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HENKILÖAUTOKORTTI 
  
Koulutus    Hinta_________________________________ 
B-kurssi, perusvaihe   1774€ 
 
Hinta sisältää:  
perusmaksun, teoriatunnit 19h , oppimateriaalit  
ja nettiharjoitteet   368€ 
17 ajotuntia (ajotunti 50min) x á 78€  1326€ 
ajoneuvon käyttö ensimmäisessä ajokokeessa  80€          
   yhteensä= 1774€ 
 
B-kurssimaksun lisäksi tulevat vielä muut kulut ja viranomaiskulut: 
pimeänajo simulaattorilla   109€ 
ajoharjoitteluradan käyttömaksu (Vantaan rata) 70€ 
Lisäksi tulee Ajovarma Oy:lle maksettavat  ajokorttilupamaksu 40€, sekä tutkintomaksut: 
teoriakoe 30min 31€ tai 60 min teoriakoe 94€ ja ajokoemaksu 65€. Muita kuluja on hankittavien passikuvien sekä 
lääkärintodistuksen aiheuttamat kulut. 
 
 
B-kurssi, kun sinulla on jo 
A-luokan ajo-oikeus    1384€ 
(A1 ja B-tutkinnon välinen aika                  
vähintään puoli vuotta. Muutoin   
täysi oppimäärä)  
 
Hinta sisältää: 
perusmaksun, teoriatunnit 19h, oppimateriaalit 
 ja nettiharjoitteet   368€   
12 ajotuntia (ajotunti 50min) x á78€  936€ 
ajoneuvon käyttö ensimmäisessä ajokokeessa 80€ 
   yhteensä= 1384€ 
 
B-kurssimaksun lisäksi tulevat vielä muut kulut ja viranomaiskulut: 
pimeänajon simulaattorilla   109€ 
ajoharjoitteluradan käyttömaksu (Vantaan rata) 70€ 
Lisäksi tulee Ajovarma Oy:lle maksettavat  ajokorttilupamaksu 40€, sekä tutkintomaksut: 
teoriakoe 30min 31€ tai 60 min teoriakoe 94€ ja ajokoemaksu 65€. Muita kuluja on hankittavien passikuvien sekä 
lääkärintodistuksen aiheuttamat kulut. 
 
Harjoitteluvaihe    230€ 
Hinta sisältää: 
harjoitteluvaiheen perusmaksun,  teoriatunti 74€ 
kaksi ajotuntia   2 x  78€ = 156€ 
 
 
Syventävä vaihe omalla autolla   483€ 

Hinta sisältää: 
syventävän vaiheen perusmaksun,  teoriatunnit 74€ 
ajotunnit 4x78€   312€ 
ratamaksu    97€ 
Kurssipäivänä tarjoillaan autokoululla pieni välipala, joka sisältyy hintaan. 
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Peruuttamaton ajotunti   78€/h 
(Voit perua ajotunnin kuluitta edelliseen työpäivään klo 12 mennessä. Jos oppilas ei peruuta tai käytä hänelle 
varattua ajotuntia, veloitetaan peruuttamattomista ajotunneista normaali tuntiveloitus 78€/h) 
  
 
Pimeänajo simulaattorilla erikseen  109€ 
 
 
 
Yksittäiset ajotunnit:   78€/h (ajotunti 50min) 
    50€ perusmaksu 
Kauttamme järjestyy myös yksittäiset ajotunnit. Ajotunnit järjestetään esimerkiksi silloin kun sinulla on jo ajokortti, 
mutta tarvitset kertausta esimerkiksi liikenteessä ajamiseen tai ajoneuvon käsittelyyn. Laskutus muodostuu 
ajettujen ajotuntien mukaan. Laskutamme ensimmäisessä laskussa lisäksi perusmaksun 50€. 
 
 
B-ajokokeessa käyttö:   208€  

 
Hinta sisältää: 
perusmaksun    50€ 
yhden ajotunnin á78€   78€ 
ajoneuvon käytön tutkinnossa   80€  
   Yhteensä= 208€.  
 
Lisäajotunnit ja mahdollisen uusinta ajokokeessa tarvittavan ajoneuvon käytön laskutamme erikseen.  
Hinnan lisäksi tulee Ajovarma Oy:n tutkintomaksut (96€-159€) ja mahdollinen ajokorttilupamaksu (40€). 
 

 
Yksittäiset teoriatunnit:   50€/h 
Tarvittaessa järjestämme yksityisteoriatunteja, joista tuntiveloitus on 50€/h (teoriatunti 45min)  


