
Autokoulu R. Snellman Ky 

Hinnasto 2022     

Kaikki hinnat sisältävät alv:n 24 %        

 

EAS 70,00 €           

 -Ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (T, AM120, AM121, A1, A2, A, B) 

 4 teoriatuntia (EAS 1-4) livenä tai netissä 

 Sähköinen oppikirja, oppimisympäristö ja teoriakoeharjoittelu netissä 

 

RTK 390,00 € 

 -Riskientunnistamiskoulutus 

 Sähköinen oppikirja, oppimisympäristö ja teoriakoeharjoittelu netissä 

 4 teoriatuntia RTK 1-4 (livenä tai netissä) 

 3 ajotuntia autolla (taajama, maantie ja liukas) 

 Pimeäajo simulaattorissa 

 



T = traktori, moottorikelkka,   70,00 € 

mönkijät; T1a, T1b, T2a, T2b, T3a 

4 teoriatuntia (EAS 1-4) livenä tai netissä 

 Sähköinen oppikirja, oppimisympäristö ja teoriakoeharjoittelu netissä 

 

AM120 = Mopo 

2 ajotuntia mopolla (käsittely ja liikenne) 280 € (+ *Viranomaismaksut n. 111,00 €) 

3 ajotuntia mopolla (käsittely ja 2 x liikenne) 350 € (+ *Viranomaismaksut n. 111,00 €) 

 4 teoriatuntia (EAS 1-4) livenä tai netissä 

 Sähköinen oppikirja, oppimisympäristö ja teoriakoeharjoittelu netissä 

 Ajovarusteet ajotunneille ja käsittelykokeeseen 

 Mopon käyttö 1. käsittelykokeessa 

 Tarvittavat lisäajotunnit 80e/kpl ja mopon käyttö 2. jne ajokokeessa 80e/kerta 

 

AM121 = kevytnelipyörä; mopoauto, mönkijät; L6e-A, T3a, T3b 

HUOM: Ajo-opetus vain omalla ajoneuvollasi 

80,00€/ajotunti 

 

A1-, A2- tai A-opetus 570,00 € (+ *Viranomaismaksut n. 153,00 €) 

 Sisältää EAS, jos ei aiempaa ajokorttia 

 Sähköinen oppikirja, oppimisympäristö ja teoriakoeharjoittelu netissä 

 5 ajotuntia, lisäajotunnit sopimuksen mukaan 



 Ajovarusteet ajotunneille ja käsittely/ajokokeeseen 

 Moottoripyörän käyttö 1.käsittely/ajokokeessa 

 Tarvittavat lisäajotunnit 80e/kpl ja mp:n käyttö 2. jne ajokokeessa 80e/kerta 

 

A1 kortin korotus A2 luokkaan 

tai 

A2 kortin korotus A luokkaan 450,00 € (+ *Viranomaismaksut n. 39,00 €) 

 -2 teoriatuntia 

 -5 ajotuntia 

 -Ajovarusteet ajotunneille 

 

 

B = Henkilöauton ajo-opetus vaihtoehdot; 

Huom, kaikki kurssit sisältävät myös EAS- ja RTK-kurssit, 

sekä liukasajon oikealla autolla Kymenlaakson Ajoharjoitteluradalla 

 

Cheap- eli halpis-kurssi    990,00 € (+ *Viranomaismaksut n. 178,00 €) 

 7 ajotuntia autolla 

 7 ajotuntia simulaattorilla 

 Nettiteoriat 

 Sähköinen oppikirja, oppimisympäristö ja teoriakoeharjoittelu netissä 

 Autonkäyttö 1. ajokokeessa 

 Tarvittavat lisäajotunnit 80e/kpl ja autonkäyttö 2. jne ajokokeessa 100e/kerta 

  



Basic- eli perus-kurssi    1350,00 € (+ *Viranomaismaksut n. 178,00 €)

   

 13 ajotuntia autolla (manuaali tai automaatti), lisäajotunnit sopimuksen mukaan 

 1 ajotunti simulaattorilla (pimeä) 

 Sähköinen oppikirja, oppimisympäristö ja teoriakoeharjoittelu netissä 

 Harjoitusajokoe 45 min 

 Auton käyttö 1. ajokokeessa 

 Tarvittavat lisäajotunnit 80e/kpl ja autonkäyttö 2. jne ajokokeessa 100e/kerta 

 

Extra-kurssi     1990,00 € (+ *Viranomaismaksut n. 178,00 €) 

 20 ajotuntia autolla (manuaali tai automaatti), lisäajotunnit sopimuksen mukaan 

 1 ajotunti simulaattorilla (pimeä) 

 Sähköinen oppikirja, oppimisympäristö ja teoriakoeharjoittelu netissä 

 Harjoitusajokoe 45 min 

 Auton käyttö 1. ajokokeessa 

 Tarvittavat lisäajotunnit 80e/kpl ja autonkäyttö 2. jne ajokokeessa 100e/kerta 

 

Winterpro-kurssi    2350,00 €  (+ *Viranomaismaksut n. 178,00 €) 

 Vain Joulu-, tammi-, helmikuussa 

 25 ajotuntia autolla (manuaali tai automaatti), lisäajotunnit sopimuksen mukaan 

 Sähköinen oppikirja, oppimisympäristö ja teoriakoeharjoittelu netissä 

 EI simulaattoria 

 Harjoitusajokoe 45 min 

 Tarvittavat lisäajotunnit 80e/kpl ja autonkäyttö 2. jne ajokokeessa 100e/kerta 

 



Paketti opetuslupa opetukseen 540,00 € 

 Sisältää EAS ja RTK 

 Sähköinen oppikirja, oppimisympäristö ja teoriakoeharjoittelu netissä 

 Lisänä harjoitusajokoe 45 min ja yksi ylimääräinen ajotunti (50min) liikenneopettajan kanssa 

Lisäajotunnit sopimuksen mukaan 80e/kpl 

 

Ajokieltokoulutus 150,00 € 

 4 nettiteoriatuntia 

 

 

 

Autokoulun oppikirja (nidottu) 39,80 € 

Ajotunti henkilöauto 80 € 

Henkilöauton vuokra ajokokeessa 100 € 

Ajotunti ja henkilöauton vuokra ajokokeessa 160 € 

*Viranomaismaksut sisältää yleensä ajokorttilupamaksun (39e), teoriakoemaksun (35e-107e) ja ajo- ja/tai 

käsittelykoemaksun (32e-99e) jotka Ajovarma Oy hinnoittelee. 

Teoriatunti = 45 min 

Ajotunti = 50 min 


