
 KANSAINVÄLISEN AJOKORTIN HAKEMUS

Käsittelyaika on 10 arkipäivää siitä, kun hakemus ja liitteet on vastaanotettu (ei sisällä postin 

lähetysaikaa) Toimita hakemus osoitteeseen: Autoliitto, AUTOMATKAILU, Hämeentie 105 A, 00550 

Helsinki. LIITTEET  

1. Valokopio suomalaisesta ajokortista molemmilta puolilta

2. Passivalokuva=valokuva (1 KPL, mustavalkoinen tai värikuva, enintään 12 kuukautta vanha)

HENKILÖTIEDOT Täytä painokirjaimin eli tekstaten. 
Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

Nimi ja toimitusosoite, jos eri kuin yllä 

Ajokorttilaki 98 § Kansainvälinen ajokortti: Lain 60 §:n 1 momentissa tarkoitetun tieliikennettä koskevan Wienissä tai 
Genevessä tehdyn yleissopimuksen mukainen kansainvälinen ajokortti voidaan antaa henkilölle: 
1) jolla on Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa annettu voimassa oleva ajokortti;
2) joka on täyttänyt 18 vuotta;
3) jolla on vakinainen asuinpaikka Suomessa tai, jos hänellä on suomalainen ajokortti, hänen vakinainen asuinpaikkansa on
ulkomailla muussa kuin EU- tai ETA-valtiossa.
Matkapuhelinnumero Sähköpostiosoite 

Henkilötunnus Ajokortin viimeinen voimassaolopäivä Ajokorttiluokat 

Ajokortin voimassaolo alkaa sen myöntämispäivästä. 

HUOM. Eri maat hyväksyvät erimallisia kansainvälisiä ajokortteja! Hakijan vastuulla on tarkistaa 
kumpi kortti kohdemaassa käy. Maakohtainen luettelo löytyy osoitteesta www.autoliitto.fi. 

35 € 

 45 € 

□ Anon yhden (1) vuoden voimassa olevaa korttia (1949-malli)
Olen Autoliiton Premium-jäsen, jäsenyyden hintaan kuuluu (1) vuoden kortti/vuosi. Premium-jäsennumeroni on: ____________

□ Anon kolme (3) vuotta voimassa olevaa korttia (1968-malli)

□ Pikakäsittely (=käsittelyaika 3 arkipäivää hakemuksen saapumisesta; ei sisällä postipäiviä)  28 € 

VALMIIN KANSAINVÄLISEN AJOKORTIN MAKSU JA TOIMITUS 

□

□

 M aksettu AL-verkkokaupassa:

AUTOLIITTO TÄYTTÄÄ  

Valmis  ____/____20____ Maksettu_______________€  ____/____   Luovutettu / postitettu ____ / ____ 

postitetaan kotiosoitteeseen pikakirjeenä 9 € (seuranta)

Autoliitto ei vastaa postin kulusta

noudetaan Autoliitosta Helsingistä

Noudetaan Autoliitosta Helsingistä ja maksetaan paikan päällä 

https://www.autoliitto.fi/matkailu/kansainvalinen-ajokortti
https://www.kauppa.autoliitto.fi/
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