset, 
onnettomuudet, yleinen liikennekulttuuri 

 yksilön vastuu omasta ja muiden tienkäyttäjien 
turvallisuudesta  

 vastuun ottaminen ympäristöstä: ekologinen auton 
käyttö ja ekologinen ajotapa 

 vastuullisen kuljettajan perustaitojen jatkuva 
kehittäminen ja vastuullisten valintojen tekeminen 

 opastus itsenäiseen harjoitteluun, palautteen 
hankkimiseen ja oppimispäiväkirjan käyttämiseen 
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Ajo-opetus perusvaiheen kolmannessa jaksossa 
 
 
Ennen perusvaiheen päättymistä oppilaan tulee harjaantua ajamaan itsenäisesti, arvioimaan omaa 
toimintaansa ja tekemään vastuullisia päätöksiä ajomatkan hallinnan tasolla. Kolmannessa jaksossa 
ajo-opetus painottuu itsenäiseen ajamiseen ja oman ajon arviointiin sekä taajamassa että maantiellä. 
Oppilaille on annettava mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa omia ajoreittejään joko yksin tai 
ryhmissä. Liikennetilanteiden itsenäisen hallinnan ansiosta on ajotunneilla mahdollisuus keskustellen 
sekä oppilaiden omia kokemuksia ja käsityksiä eli ns. oppilastietoa käyttäen syventää oppilaan 
riskitietoisuutta ja vastuullisuutta sekä muita tienkäyttäjiä että ympäristöä kohtaan.  
 

HARJOITTELUVAIHE  

Harjoitteluvaiheeseen sisältyy itsenäistä opiskelua ja ohjattua ajoharjoittelua. Harjoitteluvaiheen 
alkaessa oppilaalle annetaan tarkoituksenmukainen itseopiskelumateriaali ja yksilöllinen käytännön 
opastus itsenäistä ajoharjoittelua varten. Harjoitteluvaiheen aikana oppilaan on pidettävä 
oppimisestaan päiväkirjaa, jossa hän arvioi kehittymistään kuljettajana. Autokoulussa 
harjoitteluvaiheen aikana annettavan opetuksen määrä on tunti teoriaopetusta ja kaksi tuntia ajo-
opetusta. Opetus tulee antaa oppilaalle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa perusvaiheen 
opetuksen jälkeen mutta on toivottavaa että oppilas on myös hankkinut omakohtaisia kokemuksia 
itsenäisestä ajamisesta ennen opetukseen osallistumista. Suositeltavaa on että harjoitteluvaiheen 
opetus annetaan kuukauden kuluessa perusvaiheen päättymisestä.  
 
 
 
 
Itsenäinen opiskelu 

 
 ajoharjoittelua, kokemusten hankkimista 
 oppimispäiväkirjan ja itseopiskelumateriaalin 

käyttöä 
 

 
Autokoulussa 1 tunti ajo-opetusta 

         
Yksilöllinen ajotunti  

 henkilökohtaiset tavoitteet 
 ajokokeessa annetut kehityskohteet 
 oppimispäiväkirja 

 
 
Autokoulussa 1 tunti teoriaopetusta 
 

         
 Teoriatunti B20 

 
Autokoulussa 1 tunti ajo-opetusta 

        
 Ryhmäajotunti 

 yhdessä päätettyyn kohteeseen suuntautuva  
ajoreitti  

 ajomatkaan liittyvät sisäiset ja ulkoiset riskit 
 

 
Itsenäinen opiskelu 

 
 ajoharjoittelua, kokemusten hankkimista 
 oppimispäiväkirjan ja itseopiskelumateriaalin 

käyttöä 
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Teoriaopetus harjoitteluvaiheessa 
 
 

 
 
    B20 
    Liikennepätevyys  
 

 oman toiminnan arviointi auton hallinnan, liikenne-
tilanteiden hallinnan ja matkan hallinnan tasoilla 

 sisäisten ja ulkoisten riskien tunnistaminen ja 
välttäminen yksilöllisten tekijöiden ja 
ympäristötekijöiden hallinnan tasoilla 

 palautteen hyödyntäminen oman toiminnan 
kehittämisessä 

 
 
Ajo-opetus harjoitteluvaiheessa 
 
Harjoitteluvaiheessa annettava ajo-opetus toteutetaan siten, että ensimmäinen ajotunti suoritetaan 
ennen ryhmäopetuksena järjestettyä teoriaoppituntia ja toinen ajotunti vasta teoriaoppitunnin 
jälkeen. Ensimmäinen ajotunti suoritetaan yksilöllisesti ja toinen ajotunti yleensä 2-4 oppilaan 
ryhmäajona siten että jokainen oppilas ajaa yhden ajotunnin. 
 
Harjoitteluvaiheen ajo-opetus on toteutettava oppilaan omista lähtökohdista ja opetuksessa tulee 
käsitellä sekä ajokokeessa annettuja kehityskohteita että oppimispäiväkirjaa. Oppilaan tulee saada itse 
määritellä omat oppimistavoitteensa. Ensimmäisellä ajotunnilla oppilas haluaa ehkä saada opetusta 
johonkin tiettyyn vaikeaksi kokemaansa asiaan kuten esimerkiksi pysäköintiin, jossain tietyssä 
hankalassa risteyksessä ajamiseen tai taloudelliseen ajamiseen. Opettajan tulee auttaa oppilasta 
saavuttamaan omat henkilökohtaiset tavoitteensa ja siten vahvistaa oppilaan omatoimisuutta ja 
vastuullisuutta.  
 
Ajotunnin lopulla oppilaalle annetun palautteen avulla on mahdollista opastaa oppilasta oman 
toiminnan arviointiin ja tarkoituksenmukaiseen tavoitteiden määrittelyyn. Palautteen tulee edistää 
oppilaan valmiuksia kehittää itseään vastuulliseksi kuljettajaksi itsenäisen ajoharjoittelun avulla. 
Samaan tavoitteeseen pyritään myös teoriaoppitunnilla.  
 
Myös harjoitteluvaiheen jälkimmäinen ajotunti on toteutettava oppilaan omista lähtökohdista. 
Oppilaalle tulee lisäksi antaa mahdollisuus ajaa tietty reitti jonka hän on itse suunnitellut. Tällöin 
reitin valinnan perusteista ja matkan toteuttamisen riskeistä on mahdollista keskustella ajotunnin 
aikana. Oppilaat voivat myös esimerkiksi 2-4 hengen ryhmässä teoriatunnilla suunnitella ajoreitin ja 
toteuttaa suunnittelemansa ajomatkan ryhmäajotuntina. Toteutettavan ajoreitin tulee suuntautua 
yhdessä päätettyyn kohteeseen. Reitti voi suuntautua myös vieraaseen liikenneympäristöön kuten 
esimerkiksi lähimpään suureen kaupunkiin, lentoasemalle tai lossien käyttämiseen. Koska oppilaalle 
on annettava opetusta erilaisissa liikenneympäristöissä ja -tilanteissa ajamisessa ovat ryhmissä 
toteutetut pidemmät ajomatkat välttämättömiä varsinkin silloin jos liikenneympäristö autokoulun 
sijaintipaikkakunnalla on oppilaalle jo tuttu tai muutoin liian yksipuolinen. Ryhmän muiden jäsenten 
antama palaute on arvokasta oppilaalle ja saattaa vaikuttaa jopa voimakkaammin kuin opettajan 
antama palaute.    Opettajan tulee opastaa oppilaita miten he voivat hyödyntää palautetta oman 
oppimisensa edistämiseksi.   
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SYVENTÄVÄ VAIHE  

 

Syventävässä vaiheessa oppilaalle on annettava teoriaopetusta neljä tuntia ja ajo-opetusta neljä tuntia, 
josta kaksi tuntia on harjoittelua ajoharjoitteluradalla ja kaksi tuntia ajamista liikenteessä. 
Syventävässä vaiheessa kehitetään perusvaiheen opetuksessa ja harjoitteluvaiheessa hankittuja tietoja 
ja taitoja sekä lisätään valmiuksia vaaratilanteiden tunnistamisessa ja välttämisessä. Oppilaan 
valmiuksia lisätään myös vaikeissa olosuhteissa ajamisessa ja ympäristövaikutusten huomioimisessa. 
Opetuksessa hyödynnetään oppilaan henkilökohtaista oppimispäiväkirjaa.   

On toivottavaa että syventävän vaiheen opetukseen osallistuva oppilas on myös hankkinut 
omakohtaisia kokemuksia itsenäisestä ajamisesta ennen opetukseen osallistumista. Syventävän 
opetuksen aikana oppilas saa palautetta ajotaidostaan, henkilökohtaisesta ajotyylistään, 
suhtautumisestaan muiden tienkäyttäjien turvallisuuteen ja liikenteen ympäristövaikutuksiin sekä 
oman suhtautumisensa seurauksiin. Palautteen avulla pyritään saattamaan oppilas tiedostamaan niitä 
yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä jotka vaikuttavat hänen omaan liikennekäyttäytymiseensä.  

 

 
1. Arvioiva ajo 

 
1 tunti ajo-opetusta liikenteessä 

2. Teoriatunti B21 
(osa 1/2) 

 
yksilöllistä teoriaopetusta ½ tuntia 

palautekeskusteluna ajotunnin jälkeen 
 

3. Rataopetus 
 

2 tuntia ajo-opetusta ajoharjoitteluradalla 
 

4. Teoriatunti B22 

 
1 tunti teoriaopetusta rataopetuksen yhteydessä 
ajoharjoitteluradan luokassa ja/tai turvatalossa 

 
 

5. Palauttava ajo 
 

1 tunti ajo-opetusta liikenteessä 

6. Teoriatunti B21 
(osa 2/2) 

 
yksilöllistä teoriaopetusta ½ tuntia 

palautekeskusteluna ajotunnin jälkeen 
 

7. Teoriatunnit B23 + B24 
 

2 tuntia teoriaopetusta ryhmäopetuksena 
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Teoriaopetus syventävässä vaiheessa 

 

 
 
B21  
Oman toiminnan yksilöllinen arviointi  

 auton käsittelyn, liikennetilanteiden ja matkan hallinnan 
taitojen arviointi 

 itsearvioinnin realistisuuden arviointi mm. 
oppimispäiväkirjan pohjalta 

 oman ajotyylin ja sen taustamotiivien tunnistaminen  
 yksilölliset vahvuudet ja kehittämiskohteet  
 henkilökohtaisten tavoitteiden määritteleminen 
 opastus menetelmiin joiden avulla oppilas voi itse 

kehittää omaa ajamistaan 
 
B22 
Ulkoisten riskien välttäminen 
 

 fyysinen liikenneympäristö ja ajamista  
koskevat fysiikan lait 

 ajoneuvon kuormaus ja hinaaminen  
 sosiaalinen liikenneympäristö ja inhimilliset tekijät 
 liiallinen luottamus liikenneympäristön ja autojen 

tekniseen kehitykseen 
 lasten turvavarusteiden käyttö  
 vastuullisuus päätöksenteossa ja valinnoissa 

 
 
B23 
Sisäisten riskien välttäminen 

 oman toiminnan arviointi 
 oman ajotyylin ja toiminnan syiden tunnistaminen  
 omien arvojen ja motiivien tunnistaminen 
 riskinsietokyky ja tietoinen riskinotto 
 vastuu omasta ajokunnosta 
 oman ajotoiminnan muutokset tulevaisuudessa 

 
 
 
B24 
Yhteisöllisten riskien tunnistaminen 

 yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutuksien tunnistaminen 
omaan ja muiden liikennekäyttäytymiseen 

 riskeinä mm. piilosäännöt, sääntöjoustot, muutokset 
liikenteen valvonnan laadussa ja määrässä, yleisen 
piittaamattomuuden lisääntymisen vaikutukset 
liikenteen ilmapiiriin, liikennepoliittiset ratkaisut  

 ympäristön luoman sosiaalisen paineen, toimintamallien, 
arvojen ja asenteiden vaikutukset omaan ajotapaan 

 vain itsearvioinnin avulla on mahdollista hallita 
sosiaalisen elinympäristön vaikutuksia omaan 
ajotoimintaan ja liikennekäyttäytymiseen 

 tulevaisuuden ennakointia: liikenteen rytmin 
muuttuminen, ikäkuskien lisääntyminen, ekologisten 
valintojen merkitys ja ympäristövastuun korostuminen 

 kuljettajan omalla vastuulla on oman toiminnan jatkuva 
arviointi ja kehittäminen koko kuljettajakauden 

 opastus oman toiminnan jatkuvaan kehittämiseen 
 

Ajo-opetus syventävässä vaiheessa 

Syventävässä vaiheessa annettava ajo-opetus toteutetaan siten, että ensimmäiseksi oppilas ajaa yhden 
ajotunnin liikenteessä mahdollisimman itsenäisesti arvioivana ajona jolloin opettaja arvioi oppilaan 
ajotapaa ja ajotyyliä turvallisuuden, sosiaalisuuden ja ekologisuuden näkökulmista. Opettajan tulee 
arvioida myös oppilaan taitoa arvioida omaa ajoaan joten arvioivan ajon päätteeksi oppilaan tulee 
suorittaa itsearviointi tarkoitukseen soveltuvalla tavalla ennen opettajan antamaa palautetta. 
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Palautekeskustelu käydään välittömästi ajotunnin jälkeen siten, että oppilaalle annetaan yksilöllistä 
teoriaopetusta aiheesta B21 puoli tuntia. Tällöin oppilaalle annetaan palautteen lisäksi myös opastus 
niihin käytännön toimiin joiden avulla hän voi kehittää toimintaansa.  

Henkilökohtainen opastus menetelmiin joiden avulla oppilas voi itse kehittää omaa ajamistaan saattaa 
sisältää esimerkiksi ohjeita miten oppilas voi käytännössä harjoitella havainnointi-, kaistanvaihto- tai 
peruuttamistekniikkaa tai taloudellista ajamista ajotietokonetta hyödyntäen.  

Seuraavaksi oppilaalle annetaan kaksi ajotuntia ajo-opetusta ajoharjoitteluradalla todentamalla 
fyysisen toimintaympäristön riskejä pääasiassa esimerkkisuoritusten ja demonstraatioesitysten 
avulla. Jokainen oppilas osallistuu niihin vuorollaan sekä ajoneuvoa kuljettaen että niitä arvioiden. 
Lisäksi jokainen ryhmän oppilas suorittaa itse ajaen ajoharjoitustehtäviä joissa ilmenevät 
ajonopeuden ja liukkauden yhteisvaikutuksien seuraukset ajoneuvon hallintaan. Opetus 
ajoharjoitteluradalla annetaan erillisen ohjeen mukaan ja teoriaoppitunti B22 voidaan toteuttaa sen 
yhteydessä.   

Ajoharjoitteluradalla toteutetun opetuksen jälkeen oppilaalle tulee antaa yksi tunti yksilöllistä ajo-
opetusta liikenteessä. Ajo-opetuksessa on huomioitava   oppilaan yksilölliset lähtökohdat, tarpeet ja 
tavoitteet. Oppilaalle on annettava mahdollisuus osallistua  tavoitteiden määrittelyyn ajotunnin 
alkaessa. Ajo-opetus toteutetaan siten, että oppilaalle annetaan jo ajomatkan aikana palautetta hänen 
ajotoimintansa kehittymisestä verrattuna hänen omaan aikaisempaan osaamiseensa tai syventävän 
vaiheen alussa suoritettuun arvioivaan ajoon. Ajotunnin tarkoituksena ei ole etsiä virheitä oppilaan 
suorituksesta vaan antaa hänelle käytännön tilanteissa ajomatkan aikana välitöntä palautetta ja 
konkreettista opastusta menetelmiin joiden avulla oppilas voi itse kehittää omaa ajamistaan.   

Palautekeskustelu käydään välittömästi ajotunnin jälkeen siten, että oppilaalle annetaan yksilöllistä 
teoriaopetusta aiheesta B21 puoli tuntia.  Tässä palautekeskustelussa oppilaalle annetaan yksilöllinen 
opastus niihin käytännön toimiin joiden avulla hän voi kehittää omia vahvuuksiaan ja 
kehittämiskohteitaan. Palautekeskustelun tulee suuntautua tulevaisuuteen kannustaen ja motivoiden 
oppilasta kehittämään itseään tulevaisuudessa.  

Opetus tulee järjestää siten, että oppilailla on mahdollisuus suorittaa molemmat liikenteessä ajettavat 
yksilölliset ajotunnit ennen syventävän vaiheen opetuksen päättäviä teoriaoppitunteja B23 ja B24. 
Oppilaan ja opettajan tulee opetuksen päätteeksi yhdessä keskustellen koota yhteen opetuksen eri 
vaiheet ja oppimisen tavoitteet: ”Kolmivaiheisen kuljettajaopetuksen tavoitteena on vastuulliseksi 
kuljettajaksi kehittyminen elinikäisen oppimisen kautta. Vastuullinen kuljettaja toimii turvallisesti, 
sosiaalisesti ja ekologisesti. Vastuullinen kuljettaja haluaa omaa toimintaansa kehittämällä kantaa 
vastuunsa sekä omasta että muiden turvallisuudesta kuten myös ympäristöstä. Opetus on päättynyt 
mutta oppiminen jatkuu.”                            



 

LIITE 1 

                                         PERUSVAIHEEN TEORIAOPPITUNNIT 
 

 
 
 
 
   Tekninen  
        taso 
 
 
     AUTON  
  HALLINTA 
 
 
 
 
 

B1  
Kuljettajaopetus ja 
oppiminen 

 opetuksen ja oppimisen tavoitteet 
 eteneminen ja menetelmät   
 oman ajamisen lähitavoitteet ja arviointikeinot 
 ohjaus itseopiskeluun 

B2  
Auton toiminnan 
perusteet 

 auton toiminnallinen rakenne 
 vastuu auton kunnosta 
 auton käyttöön liittyvät säädökset, 

turvallisuusriskit ja fysiikan lait 
B3 
Auton ajamisen 
perusteet 

 ajoon valmistautuminen, turvavarusteiden käyttö, 
hallintalaitteet, auton peruskäsittely  

 oman ajamisen arviointikeinot 
B4 
Liikennejärjestelmän 
perusteet 

 liikenne sosiaalisena järjestelmänä 
 lainsäädäntö ja peruskäsitteistö 
 liikenteenohjausmenetelmät 
 liikenneonnettomuudet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Taktinen  
       taso  
 
 
 
 
     LIIKENNE-  
  
TILANTEIDEN 
    HALLINTA 

B5 
Toiminta 
liikennetilanteissa  

 havainto-ratkaisu-suoritus 
 käsittelymalli-näkemämalli-reittimalli 
 havainnointi ja arviointi toiminnan perusteena 
 oman ajamisen lähitavoitteet ja arviointikeinot 

B6 
Liikennetilanteiden 
hallinnan perustaidot  

Perustaidot liikennetilanteissa:  
 havainnointi, nopeus, etäisyys, merkinannot, 

ajolinjat, ajovuorot, liikenteenohjauksen 
noudattaminen  

 miten ja miksi perustaitoja käytetään ajamisessa 
 oman ajamisen arviointikeinot 

B7  
Liikennevirrassa 
ajaminen 

Sosiaalinen käyttäytyminen ja riskien välttäminen:  
 liikennevirtaan liittymisessä  
 liikennevirrassa ajamisessa 
 ajokaistan valinnassa ja vaihtamisessa 
 liikennevirrasta poistuttaessa 
 oman ajamisen arviointikeinot 

B8  
Ajolinjat risteyksissä 

Auton turvallinen sijainti ajoradalla: 
 käännöstä varten ryhmityttäessä 
 käännöksen aikana  
 käännöksen jälkeen risteyksestä poistuttaessa  
 tyypillisten riskien välttäminen 
 oman ajamisen arviointikeinot 

B9 
Ajovuorot 
risteyksissä 

 ajovuorot risteyksissä 
 ajovuorot erilaisia tienkäyttäjäryhmiä kohtaan  
 tyypillisten riskien välttäminen 
 oman ajamisen arviointikeinot 

B10  
Vuorovaikutustaidot 
liikennetilanteissa 

 ennakointi ja ennakoitavuus 
 tienkäyttäjäryhmien erityispiirteitä 
 merkinantokeinot erilaisissa liikennetilanteissa  
 omien vuorovaikutustaitojen vastuullinen 

kehittäminen  
 



 

B11  
Ajaminen taajaman 
ulkopuolella 

Sosiaalinen käyttäytyminen ja riskien välttäminen: 
 erilaisilla maanteillä 
 ohitustilanteissa 
 moottoritiellä 
 omien taitojen ja asenteiden arviointi 

B12  
Näkyvyyden riskit 

Sosiaalinen käyttäytyminen ja riskien välttäminen: 
 näkyvyydeltään heikentyneissä olosuhteissa 
 pimeällä, sateessa, sumussa ajettaessa 
 pysähtymismatka ja vastuu kevyestä liikenteestä 
 omien taitojen ja asenteiden arviointi 

B13 
Pitävyyden riskit 

Sosiaalinen käyttäytyminen ja riskien välttäminen: 
 keliolosuhteiden heikentyessä  
 liukkaalla, lumessa, huonolla kelillä 
 vaikeissa olosuhteissa ajettaessa  
 fysiikan lait ja tekniset ratkaisut 
 omien taitojen ja asenteiden arviointi 

 
 
 
Päätöksenteon 
         taso  
 
 
    MATKAN  
  HALLINTA 
 
 

B14  
Ajon suunnittelu 

Vastuullisen kuljettajan perustaito: 
 matkan suunnittelu ja toteutus 
 riskien huomiointi ja välttäminen 
 ekologisten valintojen tekeminen  
 omien asenteiden arviointi 

B15  
Pelivaran valinta 

Vaihtoehtoina jokaiselle ajomatkalle: 
 riittävä pelivara/ennakoiva ajotapa  
 pieni pelivara/toiminta hätätilanteessa 
 ei pelivaraa/seurausten minimointi:   

vastuullinen toiminta onnettomuuspaikalla 
B16 
Nopeusvalinnat  

 tilannenopeus  
 ekologisin perustein valittu ajonopeus 
 sosiaalisen paineen vaikutus nopeuden valintaan 
 vastuullinen nopeuden valinta 

 
 
  Yksilöllinen 
        taso 
 
   
YKSILÖLLISTEN 
     TEKIJÖIDEN 
      HALLINTA 

B17  
Ihminen ajoneuvon 
kuljettajana 

 ihmisen pysyvät, muuttuvat ja vaihtelevat 
ominaisuudet ajoneuvon kuljettajana 

 omat henkilökohtaiset ominaisuudet ja edellytykset 
ajoneuvon kuljettajana (sis. mm. paineensietokyky) 

B18 
Oman toiminnan 
arviointi  

Vastuullisen kuljettajan perustaito: 
 oman liikennekäyttäytymisen vastuullisuuden eli 

liikennepätevyyden kokonaisvaltainen arviointi 
 henkilökohtaiset riskit 
 ajokunto ja oman tilan hallinta 
 itsearviointitaito 

 
 
 Yhteisöllinen 
        taso 
 
   YMPÄRISTÖ-  
   TEKIJÖIDEN 
    HALLINTA 

B19  
 
Vastuullinen 
kuljettaja 
 

 yhteiskunta: liikenteen valvonta, rangaistukset, 
onnettomuudet, yleinen liikennekulttuuri 

 yksilön vastuu omasta ja muiden tienkäyttäjien 
turvallisuudesta  

 vastuun ottaminen ympäristöstä: ekologinen auton 
käyttö ja ekologinen ajotapa 

 vastuullisen kuljettajan perustaitojen jatkuva 
kehittäminen ja vastuullisten valintojen tekeminen 

 opastus itsenäiseen harjoitteluun, palautteen 
hankkimiseen ja oppimispäiväkirjan käyttämiseen 
 



 

 
HARJOITTELUVAIHEEN TEORIAOPPITUNTI 

 
B20 

Liikennepätevyys 
 

 oman toiminnan arviointi auton hallinnan, liikennetilanteiden 
hallinnan ja matkan hallinnan tasoilla 

 sisäisten ja ulkoisten riskien tunnistaminen ja välttäminen 
yksilöllisten tekijöiden ja ympäristötekijöiden hallinnan 
tasoilla 

 palautteen hyödyntäminen oman toiminnan kehittämisessä 
 

                                 SYVENTÄVÄN VAIHEEN TEORIAOPPITUNNIT  

 
B21 

Oman toiminnan  
yksilöllinen arviointi 

 auton käsittelyn, liikennetilanteiden ja matkan hallinnan 
taitojen arviointi 

 itsearvioinnin realistisuuden arviointi mm. 
oppimispäiväkirjan pohjalta 

 oman ajotyylin ja sen taustamotiivien tunnistaminen  
 yksilölliset vahvuudet ja kehittämiskohteet  
 henkilökohtaisten tavoitteiden määritteleminen 
 opastus menetelmiin joiden avulla oppilas voi itse kehittää 

omaa ajamistaan 

 
B22 

Ulkoisten riskien 
välttäminen 

 

 fyysinen liikenneympäristö ja ajamista koskevat fysiikan lait 
 ajoneuvon kuormaus ja hinaaminen  
 sosiaalinen liikenneympäristö ja inhimilliset tekijät 
 liiallinen luottamus liikenneympäristön ja autojen tekniseen 

kehitykseen 
 lasten turvavarusteiden käyttö  
 vastuullisuus päätöksenteossa ja valinnoissa 

B23 
Sisäisten riskien  

välttäminen 

 oman toiminnan arviointi 
 oman ajotyylin ja toiminnan syiden tunnistaminen  
 omien arvojen ja motiivien tunnistaminen 
 riskinsietokyky ja tietoinen riskinotto 
 vastuu omasta ajokunnosta 
 oman ajotoiminnan muutokset tulevaisuudessa 

B24 
Yhteisöllisten riskien 

tunnistaminen 

 yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutuksien tunnistaminen 
omaan ja muiden liikennekäyttäytymiseen 

 riskeinä mm. piilosäännöt, sääntöjoustot, muutokset 
liikenteen valvonnan laadussa ja määrässä, yleisen 
piittaamattomuuden lisääntymisen vaikutukset liikenteen 
ilmapiiriin, liikennepoliittiset ratkaisut  

 ympäristön luoman sosiaalisen paineen, toimintamallien, 
arvojen ja asenteiden vaikutukset omaan ajotapaan 

 vain itsearvioinnin avulla on mahdollista hallita sosiaalisen 
elinympäristön vaikutuksia omaan ajotoimintaan ja 
liikennekäyttäytymiseen 

 tulevaisuuden ennakointia: liikenteen rytmin muuttuminen, 
ikäkuskien lisääntyminen, ekologisten valintojen merkitys ja 
ympäristövastuun korostuminen 

 kuljettajan omalla vastuulla on oman toiminnan jatkuva 
arviointi ja kehittäminen koko kuljettajakauden 

 opastus oman toiminnan jatkuvaan kehittämiseen 
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Pimeällä ajamisen opetus (1 ajotunti) 

Pimeällä ajamisen opetus tulee pääsääntöisesti antaa perusvaiheen aikana. Ajo-opetukseen sisältyy 

sekä havaintoesityksiä että harjoituksia ja se on järjestettävä muulta liikenteeltä suljetulta alueella, 

ajoharjoitteluradalla tai muulla vähäliikenteisellä tiellä.   Havaintoesitykset voidaan samanaikaisesti 

toteuttaa korkeintaan 24 oppilaan ryhmälle ja jokaista 12 oppilasta kohden tulee olla vähintään yksi 

liikenneopettaja.  

Opetuksessa on havainnollistettava näkemistä ja näkyvyyttä sekä niihin liittyvien riskien välttämistä 

käytännön esimerkkien avulla toteuttamalla seuraavat havaintoesitykset: pysähtyneen auton 

näkyminen, jalankulkijoiden käsitys näkymisestään, valojen käyttö kohtaamis- ja ohitustilanteessa, 

jalankulkijoiden näkyminen kohtaamistilanteissa. Tilannenopeuden merkitystä tulee korostaa. Lisäksi 

jokaisen oppilaan tulee harjoitella valojen käyttämistä kohtaamis- ja ohitustilanteissa. Oman 

toiminnan arviointi suoritetaan opetuksen päätteeksi. Pimeällä ajamisen opetus voidaan antaa myös 

tarkoitukseen hyväksytyllä simulaattorilla. 

Liukkaalla ajamisen opetus perusvaiheessa (1 ajotunti) 

Liukkaalla ajamisen ajo-opetus sisältää omien taitojen ja asenteiden arviointia sekä ajotehtäviä jotka 

suoritetaan ajoharjoitteluradalla. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle keinoja pitävyyden ja 

liukkauden tunnistamiseen sekä vaaratilanteiden välttämiseen liukkaalla ajettaessa. 

Oppilaan ajotehtävät: liikkeellelähtö, ohjaaminen, erilaiset jarrutustavat, nopeuden vaikutus 

ajoneuvon hallintaan. Oikean toimintatavan lisäksi jokaisessa ajotehtävässä korostetaan nopeuden 

merkitystä. Ajotehtävien suorittamisen yhteydessä toteutetaan oman toiminnan yksilöllinen arviointi. 

Liukkaalla ajamisen opetus voidaan toteuttaa myös 2-4 hengen ryhmäopetuksena siten, että jokainen 

oppilas ajaa yhden ajotunnin.  

Syventävän vaiheen rataopetus (2 ajotuntia) 

Syventävän vaiheen ajo-opetukseen sisältyy 2 tuntia ajoharjoitteluradalla annettavaa opetusta. Opetus 

koostuu havaintoesityksistä ja ajotehtävien suorittamisesta. Havaintoesitykset voidaan 

samanaikaisesti toteuttaa korkeintaan 12 oppilaan ryhmälle. Opettajan / opettajien sekä oppilaiden 

ajamina toteutetaan vähintään kolme erilaista havaintoesitystä seuraavista vaihtoehdoista:  

pysähtymismatkan osituksia erilaisissa tilanteissa, nopeuden vaikutus pysähtymismatkaan esim. 

suojatietä tai hirveä lähestyttäessä, reaktioaikana kuljettu matka peräänajokolareissa,   nopeuden 

vaikutus hätätilanteen toiminnassa, esimerkkisuoritus käsittelytaitojen yliarvioinnin seurauksista.  

Oppilaan valinnaiset ajotehtävät: ajaminen kaarteessa, jarrutus ja väistö, jarrutusmatkan pituuden 

arviointi, pitävyyden merkitys. Valinnaiset ajotehtävät linkitetään käytäntöön. Enimmäismäärä on 6 

oppilasta opettajaa ja suorituspaikkaa kohden ajotehtävien suorittamisen aikana. Jokainen oppilas 

suorittaa itse ajaen vähintään kaksi erilaista ajotehtävää. Riskitietoisuuden lisäämiseksi harjoittelu 

tulee toteuttaa siten, että ajoneuvon hallinnan menetys väärän nopeuden seurauksena todentuu 

ajotehtävissä. Lisäksi oppilaat mahdollisuuksien mukaan seuraavat ja arvioivat muiden oppilaiden 

ajotehtävien suorittamista yhdessä opettajan kanssa. Koonti ja yhteinen palautekeskustelu   

toteutetaan teoriaoppitunnilla B22 tai ajoharjoitteluradalla annetun ajo-opetuksen päätteeksi. 



 

YHTEISOPETUS                                                                          LIITE 3 

Kuljettajaopetus lyhytaikaisen ajokortin hankkimista varten voidaan toteuttaa autokouluopetuksen ja 

opetuslupaopetuksen yhteisopetuksena.  Tällöin sekä opetusluvan haltijalle että oppilaalle annetaan 

opetusta autokoulussa. Oppilas saa osan perusvaiheen opetuksesta opetuslupaopettajalta ja osan 

autokoulussa. Myöhemmin oppilaalle annetaan autokoulussa myös harjoittelu- ja syventävän vaiheen 

opetus.  

Ennen kuljettajantutkinnon suorittamista oppilaalle on annettava vähintään 19 tuntia teoriaopetusta 

ja 18 tuntia ajo-opetusta. Tästä opetuksesta vähintään kolme teoriaopetustuntia ja neljä ajo-

opetustuntia tulee antaa autokoulussa. Autokoulussa annettava opetus voidaan aloittaa kun 

opetuslupa on voimassa. Opetusluvalla annettava opetus voidaan aloittaa kun opetusluvan haltija ja 

oppilas ovat saaneet opetusta autokoulussa kolme teoriaoppituntia ja yhden ajotunnin siten, että he 

molemmat osallistuvat opetukseen samanaikaisesti. Pimeällä ajamisen ja liukkaalla ajamisen opetus 

annetaan oppilaalle autokoulussa. Ennen kuljettajantutkintoon osallistumista annetaan opetusluvan 

haltijalle ja oppilaalle vähintään yksi tunti ajo-opetusta siten, että he molemmat osallistuvat 

opetukseen samanaikaisesti. Tällä ajotunnilla arvioidaan vastuullisen kuljettajan perustaitojen 

saavuttamista ja annetaan opetusta oppimisen edistämiseksi. 

 

 

   
1. Opetusluvan hankkiminen ja myöntäminen 
 
 
2. Autokoulussa annettava teoriaopetus 
     oppilaalle ja opetusluvan haltijalle 
 

 
Yhteisopetusoppitunnit: 
B1(Y), B5(Y), B6(Y) 
 

 
3. Autokoulussa annettava ajo-opetus 
     oppilaalle ja opetusluvan haltijalle 
 

 
Ajotunti 1(Y): 
Ajamisen perushallinta 

 
4. Opetusluvan haltijan  
    oppilaalle antama ajo- ja teoriaopetus  
 
 

 
Perusvaiheen ensimmäinen ja toinen jakso: 
teoriaoppitunnit B2, B3, B4, B7, B8, B9, B10, 
B11, B12, B13 sekä ajo-opetusta  
 

 
5. Autokoulussa oppilaalle annettava  
    ajo-opetus: vaikeissa olosuhteissa ajaminen 
 
 

 
Ajotunti 2(Y): Liukkaalla ajaminen 
Ajotunti 3(Y): Pimeällä ajaminen 

 
6. Opetusluvan haltijan oppilaalle antama  
     ajo- ja teoriaopetus 
 

 
Perusvaiheen kolmas jakso: ajo-opetusta ja 
teoriaoppitunnit B14, B15, B16, B17, B18, B19 
 

 
7. Ajo-opetusta autokoulussa 
 

 
Ajotunti 4(Y): Ajamisen perustaidot 

 
8. Opetusta opetusluvalla ja kuljettajantutkinto 
 



 

 
9. Harjoitteluvaihe  (opetus autokoulussa) 
 
 
10. Syventävä vaihe  (opetus autokoulussa) 
 
 

 

 

AUTOKOULUSSA ANNETTAVAN OPETUKSEN SISÄLTÖ YHTEISOPETUKSESSA 

 

 

 
Teoriaoppitunti B1(Y) 
Kuljettajaopetus ja oppiminen 
 

 opetuksen ja oppimisen tavoitteet 
 eteneminen ja menetelmät 
 ohjaus opettamiseen, opiskeluun ja 

arviointiin 
 
Teoriaoppitunti B5(Y) 
Toiminta liikennetilanteissa 

 käsittelymalli-näkemämalli-reittimalli 
 auton ajamisen perusteiden merkitys 
 havainto-ratkaisu-suoritus 
 havainnointi ja arviointi ajotoiminnan 

perusteena  
 ajoharjoittelun ohjaaminen 

 
 
Teoriaoppitunti B6(Y) 
Liikennetilanteiden hallinnan perustaidot 
 

 vastuullisen kuljettajan perustaidot ja 
niiden merkitys vastuulliselle ajamiselle 

 liikennetilanteiden hallinnan perustaidot 
ja niiden merkitys ajamiselle 

 miten ja miksi perustaitoja käytetään 
vastuullisessa ajamisessa 

 miten perustaitoja käytetään ajamisen 
oppimisessa ja opettamisessa  

 
Ajotunti 1(Y) 
Ajamisen perushallinta 
 

 ajoon valmistautumisen esittely 
 auton peruskäsittelyä ohjattuna 

harjoitteluna 
 käsittelykokeen tehtävien esittely 
 mallisuoritus opettamisesta 

liikennetilanteessa 
 yksilöllinen opastus ajoharjoitteluun  

 
Ajotunti 2(Y) Liukkaalla ajaminen 
 

 vaikeissa olosuhteissa ajamista koskevien  
vaatimusten ja riskien tunnistaminen 

 
Ajotunti 3(Y) Pimeällä ajaminen 
 

 vaikeissa olosuhteissa ajamista koskevien  
vaatimusten ja riskien tunnistaminen 

 
Ajotunti 4(Y) Ajamisen perustaidot 
 

 ajamisen perustaitojen arviointi 
ajosuorituksen perusteella 

 itsearvion ja opettajien arvioiden vertailu 
 opastus oppimista edistäviin käytännön 

toimiin 
 


