


Toimitsijalisenssiuudistus
» Toimitsijalisenssin saamiseksi edellytetään vähintään 15 vuoden ikää 

perustoimitsijatasolla ja 18 vuoden ikää päätoimitsijatasolla. 

» Perustason toimitsijalisenssi on voimassa lisenssin myöntämispäivästä 
toistaiseksi, ellei lisenssinhaltijalle tule viiden (5) vuoden katkosta minkä 
tahansa liiton alaisen jäsenseuran jäsenyyden voimassaolossa, jolloin 
perustoimitsijalisenssi lakkaa olemasta voimassa.

» 2- ja 1-tasoilla päätoimitsijalisenssin voimassaolon jatkamista tulee anoa 
neljän (4) kuukauden sisällä toimitsijalisenssin voimassaolon päättymisestä.

» Päätason toimitsijalisenssin voimassaolo on viisi vuotta lajista ja 
lisenssityypistä riippumatta.



Toimitsijapolku

» Nuorisolisenssiä voivat hakea 12-
15 –vuotiaat.

» Tehtävät kirjataan liitosta
saatavaan Nuorisolisenssi-
vihkoon.

Nuorisolisenssi Ei toimitsijalisenssiä Perustoimitsijalisenssi
(väh. ikä 15 vuotta)

» Toimitsijatehtävät, joihin ei vaadita
lisenssiä (esim. lipunmyynti, 
lähdönjärjestely, varikkovalvonta, 
sulkuhenkilö, järjestyksenvalvoja)

Korotus perustoimitsijaksi:
» perustoimitsijakoulutus (esim. seuran

järjestämänä)
» hakemus liittoon

Poikkeukset:
» autosuunnistuksen, pienoisautoilun, 

digitaalinen autourheilun ja driftingin 
perustoimitsijalisenssien 
myöntämiselle ei ole 
koulutusvaatimusta, 
ne myönnetään hakemuksesta

» On voimassa lisenssin 
myöntämispäivästä toistaiseksi, 
ellei lisenssinhaltijalle tule viiden 
(5) vuoden katkosta minkä 
tahansa liiton alaisen 
jäsenseuran jäsenyyden 
voimassaolossa. 

Korotus 2-tason päätoimitsijaksi:
» lajikohtainen 2-tason 

päätoimitsijakoulutus
» viisi (5) perustoimitsijatason

tehtävää
» hakemus liittoon



Toimitsijapolku
2-tason päätoimitsijalisenssi 

(väh. ikä 18 vuotta)
1-tason päätoimitsijalisenssi 

(väh. ikä 18 vuotta)

» Uusitaan lisenssin voimassaoloaikana joko suorittamalla
kolme (3) 2-tason tehtävää tai 2-tason 
päätoimitsijakoulutus ja lähettämällä hakemus liittoon.

Korotus 1-tason päätoimitsijaksi:
» lajikohtainen 1-tason päätoimitsijakoulutus
» viisi (5) 2-tason tehtävää
» hakemus liittoon

» Uusitaan lisenssin voimassaoloaikana joko suorittamalla kolme
(3) 1-tason tehtävää tai 1-tason päätoimitsijakoulutus ja 
lähettämällä hakemus liittoon.

Poikkeukset:
» Autosuunnistuksen, pienoisautoilun, digitaalisen autourheilun ja 

driftingin 1-tason päätoimitsijalisenssi voidaan myöntää, kun on 
suorittanut viisi (5) kyseisen lajin tehtävää lisenssin 
voimassaoloaikana sekä päätoimitsijakoulutuksen.

Edut:
» 1-tason päätoimitsijalisenssin haltijat ovat oikeutettuja 

vapaaseen sisäänpääsyyn liiton luvalla järjestetyissä kansallisissa 
kilpailuissa. 

» 1-tason päätoimitsijalisenssi rinnastetaan ao. lajin 
kuljettajatutkinnoksi pois lukien rataleima ja rallin nuottitutkinto. 



» Perustoimitsijalisenssi voidaan myöntää hakijalle, joka on suorittanut perustason toimitsijakoulutuksen, muutamia 
lajeja lukuun ottamatta. Voimassaoleva kuljettajatutkinto (endurance, jm, ralli) ja rataleima rinnastetaan 
perustoimitsijakoulutukseksi ja voimassaoleva 1-tason päätoimitsijalisenssi rinnastetaan endurance-, jm- ja rallin 
junioritutkintoon.

» Perustoimitsijalisenssi haetaan normaalisti lähettämällä hakemus liittoon. Perustason toimitsijalisenssi on 
voimassa lisenssin myöntämispäivästä toistaiseksi, ellei lisenssinhaltijalle tule viiden (5) vuoden katkosta minkä 
tahansa liiton alaisen jäsenseuran jäsenyyden voimassaolossa, jolloin perustoimitsijalisenssi lakkaa olemasta 
voimassa.

» Päätason toimitsijalisenssin jatkoa on haettava 4 kuukauden kuluessa lisenssin voimassaolon päättymisestä.

» Mikäli edellisen 1- tai 2-tason päätoimitsijalisenssin voimassaolon umpeutumisesta on enintään kaksi vuotta, voi 
päätoimitsijalisenssin päivittää voimaan ko. tason päätoimitsijalisenssinä suorittamalla ko. lajin ko. tason 
päätoimitsijakoulutus.

» Päätoimitsijalisenssit ja vaatimustasot ovat lajikohtaisia. Tarkista vaatimustasot sääntökirjasta 
autourheilun kansallisista määräyksistä kohdasta 80. 

Toimitsijalisenssit
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