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HE 4.1.15 ADR-ajolupakoulutusta antavan vaatimusten uudistaminen



49 § ADR-ajolupakoulutuksen antaja

ADR-ajoluvan saamiseksi tarvittavaa koulutusta saa antaa vain se, 
jolla on koulutuslupa. Koulutuslupaa haetaan Liikenne- ja 
viestintävirastolta ja lupa myönnetään enintään viideksi vuodeksi.

Uusi VAK-laki
Koulutusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on 

koulutuksen luonteeseen ja laajuuteen nähden riittävät 
opetukselliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytykset 
koulutuksen järjestämiseen.
 Taloudellisella edellytyksellä tarkoitettaisiin, että koulutuksen järjestäjällä ei 

saisi olla toiminnan laajuuteen nähden merkittäviä taloudellisia ongelmia.

 Siirtymäsäännös (167 §): 
 Koulutuksesta vastaava johtaja ja koulutusta antava henkilö olisi edelleen 

kelpoinen tehtäväänsä koulutusluvan voimassaoloajan.
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Koulutusluvan hakijalla on oltava
1) Hakijalla on oltava: 

a) Koulutuksesta vastaava asiantunteva johtaja, joka johtaa, ohjaa, valvoo ja kehittää koulutusta ja muutenkin 
tosiasiallisesti toimii koulutuksesta vastaavan johtajan tehtävissä

b) Jokaista kurssia koskeva yksityiskohtainen koulutusohjelma

 Koulutusohjelma olisi sidoksissa myönnettyyn lupaan ja koulutusohjelma olisi voimassa koulutusluvan voimassaoloajan 

c) Toiminnan laajuuteen nähden riittävä ja ammattitaitoinen opetushenkilöstö

d) Tarkoituksenmukainen opetusaineisto ja välineistö sekä tarvittavat koulutustilat

 Hakija esittäisi selvityksen opetusaineistosta, välineistöstä ja mahdollisista koulutustiloista 

 Koulutuksen olosuhteiden olisi mahdollistettava koulutuksen valvonta (VAK-laki 115 §)

2) Hakijan koulutuksesta vastaavalla johtajalla on oltava: 

a) Voimassa oleva, vähintään annettavaa koulutusta vastaava ADR-ajolupa ja vaarallisten aineiden tiekuljetusten 
turvallisuusneuvonantajan pätevyys

b) Hyvät tiedot vaarallisten aineiden kuljetusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä sekä 
koulutusvaatimuksissa tapahtuvasta kehityksestä

3) Hakijan koulutusta antavalla henkilöllä on oltava:

a) Voimassa oleva, vähintään annettavaa koulutusta vastaava ADR-ajolupa

 Pätevyysvaatimus ei koskisi kouluttajaa avustavaa henkilöä esimerkiksi käytännön harjoituksissa

b) Hyvät tiedot vaarallisten aineiden kuljetusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä sekä koulutusvaatimuksissa 
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50 § ADR-ajolupakoulutusta ja koetta koskevien 
asiakirjojen säilyttäminen 

Uusi VAK-laki:
 ADR-ajolupakoulutuksen antajan on ylläpidettävä tietoja ADR-

ajolupakoulutukseen osallistuvista henkilöistä ja heille annetusta 
koulutuksesta sekä koulutuksesta annetuista todistuksista.
 mm. päivämäärät, koulutustyypit ja niihin liittyvät aihealueet. 

 Velvoite koskee myös sähköisessä muodossa olevia tietoja. 

 Tiedot on säilytettävä koulutuksen suorittamisvuotta seuraavan kuuden 
kalenterivuoden ajan, jonka jälkeen tiedot on hävitettävä. 

 Liikenne- ja viestintävirasto tallentaa ja ylläpitää ADR-ajolupakokeiden 
suorittamista ja myönnettyjä ADR-ajolupia koskevia tietoja.

 Puolustusvoimat tallentaa ja ylläpitää Puolustusvoimien järjestämien ja 
valvomien ADR-ajolupakokeiden suorittamista koskevia tietoja.
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47 § ADR-ajoluvan saamiseksi tarvittava koe

Ajolupakokeeseen osallistumisen edellytyksenä on enintään 12 
kuukautta aikaisemmin suoritettu ADR-ajolupaa varten annettava 
koulutus. 

Uusi VAK-laki
 Jos ADR-ajolupakoe suoritetaan Puolustusvoimissa, Puolustusvoimat vastaa 

kokeen järjestämisestä ja valvonnasta.
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160 § Määräaikainen kielto osallistua ADR-
ajolupakokeeseen ja turvallisuusneuvonantajan 
kokeeseen
Uusi VAK-laki:
 ADR-ajolupakokeessa tai turvallisuusneuvonantajan kokeessa vilpillisesti 

toimineen koesuoritus on keskeytettävä ja hylättävä. 
 Myös koesuorituksen jälkeen havaittu vilppi johtaa koesuorituksen hylkäämiseen. 
 Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa kuuden kuukauden määräaikaisen kiellon 

osallistua kokeeseen henkilölle, joka on toiminut vilpillisesti.
 Vilpilliseksi toiminnaksi katsottaisiin epärehellinen teko, jonka tarkoituksena on 

antaa väärä kuva osaamisesta. Vilppiä olisi kiellettyihin keinoihin tai 
apuvälineisiin turvautuminen kokeessa. 

8.2.2022 9



ADR-ajoluvan myöntäminen
10



48 § ADR-ajoluvan myöntäminen

 Liikenne- ja viestintävirasto myöntää ADR-ajoluvan hakemuksesta. 
Uusi VAK-laki
 Luvan hakijalla ei tarvitse olla voimassaolevaa auton ajo-oikeutta. ADR-

ajolupa on riippumaton ajo-oikeudesta ja ajokiellosta, koska ADR-ajolupa ei 
anna oikeutta ajoneuvon kuljettamiseen.

 Kuuden kuukauden (6 kk) aikarajoite poistetaan ja ajolupa voidaan myöntää 
hakemuksesta niin kauan, kuin kriteerit sen myöntämiselle täyttyvät.

ADR-ajoluvan voimassaoloaikaa voidaan sen voimassaoloaikana jatkaa 
määräajaksi jos hakija täyttää ajoluvan myöntämiselle asetetut vaatimukset ja 
hän on suorittanut hyväksytysti täydennyskurssia vastaavan kokeen. 

Voimassaolevia ADR-ajolupia 31 662 kpl (on joku ADR-ajolupa, tilanne 
1.1.2022)
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Turvallisuusneuvonantajan koe ja 
nimeämisestä ilmoittaminen
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HE 4.1.10 Turvallisuusneuvonantajan nimeämisestä ilmoittaminen Liikenne- ja 
viestintävirastolle



94 § Turvallisuusneuvonantajan koe ja todistus 
kokeesta
Vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetusten turvallisuusneuvonantajalla 

on oltava voimassa oleva todistus turvallisuusneuvonantajan kokeen 
suorittamisesta.

Turvallisuusneuvonantajan koe koskee vaarallisten aineiden tie- tai 
rautatiekuljetusta. 

Kokeen voi suorittaa erikoistumalla vain yhteen tai useampaan aineryhmään.

Uusi VAK-laki:
 Todistus myönnetään hakemuksesta
 Siirtymäsäännös (167 §):
 Turvallisuusneuvonantajan todistuksen hakemisesta sovelletaan kuuden kuukauden 

kuluttua lain voimaantulosta 
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Sähköinen turvallisuusneuvonantajan koe 

Turvallisuusneuvonantajan koe siirretään sähköiseen muotoon ja samalla 
ryhmäkokeet poistuvat.

Kokeen voi suorittaa Liikenne- ja viestintäviraston palveluntuottajan 
toimipisteessä. 

Kokeen saatavuus laajenee merkittävästi ja palvelee paremmin kokeen 
suorittajia.

Kokeen hinta laskee nykymuotoisesta kokeesta ja se maksetaan 
toimipisteessä ennen kokeen suorittamista.

Kokeen tulos tulee asiakkaalle tietoon heti kokeen suorituksen jälkeen.

Voimassaolevia TNA-todistuksia 881 kpl (sis. maantie ja rautatie, tilanne 
1.2.2022)
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91 § Turvallisuusneuvonantajan 
nimeämisvelvollisuus tie- ja rautatiekuljetuksissa

Pakkaamista, lähettämistä tai muuta vaarallisten aineiden kuljetuksen 
turvallisuuteen liittyvää toimintaa harjoittavan on nimettävä yksi tai tarvittaessa 
useampi turvallisuusneuvonantaja. 

Nimetyllä turvallisuusneuvonantajalla on oltava voimassa oleva todistus TNA-
kokeen suorittamisesta ja tosiasialliset mahdollisuudet hoitaa tehtäväänsä. 
Lisäksi turvallisuusneuvonantajaksi nimettävältä on oltava kirjallinen suostumus 
tehtävään.

Uusi VAK-laki 92 § ilmoitusvelvollisuus:
 Suomeen sijoittuneen vaarallisten aineiden tie- tai rautatiekuljetusten 

turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisen on ilmoitettava nimeämänsä 
turvallisuusneuvonantajat Liikenne- ja viestintävirastolle. Myös tietojen muutoksista 
on ilmoitettava. 
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