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Liite 6 

(KANSALLINEN AJOKORTTI) 

Korvataan 6 liite seuraavalla tekstillä: 

1. Kansallisen ajokortin on oltava asiakir-

ja.

2. Kortti voi olla muovia tai paperia. 

Muovisen kortin tulee mielellään olla kokoa 

54 x 86 mm. Kortin tulisi olla vaaleanpu-

nainen. Ajokortin teksti sekä siihen tehtäviä 

merkintöjä varten varatut tilat tulee määri-

tellä kansallisessa lainsäädännössä 6 ja 7 

kohtien määräysten mukaisesti. 

3. Kortin etupuolella on otsikko ”Ajokort-

ti” kortin myöntävän maan kansallisella 

kielellä (kansallisilla kielillä) sekä myöntä-

neen maan nimi ja/tai tunnusmerkki. 

4. Ajokortissa täytyy mainita alla olevien 

numeroiden alla mainitut tiedot: 

1. Sukunimi 

2. Etunimet 

3. Syntymäaika ja -paikka 
1

4 (a) Antoaika 

4 (b) Viimeinen voimassaolopäivä 

4 (c) Ajokortin myöntäneen viranomaisen 

nimi tai leima 

5. Ajokortin numero 

6. Haltijan valokuva 

7. Haltijan allekirjoitus 

9. Ajoneuvoluokat (alaluokat), joihin ajo-

kortti oikeuttaa 

12. Jokaisen ajoneuvoluokan (alaluokan) 

lisätietoja tai rajoituksia koodatussa muo-

dossa.

5. Jos kansallisessa lainsäädännössä vaa-

ditaan lisätietoja, ne tulee merkitä ajokort-

tiin alla mainittujen numeroiden alle: 

4 (d) Tunnistenumero rekisteröintiä var-

ten, muu kuin 4 kappaleen numeron 5 alla 

mainittu 

8. Vakituinen asuinpaikka 

10. Jokaisen ajoneuvoluokan (alaluokan) 

antoaika

———
1

 Syntymäpaikka voidaan korvata kansallisessa lainsäädän-

nössä määritellyillä muilla tiedoilla. 

Annex 6 

(DOMESTIC DRIVING PERMIT) 

Replace Annex 6 by the following text: 

1. A domestic driving permit shall take 

the form of a document. 

2. The permit may be made of plastic or 

paper. The preferred format for the plastic 

permit shall be 54 x 86 mm in size. The 

preferred colour of the permit shall be pink; 

the print and spaces for the entries to be 

made shall be defined by domestic legisla-

tion subject to the provisions of paragraphs 

6 and 7. 

3. On the front side of the permit is the ti-

tle “Driving Permit” in the domestic lan-

guage (domestic languages) of the country 

issuing the permit, as well as the name 

and/or the distinguishing sign of the country 

which issued the permit. 

4. It is compulsory to indicate in the per-

mit the data listed under the numbers given 

below:

1. Family name; 

2. Given name, other names; 

3. Date and place of birth 
1

;

4 (a) Date of issue; 

4 (b) Expiry date; 

4 (c) Name or stamp of the authority 

which issued the permit; 

5. Number of the permit; 

6. Photograph of the holder; 

7. Signature of the holder; 

9. Categories (subcategories) of vehicles 

for which the permit is valid; 

12. Additional information or limitations 

for each category (subcategory) of vehicles 

in coded form. 

5. If additional information is required by 

domestic legislation, it shall be entered on 

the driving permit under the numbers given 

below:

4 (d) Identification number for the pur-

poses of registration, other than the number 

under 5 of paragraph 4; 

8. Place of normal residence; 

10. Date of issue for each category (sub-

category) of vehicles; 

———
1

 The place of birth may be replaced by other particulars de-

fined by domestic legislation. 
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11. Jokaisen ajoneuvoluokan (alaluokan) 

viimeinen voimassaolopäivä 

13. Tietoja rekisteröintiä varten vakituisen 

asuinpaikan muuttuessa 

14. Tietoja rekisteröintiä varten tai muita 

liikenneturvallisuuteen liittyviä tietoja. 

6. Kaikissa ajokorttiin tehdyissä merkin-

nöissä tulee käyttää ainoastaan latinalaisia 

kirjaimia. Jos käytetään muita kirjaimia, 

merkinnät tulee myös translitteroida latina-

laisin aakkosin. 

7. Numeroiden 1-7 alla oleva tieto koh-

dissa 4 ja 5 tulisi mielellään olla kortin sa-

malla puolella. Numeroiden 8-14 4 ja 5 

kohtien alla olevaa muuta tietoa varten va-

rattu tila tulisi määrittää kansallisessa lain-

säädännössä. Kansallisessa lainsäädännössä 

voidaan myös määritellä tila ajokorttiin 

sähköisesti tallennettua tietoa varten. 

8. Ajoneuvoluokat, joiden kuljettamiseen 

ajokortti voi oikeuttaa, ovat seuraavat: 

A. Moottoripyörät 

B. Muut kuin A kohdassa mainitut moot-

toriajoneuvot, joiden suurin sallittu koko-

naismassa on enintään 3500 kg, ja joissa on 

kuljettajan paikan lisäksi enintään kahdek-

san istumapaikkaa; tai B ajoneuvoluokan 

moottoriajoneuvot, joihin on kytketty perä-

vaunu, jonka suurin sallittu massa on enin-

tään750 kg; tai B ajoneuvoluokan moottori-

ajoneuvot, joihin on kytketty perävaunu, 

jonka suurin sallittu massa on yli 750 kg 

mutta ei ylitä moottoriajoneuvon kuormit-

tamatonta massaa ja näin kytkettyjen ajo-

neuvojen suurin sallittu massa yhteensä on 

enintään 3500 kg; 

C. Muut kuin D kohdassa mainitut moot-

toriajoneuvot, joiden suurin sallittu koko-

naismassa ylittää 3500 kg; tai C kohdassa 

mainitut moottoriajoneuvot, joihin on kyt-

ketty perävaunu, jonka suurin sallittu massa 

on enintään 750 kg; 

D. Matkustajien kuljetukseen käytettävät 

moottoriajoneuvot, joissa on enemmän kuin 

kahdeksan istumapaikkaa kuljettajan paikan 

lisäksi; tai D kohdassa mainitut moottoriajo-

neuvot, joihin on kytketty perävaunu, jonka 

suurin sallittu massa on enintään 750 kg;

11. Expiry date for each category (sub-

category) of vehicles; 

13. Information for purposes of registra-

tion in the case of a change in country of 

normal residence; 

14. Information for purposes of registra-

tion or other information related to road 

traffic safety. 

6. All the entries on the permit shall be 

made only in Latin characters. If other 

characters are used, the entries shall also be 

transliterated into the Latin alphabet.  

7. The information under numbers 1-7 in 

paragraphs 4 and 5 should preferably be on 

the same side of the permit. The spaces for 

other data under numbers 8-14 in para-

graphs 4 and 5 should be set by domestic 

legislation. Domestic legislation may also 

allocate a space on the permit for the inclu-

sion of electronically stored information. 

8. The categories of vehicles for which 

the driving permit may be valid are the fol-

lowing:

A. Motorcycles; 

B. Motor vehicles, other than those in 

category A, having a permissible maximum 

mass not exceeding 3,500 kg and not more 

than eight seats in addition to the driver’s 

seat; or motor vehicles of category B cou-

pled to a trailer the permissible maximum 

mass of which does not exceed 750 kg; or 

motor vehicles of category B coupled to a 

trailer the permissible maximum mass of 

which exceeds 750 kg but does not exceed 

the unladen mass of the motor vehicle, 

where the combined permissible maximum 

mass of the vehicles so coupled does not 

exceed 3,500 kg; 

C. Motor vehicles, other than those in 

category D, having a permissible maximum 

mass exceeding 3,500 kg; or motor vehicles 

of category C coupled to a trailer the per-

missible maximum mass of which does not 

exceed 750 kg; 

D. Motor vehicles used for the carriage of 

passengers and having more than eight seats 

in addition to the driver’s seat; or motor ve-

hicles of category D coupled to a trailer the 

permissible maximum mass of which does 

not exceed 750 kg; 
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BE. B kohdassa mainitut moottoriajoneu-

vot, joihin on kytketty perävaunu, jonka 

suurin sallittu massa on yli 750 kg ja ylittää 

moottoriajoneuvon kuormittamattoman 

massan; tai B kohdassa mainitut moottori-

ajoneuvot, joihin on kytketty perävaunu, 

jonka suurin sallittu massa on yli 750 kg ja 

näin kytkettyjen ajoneuvojen suurin sallittu 

massa yhteensä ylittää 3500 kg; 

CE. C kohdassa mainitut moottoriajoneu-

vot, joihin on kytketty perävaunu, jonka 

suurin sallittu massa on yli 750 kg 

DE. D kohdassa mainitut moottoriajoneu-

vot, joihin on kytketty perävaunu, jonka 

suurin sallittu massa on yli 750 kg; 

9. Ajoneuvoluokkien A, B, C, CE, D ja 

DE alle voidaan kansallisessa lainsäädän-

nössä määritellä seuraavia alaluokkia, joi-

den kuljettamiseen ajokortti oikeuttaa: 

A1. Moottoripyörät, joiden kuutiotilavuus 

ei ylitä 125 cm³ ja teho ei ylitä 11 kW (ke-

vyet moottoripyörät); 

B1. Moottoroidut kolmipyörät ja nelipyö-

rät;

C1. Moottoriajoneuvot lukuun ottamatta 

kohdassa D mainittuja ajoneuvoja, joiden 

suurin sallittu massa on yli 3500 kg mutta ei 

yli 7500 kg; tai C1 alaluokan moottoriajo-

neuvot, joihin on kytketty perävaunu, jonka 

suurin sallittu massa ei ylitä 750 kg; 

D1. Matkustajien kuljetukseen käytettävät 

moottoriajoneuvot, joissa on enemmän kuin 

kahdeksan istumapaikkaa kuljettajan paikan 

lisäksi mutta vähemmän kuin 16 istuma-

paikkaa kuljettajan paikan lisäksi; tai D1 

alakohdassa mainitut moottoriajoneuvot, 

joihin on kytketty perävaunu, jonka suurin 

sallittu massa on enintään 750 kg; 

C1E. C1 alaluokassa mainitut moottori-

ajoneuvot, joihin on kytketty perävaunu, 

jonka suurin sallittu massa on yli 750 kg 

mutta ei ylitä moottoriajoneuvon kuormit-

tamatonta massaa ja näin kytkettyjen ajo-

neuvojen suurin sallittu massa yhteensä ei 

ylitä 12000 kg: 

D1E. D1 alaluokassa mainitut moottori-

ajoneuvot, joihin on kytketty perävaunu, jo-

ta ei käytetä matkustajien kuljetukseen ja 

jonka suurin sallittu massa on yli 750 kg 

mutta ei ylitä moottoriajoneuvon kuormit-

tamatonta massaa, ja näin kytkettyjen ajo-

BE. Motor vehicles of category B coupled 

to a trailer the permissible maximum mass 

of which exceeds 750 kg and exceeds the 

unladen mass of the motor vehicle; or mo-

tor vehicles of category B coupled to a 

trailer the permissible maximum mass of 

which exceeds 750 kg, where the combined 

permissible maximum mass of the vehicles 

so coupled exceeds 3,500 kg; 

CE. Motor vehicles of category C coupled 

to a trailer whose permissible maximum 

mass exceeds 750 kg; 

DE. Motor vehicles of category D cou-

pled to a trailer whose permissible maxi-

mum mass exceeds 750 kg. 

9. Under categories A, B, C, CE, D and 

DE, domestic legislation may introduce the 

following subcategories of vehicles for 

which the driving permit may be valid: 

A1. Motorcycles with a cubic capacity not 

exceeding 125 cm
3

 and a power not exceed-

ing 11 kW (light motorcycles); 

B1. Motor tricycles and quadricycles; 

C1. Motor vehicles, with the exception of 

those in category D, the permissible maxi-

mum mass of which exceeds 3,500 kg but 

does not exceed 7,500 kg; or motor vehicles 

of subcategory C1 coupled to a trailer, the 

permissible maximum mass of which does 

not exceed 750 kg; 

D1. Motor vehicles used for the carriage 

of passengers and having more than 8 seats 

in addition to the driver’s seat but not more 

than 16 seats in addition to the driver’s seat; 

or motor vehicles of subcategory D1 cou-

pled to a trailer, the permissible maximum 

mass of which does not exceed 750 kg; 

C1E. Motor vehicles of subcategory C1 

coupled to a trailer the permissible maxi-

mum mass of which exceeds 750 kg but 

does not exceed the unladen mass of the 

motor vehicle, where the combined permis-

sible maximum mass of the vehicles so 

coupled does not exceed 12,000 kg; 

D1E. Motor vehicles of subcategory D1 

coupled to a trailer, not used for the car-

riage of persons, the permissible maximum 

mass of which exceeds 750 kg but does not 

exceed the unladen mass of the motor vehi-

cle, where the combined permissible maxi-
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neuvojen suurin sallittu massa yhteensä ei 

ylitä 12000 kg. 

10. Kansallisessa lainsäädännössä voi-

daan määritellä muita kuin listassa mainit-

tuja luokkia ja alaluokkia. Noiden luokkien 

ja alaluokkien merkkien ei tulisi muistuttaa 

yleissopimuksessa käytettyjä ajoneuvojen 

luokkia ja alaluokkia tarkoittavia symbole-

ja; myös tekstin tulisi olla erilaista. 

11. Ajoneuvojen luokat (alaluokat), joissa 

kortti on voimassa, esitetään alla olevassa 

taulukossa olevilla kuvasymboleilla. 

mum mass of the vehicles so coupled does 

not exceed 12,000 kg. 

10. Domestic legislation may introduce 

categories and subcategories of vehicle 

other than those listed above. The designa-

tions of such categories and subcategories 

should not resemble the symbols used in the 

Convention to designate categories and 

subcategories of vehicles; another type of 

print should also be used. 

11. The categories (subcategories) of ve-

hicles for which the permit is valid shall be 

represented by the pictograms in the table 

below.

Luokan tunnus / kuvasymboli Alaluokan tunnus/ kuvasymboli 

A              A1             

B             B1

C             C1              

D               D1             

BE        

 CE       
C1E

DE       D1E
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Category code / Pictogram Sub-category code/ Pictogram 

A              A1             

B             B1

C             C1              

D               D1             

BE        

 CE       
C1E

DE       D1E

Liite 7 

(KANSAINVÄLINEN AJOKORTTI) 

Muutetaan mallisivun nro 1 alaviite 2 

(etusivun ulkopuoli) seuraavasti: 

2/ Korkeintaan kolme vuotta antopäivästä 

lukien tai kansallisen ajokortin voimassa-

olon loppumispäivä riippuen siitä, kumpi on  

aikaisempi. 

Annex 7 

(INTERNATIONAL DRIVING PERMIT) 

Amend footnote 2 of model page No. 1 

(Outside of front page) as follows: 

2/ Either no more than three years after 

the date of issue or the date of expiry of the 

domestic driving permit, whichever is ear-

lier.
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Muutetaan mallisivu 2 (etukannen sisä-

puoli) seuraavasti: 

Amend model page No. 2 (inside of front 

cover) as follows: 

1/ Tähän kirjoitetaan sen sopimuspuolen nimi, jossa kortin omistajalla on vakinainen asuin-

paikka.

2/ Varattu sopimuspuolina olevien valtioiden luettelolle (vapaaehtoinen). 

1/ Enter here the name of the Contracting Party in which the holder is normally resident. 

2/ Space reserved for a list of the States which are Contracting Parties (optional).

Tämä ajokortti ei ole voimassa……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..alueella.1/

Se on voimassa kaikkien muiden sopimuspuolten alueella sillä ehdolla, että sitä esitettä-

essä esitetään myös vastaava kansallinen ajokortti. Ajoneuvoluokat, joiden kuljettamiseen

ajokortti oikeuttaa on lueteltu kirjasen lopussa. 

2/

Tämän ajokortin voimassaolo lakkaa sen sopimuspuolen maassa, johon kortin omistaja

asettuu vakinaisesti asumaan. 

This permit is not valid for the territory of ……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 1/

It is valid for the territories of all the other Contracting Parties on condition that it is pre-

sented with the corresponding domestic driving permit. The categories of vehicles for

which the permit is valid are stated at the end of the booklet. 

2/

This permit shall cease to be valid in the territory of another Contracting Party if its holder

establishes his normal residence there. 
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Mallisivun 3 vasemman- ja oikeanpuoleinen sivu korvataan seuraavasti: 

MALLISIVU 3 

Vasemmanpuoleinen sivu 

KULJETTAJAN HENKILÖTIEDOT 

Sukunimi:…..................…...................……………………….….…………….……………………………....1. 

Etunimi, muut nimet:..…...………………………………………………………………………………….....2. 

Syntymäpaikka 1/:……………………………………………………………………………………………..3. 

Syntymäaika:…………………………………………………………………………………………………..4. 

Vakinainen asuinpaikka2/: ..............................……………..…………..…....………………………………..5.

AJONEUVOLUOKAT JA AJONEUVOLUOKKIEN ALALUOKAT, JOIDEN KULJETTAMISEEN 

KORTTI OIKEUTTAA SEKÄ VASTAAVAT TUNNUKSET

Luokan tunnus/kuvasymboli Alaluokan tunnus/kuvasymboli 

A              A1             

B             B1

C             C1              

D              D1              

BE       

 CE      
C1E

DE       D1E

AJOKORTIN KÄYTTÖÄ RAJOITTAVAT EHDOT 3/

1/ Syntymäpaikka voidaan korvata muilla kansallisessa lainsäädännössä määritellyillä tiedoilla. 

2/ Täytetään kansallisen lainsäädännön niin vaatiessa. 

3/ Esimerkiksi: ”Käytettävä silmälaseja”, ”Oikeuttaa ainoastaan ajoneuvon n:o …kuljettamiseen”, ”Ajoneuvossa tulee olla 

sellaiset erikoislaitteet, että yksijalkainen henkilö pystyy sitä kuljettamaan”. 
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Replace the left and right hand pages of model No.3 by the following: 

MODEL 3 

Left hand page 

PARTICULARS CONCERNING THE DRIVER 

Family name: …………………………………………………………………………………………………1. 

Given name, other names: ……………………………………………………………………………………2. 

Place of birth 1/: ……………………………………………………………………………………………...3. 

Date of birth:.…………………………………………………………………………………………………4. 

Place of normal residence 2/: ..............................……………..…………..…....…………………………….5.

CATEGORIES AND SUBCATEGORIES OF VEHICLES, WITH THE CORRESPONDING CODES, 

FOR WHICH THE PERMIT IS VALID

Category code/Pictogram Subcategory code/Pictogram 

A              A1             

B             B1

C             C1              

D              D1              

BE       

 CE      
C1E

DE       D1E

RESTRICTIVE CONDITIONS OF USE 3/

1/ The place of birth may be replaced by other particulars defined by domestic legislation. 

2/ To be completed when required by domestic legislation. 

3/ For example, “Must wear corrective lenses”, “Valid only for driving vehicle No. …”, “Vehicle must be 

equipped to be driven by a one-legged person”. 
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MALLISIVU 3 

Oikeanpuoleinen sivu 

1. ……………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………… 

LEIMA   4/ LEIMA   4/

A A1 

B B1 

C C1 

D D1 

BE

CE C1E 

DE D1E Omistajan allekirjoitus …………………………. 

PERUUTUKSET: 

Ajokortin omistajan oikeus toimia kuljettajana 

on peruutettu………………………n alueella 5/                .....……………….saakka 

Paikka............................. ……………………..                  Pvm.........……………… 

                                                                                             …………………………6/

------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------- 

Ajokortin omistajan oikeus toimia kuljettajana 

on peruutettu………………………n alueella 5/                 .....……………….saakka 

Paikka............................. ……………………..                   Pvm .........……………… 

                                                                                              …………………………6/

4/ Ajokortin myöntävän viranomaisen tai organisaation sinetti tai leima. Sinetti tai leima liitetään luokkaa tai ala-

luokkaa osoittavan merkin kohdalle vain jos haltija on oikeutettu kuljettamaan kyseisten luokkien ajoneuvoja. 

5/ Maan nimi. 

6/ Ajokortin kelpoisuuden alueellaan kumonneen viranomaisen allekirjoitus ja sinetti tai leima. Jos tällä sivulla 

olevat peruutuksia varten varatut tilat on jo käytetty, on muut peruutukset sijoitettava lehden toiselle puolelle.” 

6/

6/

valokuva

4/
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MODEL 3 

Right hand page 

1. ……………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………… 

STAMP   4/ STAMP   4/

A A1 

B B1 

C C1 

D D1 

BE

CE C1E 

DE D1E Signature of the holder …………………………. 

DISQUALIFICATIONS: 

The holder is deprived of the right to drive 

in the territory of …………………………..5/                until .....…………………….. 

At ............................. ……………………..…                 on .........……………………. 

                                                                                          ……………………………6/

------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------- 

The holder is deprived of the right to drive 

in the territory of ………………………….5/                  until .....……………………. 

At ............................. ………………………                    on .........…………………… 

                                                                                           …………………………...6/

4/ Seal or stamp of the authority or association issuing the permit. This seal or stamp shall be affixed against the 

designation of the categories or subcategories only if the holder is licensed to drive the appropriate vehicles. 

5/ Name of State. 

6/ Signature and seal or stamp of the authority which has invalidated the permit in its territory. If the spaces pro-

vided for disqualifications on this page have already been used, any further disqualifications should be entered 

overleaf.” 

6/

6/

photograph 

4/


