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Yleistä

Turvallisuusneuvonantajalla tulee olla todistus Liikenne- ja viestintäviraston 
vastaanottamasta kokeesta, jolla osoitetaan henkilöllä olevan riittävä 
asiantuntemus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja hänelle säädetyistä 
tehtävistä.

Turvallisuusneuvonantajan kokeen keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että 
henkilöllä on vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvien vaarojen tuntemus, 
tiedot kuljetusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä sekä hänelle 
säädetyistä tehtävistä.
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Turvallisuusneuvonantajan koe

Turvallisuusneuvonantajan koe koskee vaarallisten 
aineiden tie- tai rautatiekuljetusta. 

Koe voidaan suorittaa suomeksi tai ruotsiksi.

Koe suoritetaan perus- tai täydennyskokeena valitulle 
kuljetusmuodolle ja aineluokille.

Peruskoe suoritetaan, kun henkilöllä ei ole voimassa 
olevaa turvallisuusneuvonantajan todistusta 
kyseiselle kuljetusmuodolle (tie/rautatie) tai 
aineluokalle. Kokeessa käytettävä aika 120 min.

Täydennyskoe suoritetaan, kun henkilöllä on 
voimassa oleva turvallisuusneuvonantajan todistus 
kyseiselle kuljetusmuodolle ja aineluokalle. Kokeessa 
käytettävä aika 90 min.
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Koe voidaan suorittaa 
seuraaviin aineluokkiin:

• Luokat 1-9 
• Luokat 3, 4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ja 9
• Luokka 1 
• Luokka 2
• Luokka 7 



Kysymysten määrä ja hyväksymisraja kokeessa

Peruskokeessa on kaksi osaa:

 Monivalintakysymykset (50 kysymystä) 

 Tapaustehtävä (15 kysymystä)

 Hyväksytysti suoritetussa kokeessa 
tulee molemmista osista saada oikein 
vähintään 80 % kysymyksistä. 

Täydennyskokeessa on yksi osa:

 Monivalintakysymykset (50 kysymystä)

 Hyväksytysti suoritetussa kokeessa 
tulee saada oikein vähintään 80 % 
kysymyksistä.

Peruskoe Täydennyskoe

Monivalintaky-
symykset

50 
kysymystä

50 kysymystä

Tapaustehtävä 15 
kysymystä

-

Enimmäispis-
teet

65 50

Hyväksymisraja 40+12 40
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Kokeessa sallittu materiaali

Painetussa muodossa olevat lakikokoelmat:

Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä 

Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä 

Muut kieliversiot (ADR/ADR-S, RID/RID-S)

Koemateriaalitabletti (palveluntuottajan antama)

Sisältää vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetuksiin kuuluvat säädökset ja 
määräykset suomeksi ja ruotsiksi

 Laskin (palveluntuottajan antama)
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Kokeen suorittaminen

Turvallisuusneuvonantajan koe suoritetaan sähköisenä 
kokeena tabletilla Liikenne- ja viestintäviraston 
palveluntuottajan Ajovarma Oy:n palvelupisteellä.

 Palvelupisteitä 94 kpl

Aika kokeeseen varataan toistaiseksi Ajovarman 
puhelinpalvelun kautta

 https://www.a-katsastus.fi/ajanvaraus-ja-
asiakaspalvelu/varaa-aika-ajovarmaan

 Kokeen hinta on 150 €

 Yrityksillä on mahdollisuus tehdä laskutussopimus 
Ajovarman kanssa.
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Turvallisuusneuvonantajan todistus

 Liikenne- ja viestintävirasto postittaa kokeen hyväksytysti suorittaneelle 
todistuksen. Todistus on voimassa viisi vuotta.

 Liikenne- ja viestintävirasto pidentää todistuksen voimassaoloaikaa viidellä 
vuodella, jos henkilö suorittaa hyväksytysti turvallisuusneuvonantajan 
täydennyskokeen todistuksen viimeisen voimassaolovuoden aikana.

Todistusta laajentaessa uuden todistuksen voimassaoloaika säilyy samana kuin 
voimassaolevan todistuksen, jollei turvallisuusneuvonantajan koetta ole 
suoritettu uudestaan koko siinä laajuudessa, johon todistus on haluttu.

 Jos suoritettu koe on rajoitettu tiettyjen vaarallisten aineiden luokkien 
kuljetukseen, todistuksen rajoitetusta kelpoisuudesta tehdään merkintä 
todistukseen.
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Voimassaolevien TNA-todistusten määrä
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Kiitos
tea.murtoniemi@traficom.fi
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