
TERVETULOA  AUTOKOULUUN!  

 

Tässä on tärkeää tietoa, joten lue huolellisesti ja muista näyttää myös huoltajallesi/maksajalle. 

 

www.haaganautokoulu.fi 

• Haagan toimisto, Vihdintie 1, ma-to 10-17 ja pe 10-14, p. 010 309 3320   toimisto@haaganautokoulu.fi 

• Kampin toimisto, Runeberginkatu5, ma ja to 10-17, P.010 309 3321 kamppi@haaganautokoulu.fi 

• Töölön toimisto, Topeliuksenkatu 1, ma-to 10-17, p. 010 309 3322 toolo@haaganautokoulu.fi 

• Maunulan toimisto, Pakilantie 8A, ma-to 10-17, p. 010 309 3342 maunula@haaganautokoulu.fi 

 

1.7.2018 alkaen kuljettajaopetus on yksivaiheinen. 

 Henkilöautokurssi alkaa pakollisella ensimmäisen ajokortin suorittajan turvallisuuskoulutuksella. Jos sinulla on 
aikaisempi ajokortti tai todistus suoritetusta koulutuksesta, turvallisuuskoulutusta ei tarvitse enää käydä, 
ensimmäinen infotunti on kuitenkin kaikkien kurssille osallistuvien käytävä. 

Henkilöautokurssin pakolliset tuntimäärät: 

 Turvallisuuskoulutus  

- teoriatunteja 4 h  

Ajo-opetus 

- vähintään 10 h 

Riskientunnistamiskoulutus 

- teoriatunteja 4 h 

- ajotunteja 4 h  

Kuljettajantutkinto 

- teoria- ja ajokoe 

 

KURSSIMATERIAALI 

Henkilöautokurssin (B-kortti) materiaalipakettiin kuuluvat henkilökohtainen käyttäjätunnus, jolla mm. pääset 
omiin tietoihisi ja oppimisympäristöön  harjoittelemaan teoriakoetta varten sekä nettioppikirja ja tämä 
moniste. Jos et ole saanut tunnusta, tiedustele sitä toimistosta.  

http://www.haaganautokoulu.fi/
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KURSSIMAKSU  

Valitse itsellesi sopiva paketti hinnastostamme. Mahdolliset lisäajotunnit veloitetaan hinnaston mukaan. 

B-kortti: 

- turvallisuuskoulutus 

- 10 ajotuntia vähintään 

- riskientunnistamiskurssi   

Lisäksi: 

- ratamaksu 80 €  ratayhtiölle jos suoritat           liukkaanajoharjoituksen autolla 

- ajokorttilupamaksu 40 € Ajovarmalle 

- tutkintomaksut 35 € + 90 € Ajovarmalle 

Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään. 

Autokoulun aloitettuasi laskutamme kurssin kolmessa tai neljässä erässä. Kaikki laskut tulee olla maksettuna 
ennen ajokoetta. Muista ilmoittaa jos haluat toisen maksujärjestelyn. Kotisivujemme kautta voit hakea 
tarvittaessa myös rahoitusta. 

Huolehdithan, että maksat laskusi ajallaan, sillä muuten autokoulu ei voi varata sinulle ajokoetta. 

Lähetämme laskut sähköpostitse ja näet ne myös omilla käyttäjätunnuksillasi 
www.kuljettajaopetus.fi/haaganautokoulu. Jos haluat laskut suoraan toiseen sähköpostiin, muista ilmoittaa 
toimistollemme. 

AJOKORTTILUPA 

Ajokorttilupamaksu, 40 €, maksetaan Ajovarman tilille netissä: 

www.ajovarma.fi 

Varaa aika:"Ajokorttilupahakemus (autokouluasiakas)". Aika on varattava (sitä ei tarvitse kuitenkaan käyttää), 
sillä nettimaksu on mahdollista vain ajanvarauksen yhteydessä. 

Ajokorttilupahakemusta varten sinun on henkilökohtaisesti tuotava toimistolle:  

- 2 kpl passikuvia (jos sinulla on jo Trafin järjestelmässä sähköiset kuvat, uusia kuvia ei           tarvitse toimittaa)                          

- tunnistamisasiakirjana passi tai henkilökortti, jos ei ole esittää aikaisempaa ajokorttia (alle 18-vuotiaan 
henkilöllisyyden voi todistaa huoltaja tarvittaessa esittämällä oma tunnistamisasiakirjansa) 

Samalla allekirjoitat lupahakemuksesi, jonka autokoulu toimittaa Ajovarmaan hyväksyttäväksi. Kun lupasi on 
hyväksytty (saattaa kestää useita päiviä/viikkoja) voit varata ajan teoriakokeeseen. 

Hakemuksen ajokorttiluokan korottamisesta moposta tai moottoripyörästä henkilöautoon voi tehdä myös 
sähköisesti: https://asiointi.trafi.fi/web/asiointi/henkiloasiakkaat/tieliikenne/ajokortti/korottaminen 

www.kuljettajaopetus.fi/haaganautokoulu
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TURVALLISUUSKOULUTUS  

Aloitat autokoulun osallistumalla infotunnille ja turvallisuukoulutuksen neljälle teoriatunnille. 

Jos sinulla on aikaisempi ajokortti tai todistus suoritetusta koulutuksesta, tarvitsee sinun osallistua vain 
ensimmäiselle infotunnille. 

Teoriaa kannattaa opiskella lisää myös verkko-opiskelutunneilla omilla käyttäjätunnuksillasi.   

 

TEORIAKOE 

Käytyäsi turvallisuuskoulutuksen teoriatunnit voit varata ajan teoriakokeeseen netistä, www.ajovarma.fi, 
aikaisintaan kuukausi ennen kuin täytät 18 vuotta edellyttäen, että olet harjoitellut koetta riittävästi ja 
lupahakemuksesi on hyväksytty. 

Kokeeseen tarvitset mukaasi: 

• todistukset saadusta opetuksesta, jotka noudat toimistostamme 

• henkilöllisyystodistuksen 

• 35 €  käteisellä tai kortilla, jos et ole maksanut koetta ennakkoon. Hylätystä teoriakokeesta  joudut 
maksamaan uusinnassa tutkintotoimistolle 35 €. 

Teoriakokeen jälkeen palautat todistukset autokoululle. Teoriakoe on voimassa 12 kuukautta. Tänä aikana on 
ajokoe suoritettava hyväksytysti. Muussa tapauksessa joudut uusimaan teoriakokeen.  

Ajokorttilupa on voimassa kolme vuotta luvan myöntämispäivästä 

(ennen lakimuutosta 1.7.2018 myönnetyt ajokorttiluvat ovat voimassa kaksi vuotta). Jos lupasi vanhenee, 
joudut toimittamaan Ajovarmalle uudestaan lupahakemuksen maksun ja valokuvat. 

Huolehdi itse, ettet päästä koettasi tai lupaasi vanhenemaan! 

 

AJO-OPETUS 

Ensimmäiset ajotuntisi simulaattorilla tai autolla voit varata käytyäsi ensimmäisen teoriatunnin. Yhden 
ajotunnin pituus on 50 minuuttia,  Mahdolliset lisäajotunnit maksavat erikseen hinnastomme mukaan. 

Kun ajot ovat loppuvaiheessa sekä teoriakoe ja riskientunnistamiskoulutus suoritettuna, sovit opettajan kanssa 
ajokokeen ajankohdasta. Mikäli ajotaito ei vielä tunnu riittävän turvalliseen liikkumiseen tiellä, on syytä 
neuvotella opettajan kanssa tarpeellisesta lisäajotuntimäärästä. 

Muista kertoa asiasta myös huoltajallesi/maksajalle ennen kuin varaat lisäajotunteja  ja pyydä häntä ottamaan 
yhteyttä asian tiimoilta jos se on aiheellista. 

 

  

www.ajovarma.fi


RISKIENTUNNISTAMISKOULUTUS 

Ennen ajokoetta suoritat pakollisen riskientunnistamiskoulutuksen, joka sisältää neljä teoriatuntia ja neljä 
ajotuntia simulaattorilla tai autolla (taajama-ajo, maantieajo, pimeänajo ja liukasajo) 

AJOKOE 

Kurssihintaan sisältyy ensimmäinen auton käyttö ajokokeessa, mutta mahdollisista uusintakäynneistä 
autokoulu veloittaa uudestaan ajoneuvon käytöstä ajokokeessa. Ajotutkinto, 90 €, maksetaan tutkintoimistolla 
jos et ole maksanut sitä ennakkoon. 

Hylätystä ajokokeesta tutkintotoimisto veloittaa uusintakokeesta lisämaksun 90 €. 

Jos et voi saapua varaamallesi ajotunnille, tunti on peruttava viimeistään edellisenä arkipäivänä klo 12:00 
mennessä. Muussa tapauksessa veloitamme jokaisesta perumattomasta ajokerrasta normaalin ajotuntihinnan 
mukaan. 

 

HINNASTO 

Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin. 

__________________________________________________________________ 

Basic 1080,00 € + viranomaiskulut 165,00 € 
   Turvallisuuskoulutus 0,00 € 
   Oppimateriaali 65,00 € 
   3 ajotuntia simulaattorilla 135,00 € 
   7 ajotuntia autolla 490,00 € 
   Riskientunnistamiskoulutus 290,00 € 
       (ajotunnit pääosin simulaattorilla)    
   Auton käyttö ajokokeessa 100,00 € 
 __________________________________________________________________ 
Viranomaiskulut 
   Ajokorttilupamaksu 40,00 € 
   Teoriakoe 35,00 € 
   Ajokoe 90,00 € 
 
Voit ostaa erikseen lisätunteja tai pääsyn oppimisympäristöön seuraavan hinnaston mukaan: 
Turvallisuuskoulutus 70,00 € 
Oppimisympäristö 65,00 € 
Ajotunti simulaattorilla 50,00 € 
Ajotunti autolla 80,00 € 
5 h ajotuntipaketti autolla 350,00 €, säästä 50,00 € 
Pimeänajo simulaattorilla 80,00 € 
  
TOIVOTAMME MUKAVIA HETKIÄ AUTOKOULUN PARISSA! 

 


