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          päivitetty 7.12.2022 
TOIMITSIJALISENSSIT 
 
AKK:lla on yksinoikeus antaa kaikkien järjestettyjen kansainvälisten ja kansallisten 
autokilpailujen johtoon kuuluville toimitsijoille asianmukainen toimitsijalisenssi ja määritellä 
siihen liittyvät pätevyysvaatimukset. Toimitsijalisenssin luokka määräytyy lisenssinhaltijan 
toiminnan ja AKK:n harkinnan mukaan näiden sääntöjen edellyttämällä tavalla kussakin 
tapauksessa erikseen. 
 
Voimassaolo ja sen jatkaminen 
Lisenssi on voimassa lisenssin myöntämispäivästä viisi (5) seuraavaa kalenterivuotta, jollei AKK 
katso erityisten syiden vaativan sen peruuttamista. 
 
Kaikilla toimitsijalisenssin tasoilla toimitsijalisenssin voimassaolon jatkamista tulee anoa 
viimeistään neljän (4) kuukauden sisällä toimitsijalisenssin voimassaolon päättymisestä. Vain 
edellisen lisenssin myöntämisen jälkeiset toimitsija- ja kilpailija-ansiot otetaan huomioon. 
Lisenssin myöntäminen tapahtuu käytännön kokemuksen ja hankitun koulutuksen perusteella. 
Huomioithan, että toimitsijalisenssi ei ole voimassa 4 kuukauden siirtymäajalla, vaan 
voimassaolo päättyy lisenssiin merkittynä ajankohtana. 
 
Ikäraja 
Toimitsijalisenssin saamiseksi edellytetään vähintään 15 vuoden ikää perustoimitsijatasolla ja 18 
vuoden ikää päätoimitsijatasolla. 
 
Nuorisolisenssi 
Nuorisolisenssi on 12–15 -vuotiaille tarkoitettu lisenssi, joka sisältää saman 
tapaturmavakuutuksen kuin toimitsijalisenssi. Nuorisolisenssi haetaan samaan tapaan kuin 
normaali toimitsijalisenssi. Sen myöntämiselle ei ole tehtävä- tai koulutusvaatimuksia. 
 
Perustoimitsijalisenssi 
Perustoimitsijalisenssi on voimassa lisenssin myöntämispäivästä toistaiseksi, ellei 
lisenssinhaltijalle tule viiden (5) vuoden katkosta minkä tahansa liiton alaisen jäsenseuran 
jäsenyyden voimassaolossa. 
 
Perustoimitsijalisenssi - Nopeus ja ralli 
Perustoimitsijalisenssi voidaan myöntää hakijalle, joka on suorittanut perustason 
toimitsijakoulutuksen. Voimassa oleva kuljettajatutkinto (JM-tutkinto, endurance-tutkinto, rallin 
junioritutkinto) tai rataleima luetaan perustoimitsijakoulutukseksi. 
 
Perustoimitsijalisenssi - Tekniikka 
Tekniikan perustoimitsijalisenssi voidaan myöntää hakijalle, joka on suorittanut tekniikan 
perustoimitsijakoulutuksen. Karting-tekniikan perustoimitsijalisenssi voidaan myöntää hakijalle, 
joka on suorittanut karting-tekniikan perustoimitsijakoulutuksen. 
 
Perustoimitsijalisenssi - Autosuunnistus 
Autosuunnistuksen perustoimitsijalisenssin myöntämiselle ei ole koulutusvaatimusta, se 
myönnetään hakemuksesta.  
 
Perustoimitsijalisenssi - Pienoisautoilu 
Pienoisautoilun perustoimitsijalisenssin myöntämiselle ei ole koulutusvaatimusta, se myönnetään 
hakemuksesta.  
 
Perustoimitsijalisenssi - Drifting 
Driftingin perustoimitsijalisenssin myöntämiselle ei ole koulutusvaatimusta, se myönnetään 
hakemuksesta.  
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Perustoimitsijalisenssi – Digitaalinen autourheilu 
Digitaalisen autourheilun perustoimitsijalisenssin myöntämiselle ei ole koulutusvaatimusta, se 
myönnetään hakemuksesta.  
 
Päätoimitsijalisenssi, 2-taso 
2-tason päätoimitsijalisenssi voidaan myöntää perustoimitsijalisenssin haltijalle, joka on 
suorittanut lajikohtaisen (esim. nopeus tai ralli) 2-tason päätoimitsijakoulutuksen ja viisi (5) 
perustoimitsijatason tehtävää kolmesta eri tehtävänimikkeestä perustoimitsijalisenssin 
voimassaolon aikana. Rallissa 2-tason päätoimitsijakoulutus on 2-päiväinen. Tekniikassa on yksi 
päätoimitsijatason koulutus, johon voi osallistua suoritettuaan viisi (5) katsastustehtävää 
edellisen lisenssin myöntämisen jälkeen. 
 
2-tason päätoimitsijalisenssin voimassaoloa voidaan jatkaa, kun on suorittanut kolme (3) 2-tason 
päätoimitsijatehtävää lisenssin voimassaoloaikana tai suorittamalla 2-tason päätoimitsijakoulutus 
uudelleen. 
 
Päätoimitsijalisenssi, 1-taso 
1-tason päätoimitsijalisenssi voidaan myöntää ko. lajin 2-tason päätoimitsijalisenssin haltijalle, 
joka on suorittanut lajikohtaisen 1-tason päätoimitsijakoulutuksen ja viisi (5) 2-tason 
päätoimitsijatehtävää 2-tason päätoimitsijalisenssin voimassaoloaikana. Rallissa 1-tason 
päätoimitsijakoulutus on 1-päiväinen ja se on jatkoa 2-tason 2-päiväiselle koulutukselle. 
 
1-tason päätoimitsijalisenssin voimassaoloa voidaan jatkaa, kun on suorittanut kolme (3) 1-tason 
päätoimitsijatehtävää lisenssin voimassaoloaikana tai suorittamalla 1-tason päätoimitsijakoulutus 
uudelleen. Tekniikan 1-tason päätoimitsijalisenssin voimassaoloa voidaan jatkaa, kun on 
suorittanut kolme (3) tekniikan 1-tason päätoimitsijatehtävää lisenssin voimassaoloaikana tai 
osallistumalla tekniikan lajipäiville. 
 
1-tason päätoimitsijalisenssi rinnastetaan ao. lajin kuljettajatutkinnoksi, pois lukien rataleima ja 
rallin nuottitutkinto. 
 
Päätoimitsijalisenssi, 1-taso - Tekniikka 
Tekniikassa on yksi päätoimitsijatason koulutus, johon voi osallistua suoritettuaan viisi (5) 
katsastustehtävää edellisen lisenssin myöntämisen jälkeen. Tekniikan 1-tason 
päätoimitsijalisenssi voidaan myöntää tekniikan 2-tason päätoimitsijalisenssin haltijalle, joka on 
suorittanut viisi (5) tekniikan 2-tason päätoimitsijatehtävää lisenssin voimassaoloaikana. 
 
Päätoimitsijalisenssi, 1-taso - Autosuunnistus 
Autosuunnistuksessa on vain yksi päätoimitsijataso (1-taso). Autosuunnistuksen 
päätoimitsijalisenssin voi saada, kun on osallistunut vähintään yhteen autosuunnistuksen 
lajipäivään tai muuhun AKK:n järjestämään autosuunnistuskoulutukseen sekä vähintään kolmeen 
autosuunnistuskilpailun tehtävään perustoimitsijalisenssin voimassaoloaikana. 
Autosuunnistuskilpailussa tehtäväksi luetaan myös osallistuminen kilpailuun tai 
harjoituskilpailuun kilpailijana. 
 
Päätoimitsijalisenssi, 1-taso - Pienoisautoilu 
Pienoisautoilussa on vain yksi päätoimitsijataso (1-taso). Pienoisautoilussa päätoimitsijalisenssin 
voi saada, kun on osallistunut vähintään yhteen pienoisautoilun koulutus- tai lajipäivään sekä 
vähintään kolmeen pienoisautokilpailun tehtävään perustoimitsijalisenssin voimassaoloaikana. 
Pienoisautokilpailussa tehtäväksi luetaan myös osallistuminen kilpailuun tai harjoituskilpailuun 
kilpailijana. 
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Päätoimitsijalisenssi, 1-taso - Drifting 
Driftingin päätoimitsijatason toimitsijalisenssiä hakeakseen tulee hakijalla olla kolme (3) 
perustason tehtävää sekä nopeuden 1-tason päätoimitsijakoulutus tai driftingin koulutus- tai 
lajipäivä. Perustason tehtäväksi luetaan myös hakijan osallistuminen drifting-kilpailuun 
kilpailijana. 
 
Päätoimitsijalisenssi, 1-taso – Digitaalinen autourheilu 
Digitaalisen autourheilun päätoimitsijatason toimitsijalisenssiä hakeakseen tulee hakijalla olla 
kolme (3) perustason tehtävää sekä nopeuden 1-tason päätoimitsijan verkkokoulutus. 
Digitaalisessa autourheilussa enintään yhdeksi tehtäväksi voidaan lukea osallistuminen AKK:n 
alaiseen vähintään kansallisen tason digitaaliseen autourheilukilpailuun kilpailijana. 
 
Päätoimitsijalisenssi, 1-taso – Karting 
Kartingin päätoimitsijatason toimitsijalisenssiä hakeakseen tulee hakijalla olla viisi (5) perustason 
tehtävää perustoimitsijalisenssin myöntämisen jälkeen sekä suoritettuna 1-tason 
päätoimitsijakoulutus.  
 
Vanhentuneen lisenssin päivittäminen voimaan 
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. 
 
Toimitsijalisenssien tasovaatimukset 
Toimitsijalisenssien tasovaatimukset määräytyvät laji- ja tehtäväkohtaisesti. 
Tehtäväkohtaiseen lisenssivaatimukseen vaikuttaa myös kilpailun taso. Lajikohtaiset 
toimitsijalisenssitasot ja -vaatimukset löytyvät autourheilun sääntökirjan kansallisista 
määräyksistä kohdasta 80. 
 
Toimitsijakoulutukset 
Perus- ja 2-tason päätoimitsijakoulutukset antavat perustiedot tehtävien hoitamiseen. 1-tason 
päätoimitsijakoulutukset ovat päätoimitsijoiden jatkokoulutuksia, joiden sisällöissä voidaan 
syventää tietoja ja keskittyä yksityiskohtaisempiin kilpailun tekemiseen liittyviin kokonaisuuksiin. 
 
Lisenssien oikeutus sisäänpääsyyn 
1- tason päätoimitsijalisenssin haltijat ovat oikeutettuja vapaaseen sisäänpääsyyn ja oleskeluun 
järjestäjän osoittamassa paikassa liiton luvalla järjestetyissä kansallisissa kilpailuissa. Vapaaseen 
sisäänpääsyyn oikeutetut henkilöt tunnistetaan voimassa olevasta 1-tason 
päätoimitsijalisenssistä. 
 
Sisäänpääsyoikeudesta Suomessa järjestettäviin kansainvälisiin tai FIA:n mestaruuskilpailuihin 
päättää erikseen ko. kilpailun järjestäjä. 
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