
Ajopäiväkirja 

Vuosi / Ajanjakso   

Henkilötiedot Nimi   

 Osoite   

Muut auton käyttäjät   

Auton tiedot Merkki ja malli   

 Rekisterinumero   

Matkamittarin lukema vuoden alussa   

Mikäli auto otetaan käyttöön vuoden aikana, ilmoita käyttöönoton päivämäärä ja mittarilukema. 

Matkamittarin lukema vuoden lopussa  

tai auton käytön päättyessä   

 

Tämä on ajopäiväkirjan kansisivu, johon kirjataan perustiedot autosta ja  

auton käyttäjistä. Viimeisenä on ajopäiväkirjan yhteenvetosivu, johon  

kirjataan yhteenvetotiedot autolla vuoden aikana ajetuista km-määristä. 

Välissä on ajopäiväkirjan sisältösivut. Tulosta sivuja tarvitsemasi määrä. 

Numeroi sivut. Täytä ajopäiväkirjaa päivittäin. 

Tämän ajopäiväkirjan voit tulostaa itsellesi Tilitoimisto Relipe Oy:n 

verkkosivuilta osoitteesta https://relipe.fi/ajopaivakirja/ 

Kirjaa ajopäiväkirjaan kaikki työajosi ja työajojen selitykset sitä mukaa kuin 

työajoja on. Kirjoita työajoista kaikki tiedot. 

Useimpien ajopäiväkirjan käyttäjien kohdalla on tarpeen saada selvitys myös 

yksityisajojen km-määristä. Yksityisajoista ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa 

kellonaikoja eikä ajoreittiä eikä ajon tarkoitusta. 

Mikäli vaihdat autoa vuoden aikana, niin tee jokaisesta autosta oma ajopäivä-

kirja. Kirjaa muistiin autojen matkamittarien lukemat alussa ja lopussa. 

 
  



Ajopäiväkirja Nimi: Auto: Vuosi: Sivunumero: 

 

Päivä Kellonaika Työajon ajoreitti Työajon tarkoitus Matkamittarin lukema Työajot Yksityisajot Auton 

 Lähtö Loppu   Alussa Lopussa km km käyttäjä 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Allekirjoitus:    Yhteensä:    



Ajopäiväkirja Nimi: Auto: Vuosi: Sivunumero: 

 

Päivä Kellonaika Työajon ajoreitti Työajon tarkoitus Matkamittarin lukema Työajot Yksityisajot Auton 

 Lähtö Loppu   Alussa Lopussa km km käyttäjä 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Allekirjoitus:    Yhteensä:    



Ajopäiväkirja Nimi: Auto: Vuosi: Sivunumero: 

 

Päivä Kellonaika Työajon ajoreitti Työajon tarkoitus Matkamittarin lukema Työajot Yksityisajot Auton 
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Ajopäiväkirja Nimi: Auto: Vuosi: Sivunumero: 
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Allekirjoitus:    Yhteensä:    



Ajopäiväkirja Nimi: Auto: Vuosi: Sivunumero: 

Ajopäiväkirjan vuosiyhteenveto 

Päivämäärä SELITYS km 

31.12. Auton matkamittarin lukema vuoden lopussa  

01.01. Auton matkamittarin lukema vuoden alussa  

Vuosi Yllä olevien lukemien erotus  =  Autolla vuoden aikana ajetut kilometrit yhteensä  

 
 

Vuosi SELITYS km 

 Autolla ajetut työajot yhteensä  

 Autolla ajetut yksityisajot yhteensä  

 Autolla ajetut kilometrit yhteensä  

 

 
Allekirjoitus ja nimenselvennys: 
 

 

 

 

 

Mikäli olet vuoden aikana vaihtanut autoa, niin tee jokaisesta autosta oma ajopäiväkirja ja jokaisesta autosta oma yhteenveto. 

Jos sama auto ei ole käytössä koko vuotta, niin ilmoita kunkin auton käyttöaika ja korjaa yhteenvedon päivämäärät seuraavasti: 

 vuoden loppu: vaihda 31.12. tilalle päivämäärä, jolloin autosta luovuttiin tai auton käyttö päättyi 

 vuoden alku: vaihda 01.01. tilalle auton hankinnan tai käyttöönoton päivämäärä 


	Auton käyttäjän nimi TAI käyttäjien nimet ja nimikirjaimet: 
	Auton rekisterinumero: 


