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AJOTERVEYSLOMAKKEIDEN VAHVISTAMINEN 
 

 
 

PÄÄTÖS 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään vahvistanut ajoterveyden arvi-
oinnissa ja lääkärin ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisessa käytettävien 
lomakkeiden kaavat liitteen mukaisiksi.  
 
Vahvistetut lomakkeet ovat: Esitiedot ajokyvyn arviointia varten, Lääkä-
rin lausunto ajokyvystä, Erikoislääkärin lausunto, Silmätautien erikois-
lääkärin lausunto, Nuorison terveystodistus, Laajennettu lääkärinlausun-
to iäkkään henkilön ajoterveydestä, Optikon lausunto näkökyvystä ajo-
terveyden arvioimista varten, Förhandsuppgifter för bedömning av kör-
förmågan, Läkarutlåtande om körförmåga, Utlåtande av specialistläkare, 
Utlåtande av specialist i ögonsjukdomar, Hälsointyg för ungdom, Utvid-
gad läkarutlåtande om en äldre persons körhälsa, Optikerutlåtande om 
syn för bedömningen av körhälsa. 
  
Ajoterveyden arvioinnista annettava lääkärinlausunto tai todistus tulee 
tehdä vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle. Kaavan mukaisten 
lomakkeiden jälkipainokset sallitaan. Ministeriön vahvistuslauseke voi-
daan liittää vain kaavan mukaiseen sähköiseen tai muuhun lomakkee-
seen, joka on tehty kaavan mukaiselle sähköiselle tai muulle lomakkeel-
le. 
 
Tämä päätös tulee heti voimaan ja tällä päätöksellä vahvistetut lomak-
keet otetaan käyttöön välittömästi. Vanhoja lomakkeita voidaan käyttää 
uusien lomakkeiden rinnalla, edellyttäen, että niihin merkitään voimassa 
olevan lainsäädännön edellyttämät tiedot, kunnes tämän päätöksen mu-
kaisten lomakkeiden käyttöönotto on teknisesti mahdollista.   
 
Tällä päätöksellä kumotaan Sosiaali- ja terveysministeriön 28.3.2012 te-
kemä ajoterveyslomakkeiden vahvistamista koskeva päätös 
(STM/608/2012).  

 
 
PERUSTELUT 
 

Ajokorttilain (386/2011) 100 §:n mukaan ajokorttilaissa tarkoitettujen 
lääkärintodistusten ja -lausuntojen, 20 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
optikon lausunnon ja 21 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten kaavan vahvis-
taa sosiaali- ja terveysministeriö liikenne- ja viestintäministeriötä kuultu-
aan.  
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Sosiaali- ja terveysministeriö on kuullut liikenne- ja viestintäministeriö-
tä. Liikenne- ja viestintäministeriö on 23.1.2013 päivätyssä lausunnos-
saan esittänyt joitakin täsmennysehdotuksia lomakkeisiin, jotka on otettu 
huomioon mahdollisuuksien mukaan.  

Uusittuihin lomakkeisiin on tehty ajokorttilain ja Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ajoterveysasetuksen 19 päivänä tammikuuta 2013 voimaan tul-
leista muutoksista johtuvat päivitykset sekä joitakin teknisiä korjauksia. 
Uutena lomakkeena otetaan käyttöön Laajennettu lääkärinlausunto iäk-
kään henkilön ajoterveydestä.  

Nykyisin käytössä olevat ajoterveystodistuslomakkeet on vahvistettu so-
siaali- ja terveysministeriön 28.3.2012 tekemällä päätöksellä 
(STM/608/2012). Tällä päätöksellä kumotaan aikaisempi ajoterveyslo-
makkeiden vahvistamista koskeva päätös. Uudet lomakkeet otetaan käyt-
töön heti kun se on teknisesti mahdollista. Uudet lomakkeet tulee pyrkiä 
ottamaan käyttöön mahdollisimman pian, mutta niiden integroiminen 
potilastietojärjestelmiin vie aikaa. Siirtymäkauden aikana voidaan käyt-
tää vanhoja lomakkeita, mikäli uusien lomakkeiden käyttöönotto ei ole 
teknisesti mahdollista. Vanhoja lomakkeita käytettäessä niihin tulee 
merkitä voimassa olevan lainsäädännön edellyttämät tiedot.   

 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

 
Ajokorttilaki (386/2011) 100 § 
Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 5 ja 6 § 

 
 
MUUTOKSENHAKU 

 
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
 
 
 
 
 
 
Peruspalveluministeri  Maria Guzenina-Richardson 
 
 
 
 
Hallitusneuvos  Anne Koskela 

 
 

 
 

 
LIITTEET Esitiedot ajokyvyn arviointia varten 
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 Nuorison terveystodistus 
 Lääkärin lausunto ajokyvystä 
 Erikoislääkärin  lausunto 
 Silmätautien erikoislääkärin lausunto 

Laajennettu lääkärinlausunto iäkkään henkilön ajoterveydestä 
 Optikon lausunto näkökyvystä ajoterveyden arviomista varten 

Förhandsuppgifter för bedömning av körförmågan 
Läkarutlåtande om körförmåga 
Utlåtande av specialistläkare 
Utlåtande av specialist i ögonsjukdomar 
Hälsointyg för ungdom 
Utvidgad läkarutlåtande om en äldre persons körhälsa 
Optikerutlåtande om syn för bedömningen av körhälsa 

 
 
 

TIEDOKSI Liikenne- ja viestintäministeriö 
Sisäasiainministeriö 
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 
Poliisihallitus 
Työterveyslaitos 
Suomen Lääkäriliitto 
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 
Suomen Liikennelääketieteen yhdistys 
Suomen Optikkoliikkeiden liitto 
 
Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko 
Valtiosihteeri Pia Pohja 
Erityisavustaja Ulla Heinola 
Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 
STM/ STO 
STM/ HTO 
STM/ kirjaamo 


