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Ohjeita B-kurssin suorittajalle
Kiitos että valitsit autokoulumme! Pyrimme tarjoamaan sinulle laadukkaan autokoulukurssin ja otamme mielellämme palautetta vastaan toiminnastamme.
Olemme koonneet tähän tärkeimmät tiedot kurssin suorittamisesta, ja lisätietoja saat toimistomme numeroista
040 557 0806 (Herttoniemi)

050 436 9225 (Itäkeskus)

045 313 9390 (Kontula)

045 258 2080 (Ruoholahti)

Ajokorttiluvan hakeminen
TraFilta haetaan ajokorttilupaa B-kortille, kun aloitat autokoulun. Tulostamme ajokorttilupahakemuksen sinulle allekirjoitettavaksi ja toimitetaan se Ajovarmalle, kun olet tuonut tarvittavat liitteet:
 2 passikuvaa
 lääkärintodistus tai nuorison terveystodistus, mikäli sinulla ei ole aikaisempaa korttia pohjalla
Lupamaksu 40,00 euroa maksetaan Ajovarma Oy:n verkkopalvelussa lähettämämme sähköpostilinkin kautta. Sähköpostiviestissä mainittua varattua aikaa ei käytetä, sillä me toimitamme lupahakemuksesi Ajovarma Oy:lle. Lupamaksu
on suoritettava mainittuun päivään mennessä, jotta lupahakemuksesi käsitellään heti.
Koska Ajovarman lupapalvelu on ajoittain ruuhkautunut, toivomme, että tuot liitteet mahdollisimman nopeasti aloitettuasi. Teoriakokeen voi varata ja suorittaa vasta kun TraFi on myöntänyt ajokorttiluvan.

Teoriatunnit
B-kurssiin kuuluu yhteensä 19 teoriatuntia, joita suoritetaan kahdeksan kahden (B2, B7 ja B8) tai kolmen oppitunnin jaksoina (B3, B4, B5 ja B6). Aloitustunti B1 on yksi oppitunti. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Teoriat pidetään alkaen klo
17:00 maanantaisin Herttoniemen, tiistaisin Ruoholahden, keskiviikkoisin Kontulan ja torstaisin Itäkeskuksen toimipisteessä. Aamutunteja on Kontulassa tiistaisin ja Itäkeskuksessa keskiviikkoisin klo 10:00.
Sait teoriatuntien lukujärjestyksen kurssin aloitettuasi ja tuntien aikataulut löytyvät myös Webautosta. Aloitustuntien jälkeen voi teoriatunteja käydä missä järjestyksessä tahansa kaikissa toimipisteissä. Teoriatunneille voi tarvittaessa ottaa
tulkin mukaan, mutta muuten tunnit ovat ainoastaan kurssin oppilaille.
Voit käydä teoriatunnit myös virtuaalisesti, siitä ohje erikseen.

Webautossa on kaikki tarvittava tieto autokoulustasi
Webauton Aikajanalla ja sen oikeassa laidassa olevan valikon kautta löydät kaiken tarvittavan tiedon autokoulustasi. Täällä voit varata teoriatunteja ja tehdä sekä tunteihin liittyviä tehtäviä että itsearviointeja, tarkistaa ajotuntivarauksesi ja kommentoida edistymistäsi
päiväkirjaosioon ajojen jälkeen.

Aloita täyttämällä
Autokoulun aloituskysely
ennen kuin tulet ensimmäiselle ajotunnille.

B-kurssiin kuuluu 20 tuntia itseopiskelua Webauton oppimisympäristössä käyttäen oppikirjaa apuna. Tehtävät ovat jaoteltuina teoriatuntien mukaan ja niitä on kahdenlaisia: perustehtävät suoritetaan ennen teoriatunteja ja soveltavat tehtävät
tuntien jälkeen.
Sekä sähköistä että paperilaskua pyytäneet näkevät laskunsa Webauton Laskut -sivulla. Ajotunteja voi varata kun vähintään ensimmäinen lasku on maksettu ja ajokorttilupahakemuksen liitteet on tuotu. Opettaja ottaa sinuun yhteyttä varauksista. Seuraavat laskut tulevat ajotuntien mukaisessa tahdissa. Kaikki laskut tulee olla maksettuna ennen ajokoetta.
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Teoriakoe
Teoriakokeeseen harjoittelet tekemällä itseopiskelutehtäviä Webautossa, teoriaharjoituskokeita Ajokaista.com -sivulla
sekä lukemalla oppikirjaa. Teoriakokeeseen pääsyn edellytykset ovat, että TraFi on myöntänyt ajokorttiluvan, kaikki teoriatunnit on käyty ja ikää on vähintään 17 vuotta 11 kuukautta. Teoriakoe sisältää 10 monivalintakysymystä ja 50 kuvakysymystä. Teoriakysymyksissä saa olla kolme virhettä ja kuvissa 7 virhettä.
Teoriakokeen saa suorittaa pidennetyllä suoritusajalla, jos äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, tai jos on lääkärintodistus lukihäiriöstä.
Ajovarma perii tutkintomaksua tavallisesta teoriakokeesta 31,00, teoriakokeesta pidennetyllä suoritusajalla 94,00, ja ajokokeesta 65,00. Kaikki maksut suoritetaan Ajovarman verkkopalvelussa lähettämämme sähköpostilinkkien kautta. Teoriakokeeseen mentäessä on oltava mukana tutkintotodistus, jonka saa autokoululta, sekä kuvallinen henkilöllisyystodistus.
Teoriakokeen voi suorittaa Ajovarman toimipisteissä Helsingissä osoitteissa Lämmittäjänkatu 2 B, 5. krs. tai Takoraudantie 1 sekä Vantaalla osoitteessa Vetokuja 2. Varaa teoriakoe käymällä autokoulun toimistolla tai soittamalla toimiston
numeroihin:
040 557 0806 (Herttoniemi)
050 436 9225 (Itäkeskus)
045 313 9390 (Kontula)
045 258 2080 (Ruoholahti)
Ilmoita ajo-opettajallesi, kun teoriakoe on suoritettu hyväksytysti, ja tuo tutkintotodistus seuraavalle ajotunnille.

Ajotunnit
Minimiajomäärä B-kurssissa on 17 ajotuntia à 50 minuuttia sekä pimeän ajon kurssi simulaattorissa. Ajotunnit aloittaaksesi sinun on käytävä B1 -teoriat, tuotava ajokorttilupahakemuksen liitteet (passikuvat, lääkärintodistus/nuorison terveystodistus ja lupamaksu) sekä maksettava lasku perusmaksusta. Opettajasi soittaa sinulle ajotunneista. Tarvittaessa ajotunneille voi ottaa tulkin mukaan, mutta muita henkilöitä ei sallita ilman opettajan erillistä lupaa.
Mikäli varattu ajotunti ei käy, on se peruttava viimeistään edellisenä työpäivänä kello 12 mennessä, muuten joudumme
veloittamaan ajotunnin hinnan.

Rata
B-kurssiin kuuluu pakollisena osana liukkaan kelin rata. Käytämme sekä Riihimäen että Vantaan ajoharjoitteluratoja. Radalle mennään yleensä 2–3 oppilaan ryhmissä, ja kurssi kestää korkeintaan 5 tuntia. Ratavuorot ovat arkisin ja päiväsaikaan. Radalla ollaan ulkona, joten pukeuduthan sään mukaan. Ratamaksu 70,00 euroa veloitamme perusmaksun yhteydessä, summa ei sisälly kurssihintaan.

Pimeän ajon kurssi simulaattorilla
B-kurssiin pakollisena osana kuuluu myös pimeän ajon kurssi, jota suoritetaan simulaattorilla. Simulaattori sijaitsee autokoulun Kontulan toimipisteessä. Ajo-opettajasi varaa sinulle ajan simulaattoriin sekä seuraavan ajotunnin kolmen päivän
sisään simulaattorista palautetta varten. Tuo simulaattorista saatu palautelomake seuraavalle ajotunnille.

Ajokoe
Ajokokeen voi varata kun teoriakoe on suoritettu. Opettajasi hoitaa varauksen, ja saat linkin sähköpostiisi, jonka kautta
suoritat koemaksun ennen koepäivää. Koepäivänä maksetuista kokeista tulee tuoda kuitin mukanaan. Kokeeseen mentäessä tulee olla vähintään 18 -vuotias, minimiajomäärä ajettu, riittävät ajotaidot ja kaikki autokoulumaksut suoritettu. Koe
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suoritetaan autokoulun autolla. Mukana tulee olla kuvallinen henkilöllisyystodistus, sekä tutkintotodistus ellet ole tuonut
sitä aikaisemmin ajotunnille.
Jos ajokoe hylätään, tutkinnon vastaanottaja määrää ajettavaksi 1–5 lisäajotuntia. Opettaja varaa uusintakokeen ja oppilaalta veloitetaan määrätyt lisäajotunnit sekä auton käyttö tutkinnossa 95,00. Ajovarmalle maksetaan ajokokeen tutkintomaksu 65,00.
Hyväksytty ajokoe merkitään tutkintotodistukseen, joka toimii ajolupana, kunnes ajokortti saapuu postitse kotiin.

Harjoitteluvaihe
Hyväksytyn ajokokeen jälkeen opettaja varaa sinulle harjoitteluvaiheen noin kuukauden päähän ajokokeesta. Harjoitteluvaiheeseen kuuluu palauttava ajo ja ryhmäajotunti, sekä 9 tuntia itseopiskelua ja oppimispäiväkirja.

Syventävä vaihe
Syventävä vaihe suoritetaan 3–24 kk ajokortin saamisen jälkeen. Syventävään vaiheeseen mentäessä tulee harjoitteluvaihe ja pimeän ajon kurssi olla suoritettu. Syventävään vaiheeseen kuuluu 2,5 tuntia kestävä arviointiajo yksilöopetuksena
sekä ratapäivä, johon kuuluu kolme tuntia teoriaa sekä kaksi tuntia ajamista radalla omalla autolla. Syventävän vaiheen
suoritettuasi saat todistuksen jonka toimitat Ajovarma Oy:n palvelupisteeseen.

Autokoulumaksut
Voit maksaa autokoulusi neljässä erässä ilman lisäkustannuksia. Laskutamme sitä mukaa kun autokoulusi edistyy, kuitenkin niin että kaikki erät tulee olla maksettu ennen ajokokeeseen menoa. Jos maksat kurssimaksun kerralla, saat 10,00
maksutapa-alennusta. Kurssimaksut voi myös maksaa pankki- tai luottokortilla toimistollamme. Mahdolliset lisäajokerrat,
myöhään perutut tai perumattomat ajotunnit sekä uusintakokeet veloitetaan erikseen.

Kurssimaksun lisäksi tulevat seuraavat maksut:






Ajokorttilupahakemusmaksu Ajovarmalle 40,00
Passikuvat
Nuorison terveystodistus tai lääkärintodistus
Tutkinto- ja toimitusmaksut Ajovarmalle 96,00 (teoriakoe pidennetyllä suoritusajalla 159,00)
Ajoharjoitteluradan käyttömaksu 70,00
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