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Skydata A2 lisäteoriakokeeseen liittyvät palvelut 

Olet jo varmasti tätä lukiessasi tietoinen, että 1.1.2022 astuvat voimaan uudet EU tason 

asetukset, jotka koskettavat käytännössä meitä kaikki drone pilotteja. Skydata on 

tarjonnut uusien EASA määräysten mukaisia koulutuksia jo lähes kolme (3) vuotta ja 

olemme nyt aloittaneet myös Traficomin virallisena A2 lisäteoriakokeen 

suorituspaikkana lisäteoriakoepalvelut yksityisille ja yrityksille.  

Ymmärtääksesi paremmin nykyiset vaatimukset ja Skydatan tarjoamat palvelut, 

laadimme tämän dokumentin selventääksemme ja auttaaksemme sinua paremmin 

ymmärtämään nykyiset vaatimukset lentotoiminnalle sekä miten Skydata Oy voi auttaa 

sinua jatkamaan joustavasti lentotoimintaa myös tilanteissa, jotka vaativat A2 

lisäteoriakokeen suorittamisen. 

Miksi sinun tulisi suorittaa A2 lisäteoriakoe? 

• Jos haluat lentää tiheästi asutulla alueella 

• Jos dronesi paino on 500 - 2 kg 

Mitä sinulta vaaditaan, jotta voit suorittaa A2 lisäteoriakokeen? 

• Sinulla tulee olla suoritettu A1/A3 verkkoteoriakoe 

• Sinulla tulee olla henkilökohtainen pilottitunnus, jonka olet saanut suoritettuasi 

verkkoteoriakokeen 

• Sinun tulee myös suorittaa omatoiminen käytännön koulutus ennen A2 kokeeseen 

osallistumista 



Miten ja missä voit toimia suoritettuasi A2 lisäteoriakokeen hyväksytysti? 

• Voit lentää tiheästi asutulla alueella max 2 kg painoisella dronella, jossa ei ole C2 

merkintää 1.1.2023 asti 

• Tai C2 merkityllä dronella, joita tulee myyntiin siirtymäkauden aikana 

• Uuden asetuksen mukaan C2 merkintä oikeuttaa A2 alakategorian lentämään 900g - 

4kg painoisia droneja 

Mitä Traficomin A2 lisäteoriakokeeseen kuuluu? 

• Kokeeseen sisältyy 30 monivalintakysymystä, joiden tarkoituksena on arvioida kauko-

ohjaajan tietämystä riskien lieventämisestä 

• Kysymykset liittyvät seuraaviin aihealueisiin: 

• Sääoppi 

• Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän suorituskyky lennossa 

• Riskien tekninen ja operatiivinen lieventäminen maassa 

 

ITSEOPISKELUMATERIAALI TRAFICOMIN SIVUILLA: 

https://www.droneinfo.fi/fi/itseopiskelumateriaalit-eu-asetuksen-mukaisiin-kauko-
ohjaajan-kokeisiin



Skydatan tarjoamat A2 lisäteoriakoepalvelut 

Tarjoamme yksityisille ja yrityksille mahdollisuuden suorittaa A2 lisäteoriakoe 

Traficomin virallisena kumppanina seuraavasti: 

1. Yksityiset- ja pienyritykset 

• Skydatan tiloissa Espoon Suomenojalla 

• Skydatan tiloissa Traficomin hyväksymät kannettavat tietokoneet 

• Ryhmäkoko max 5 henkeä 

• Yhden tunnin Pikakertaus ennen koesuoritusta Skydatan asiantuntijan toimesta 

+ Skydatan laatima itseopiskelumateriaali etukäteen (PDF) 

• Koetilaisuuden kesto 2 tuntia 

• Koesuorituksen kesto 45 min 

Hinta 169 € alv. 24% (sis. Viranomaismaksut / henkilö) 

 

SKYDATAN ITSEOPISKELUMATERIAALI 

Skydata on laatinut oman itseopiskelumateriaalin, jonka jokainen A2 kokeeseen 
osallistuva saa etukäteen itselleen PDF dokumenttina 

ILMOITTAUDU KOKEESEEN VARAUSPALVELUN KAUTTA: 

https://vello.fi/skydata/skydata-oy 



2. Yritykset 

A2 koe Skydatan tiloissa Espoon Suomenojalla 

• Kesto max neljä (4) tuntia 

• Skydatan toimittamat Traficomin hyväksymät kannettavat tietokoneet 

• Ryhmäkoko max 5 henkeä 

• 2.5h kertaus oppimateriaaliin ennen koetta 

• Virvoiketarjoilu (kahvi, tee, vesi) 

• A2 valvottu teoriakoe Skydatan asiantuntijan valvonnassa 

Hinta 1.090 € alv.0% / ryhmä eli max 5 henkeä (sis. Viranomaismaksut) 

A2 koe asiakkaan tiloissa 

• Yksi työpäivä asiakkaan luona 

• Skydata tuo mukanaan Traficomin hyväksymät kannettavat tietokoneet 

• Ryhmäkoko max 5 henkeä / koesuoritus 

• Preppauskoulutukseen voi osallistua max 20 henkeä 

• 2.5h kertaus oppimateriaaliin ennen koetta 

• A2 valvottu teoriakoe Skydatan asiantuntijan valvonnassa 

• Mahdollisuus pitää neljä viiden hengen koetilaisuutta päivän aikana, siten että 

aamusta ryhmät osallistuvat yhteiseen preppauskurssiin ja kokeet suoritetaan 

tunnin aikavälein iltapäivästä 

Hinta 1.790 € alv.0% + matkakulut toteutuneen mukaan + 490 € / lisäryhmä* 

* Prappauskurssi aamusta ja A2 lisäteoriakoe lisäryhmänä iltapäivästä. Sis. 

Viranomaismaksut / osallistuja. 



Lisätietoa A2 teoriakokeesta ja palveluistamme 

Skydata Oy 

Niittyrinne 2b 

02270 Espoo 

Tel. +358 9 3152 4100 

info@skydata.fi 

www.skydata.fi (https://www.skydata.fi/a2-kategoria-koulutus) 

Yksittäisten osallistujien verkkovarauspalvelu 

Https://www.vello.fi/skydata 

YRITYSTEN VARAUKSET JA ILMOITTAUTUMINEN 

Pyydämme ottamaan yhteyttä Skydatan koulutuspäällikköön oheisen linkin kautta 
sopiaksemme yrityksenne A2 koulutus- ja koejärjestelystä tarkemmin:


pirkka@skydata.fi
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