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MAKSUTAULUKKO
MAKSUASETUKSEN 2 §

1. Ajoneuvon, osan, järjestelm än ja eril li s en t ekni sen yksi kön t yyppi hyväksyntä
1.1 Ajoneuvomallin kansallinen tyyppihyväksyntä..............................................
1.2 Mallisarjan seuraavien mallien kansallinen tyyppihyväksyntä.......................
1.3 Tyyppitietoihin tehty muutos..........................................................................
1.4 Tyyppitietoihin ohjelma-ajon avulla tehty muutos .........................................
1.5 Tyyppirekisteriote...........................................................................................
1.6 Osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön EY- tai E-tyyppihyväksyntä ............................................................................................................
1.7 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden ja tutkimuslaitosten valvonta ..............
..............................................................................................................................
1.8 Muu ajoneuvon tyyppihyväksyntätyö.............................................................
..............................................................................................................................
- matkakorvaukset valtion matkustusohjesäännön mukaan

500 euroa
250 euroa
33 euroa
168 euroa
85 euroa
336 euroa
53 euroa/h
400 euroa/työpv
53 euroa
400 euroa/työpv

2. Aj oneuvot ekni set l aus unnot , l uvat j a m uut kui n 1 kohdassa t arkoi t etut hyväksymiset
2.1 Ajoneuvon varusteita, rakennetta tai käyttöä tiellä koskeva poikkeuslupa .... 250 euroa
2.2 Osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön kansallinen tyyppihyväksyntä...................................................................................................................... 168 euroa
2.3 Muu ajoneuvotekninen lupa, todistus, lausunto tai vastaava .......................... 42 euroa
2.4 Luvan myöntäminen ADR–katsastuksia varten.............................................. 25 euroa
3. Li i kennet arvi kkei den kauppaan sekä ase nnus- j a korj aust oimi nt aan
liittyvät lausunnot, luvat ja hyväksymiset
3.1 Liikennetarvikkeen asennus- ja korjaustoimintaa koskeva lupa..................... 100 euroa
4. Autokiinnityssuorit teet
4.1 Autokiinnityksen vahvistaminen .................................................................... 150 euroa
4.2 Muu kiinnitysasiassa tehty päätös................................................................... 80 euroa
4.3 Rasitustodistus ................................................................................................ 60 euroa
4.4 Yritysrasitustodistus
- yrityskiinnitystietojen tiedustelemisesta Patentti- ja rekisterihallituksesta peritään
sen maksupäätöksessään vahvistama maksu
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5. Ajoneuvojen rekisteröintisuoritteet
5.1 Rekisteröintipalvelut
a) Rekisteröintisuorite, liitteetön rekisteri-ilmoitus........................................
b) Rekisteröintisuorite, liitteellinen rekisteri-ilmoitus ...................................
c) Tuntityönä suoritettu rekisteröintipalvelu ..................................................

10,50 euroa
14 euroa
45 euroa

5.2 Erityisrekisteröintipalvelut
a) Ennakkoilmoitus ........................................................................................
b) Kadonneen tai turmeltuneen tilalle annettava uusi
ennakkoilmoitustodistus.................................................................................
c) Vientirekisteröinti ......................................................................................
d) Vientirekisteröinnin tietojen korjaus ja poisto ...........................................
e) Siirtolupa....................................................................................................
f) Tullikilpien käyttöön oikeuttava todistus ...................................................
g) Erityistunnuksen myöntämistä koskevan päätöksen korjaus .....................
h) Diplomaattiautojen rekisteröinti ................................................................

2 euroa
5 euroa
80 euroa
10,50 euroa
14 euroa
30 euroa
23 euroa
10,50 euroa

5.3 Rekisterikilvet
a) Ajoneuvon rekisterikilpi............................................................................. 6 euroa
b) Erityis-, vienti-, koenumero-, tulli- tai diplomaattikilpi............................. 8 euroa
c) Kadonneen tai turmeltuneen tilalle annettava tai muusta syystä yksittäisenä
valmistettu rekisterikilpi................................................................................. 8 euroa
d) Poikkeus rekisterikilpien lukumäärästä ..................................................... 25 euroa
e) Ennakkoilmoitetun ajoneuvon rekisterikilpi .............................................. 6 euroa
6. Ajokorttisuoritteet
6.1 Ajokortti..........................................................................................................
6.2 Lyhytaikainen ajokortti...................................................................................
6.3 Väliaikainen ajokortti .....................................................................................

12,30 euroa
12,30 euroa
8 euroa

7. Kuljettajaopetukseen ja kuljettajant utkintoihin liitt yvät suoritteet
ja päätökset
7.1 Ajoharjoitteluradan hyväksymistä koskeva päätös.........................................
7.2 Kuljettajanopetuksessa käytettävän opetussuunnitelman vahvistaminen .......
7.3 Teoriakoe ........................................................................................................
7.4 Suullinen teoriakoe .........................................................................................
7.5 Ajokoe A1-, A-, T-, B-, C-, C1- tai D1-ajoneuvolla.......................................
7.6 Ajokoe D-luokan ajoneuvolla tai E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä ...............
7.7 A1- tai A-luokan käsittelykoe.........................................................................
7.8 E-luokan käsittelykoe .....................................................................................
7.9 Poliisin määräyksestä suoritettava ajonäyte....................................................
7.10 Autokoulun hyväksymistarkastus .................................................................
- kilometrikorvaukset valtion matkustusohjesäännön mukaan

200 euroa
67,50 euroa
14,50 euroa
30,50 euroa
35,50 euroa
47 euroa
13,50 euroa
25 euroa
30,50 euroa
55,50 euroa
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8. Vaa r al l i s te n ai ne i den ajolupakoul ut ukseen j a a j o lupiin sekä turv a llisuusneuvonantajatutkintoon liittyvät suoritteet ja päätökset
8.1 ADR-koulutuslupa.......................................................................................... 67,50 euroa
8.2 ADR-ajolupakoe ............................................................................................. 23 euroa
8.3 ADR-ajoluvan myöntäminen, uudistaminen, muuttaminen tai
kaksoiskappale...................................................................................................... 26 euroa
8.4 Turvallisuusneuvonantajatutkintomaksu yhdelle kuljetusmuodolle............... 170 euroa
8.5 Turvallisuusneuvonantajatutkintomaksu kahdelle kuljetusmuodolle ............. 210 euroa
8.6 Lisämaksu erikoistumisesta useampaan kuin yhteen
aineryhmään.......................................................................................... 42 euroa/aineryhmä
8.7 Tutkintotodistuksen kaksoiskappale ............................................................... 25 euroa
9. Todi st ukset
9.1 Todistus maksetusta verosta ........................................................................... 6 euroa
- lähetysmaksu................................................................................................ 2,50 euroa
9.2 Muu erikseen hinnoittelematon todistus ......................................................... 10,50 euroa
9.3 CEMT-todistusmaksu ....................................................................... 16,50 euroa/todistus
10. Katsastust oiminnan kouluttami se e n l ii t t yv ä t s u o r i t t ee t
10.1 Koulutuslupa koulutusjaksoittain ................................................................. 170 euroa
10.2 Tutkintomaksu/oppilas.................................................................................. 70 euroa
10.3 Koekysymykset/koe...................................................................................... 340 euroa
11. Katsastusl uvat
11.1 Toimilupahakemuksen tai sivutoimilupahakemuksen käsittely .................. 700 euroa
11.2 Toimiluvan tai sivutoimiluvan uusinta ......................................................... 168 euroa

