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Yleistä tietoa tutkimuksesta 

TOC (Transport Operators Competence) -projektin ensimmäisen osion tavoitteena on luoda liikenneyrittäjille ja 
kuljetusalan toimihenkilöille tarkoitettu osaamiskartta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on toteutettu kysely, 
jonka avulla voidaan tunnistaa ammatillisten taitojen merkitys, joka kuljetusalan yrittäjällä ja toimihenkilöllä tulisi 
olla, heidän kehittäessään kuljetusyrityksen toimintaa. Toteutettu kysely osoitettiin kuljetusyrittäjille ja -päälliköille 
heidän osaamistarpeidensa tunnistamiseksi. 

Lisäksi kyselyn tavoitteena on yleisesti ymmärtää liikennöitsijöiden tarpeita, jotta hankkeessa myöhemmin 
valmisteltava koulutus vastaa yritysten todellisiin tarpeisiin, jatkuvaan lainsäädännöllisiin muutoksiin ja parhaiden  
käytäntöjen esimerkkejä. 

PONS Seguridad Vial on toiminut tämän raportin kirjoittajana. Organisaatio suunnitteli kyselylomakkeet kunkin 
kumppanimaan tarpeisiin. Kysely sisälsi 11 kysymysryhmää, jotka koskivat yleisiä tietoja vastaajasta, EU 1071/2009 
-asetusta, muita EU-direktiiveja ja tekniikoiden käyttöön liittyvää tietoa päivittäisessä työssä.  

Kysely toteutettiin partnerimaissa seuraavasti: 

 
Itävalta 

• Tutkimuksen päivämäärä: 05.02.-28.02.2020 
• Kyselylomakkeen täyttäneiden lukumäärä: 20. 
• Haastatellut johtajat ovat pääosin 30–45-vuotiaita, joista 95% on miehiä. 60% vastaajista on harjoittanut 

ammattia 10–19-vuotta. 
 
Bulgaria 

• Tutkimuksen päivämäärä: 20.01.-28.02.2020 
• Kyselylomakkeen täyttäneiden lukumäärä: 23 (35: stä) 
• Haastatellut johtajat ovat 25–62-vuotiaita ja 76% heistä on miehiä. Lähes puolella vastaajista on 

harjoittanut ammattia 1–9 vuotta, neljänneksellä 10–19 vuotta ja toisella neljänneksellä enemmän 
kokemusta. 

 
Suomi 

• Tutkimuksen päivämäärä: 02.03.-20.03.2020 
• Kyselylomakkeen täyttäneiden lukumäärä: 20 (80: stä) 
• Haastatellut johtajat ovat 28–63-vuotiaita, joista 85% on miehiä. Suurin osa vastaajista on harjoitanut 

ammattia yli 17 vuotta. 
 
Italia 

• Tutkimuksen päivämäärä: 15.01.-10.02.2020 
• Kyselylomakkeen täyttäneiden lukumäärä: 25 (29: stä) 
• Haastatellut johtajat ovat 33–72-vuotiaita, joista 96% on miehiä. Suurin osa vastaajista on työskennellyt 

tällä alalla yli 20 vuotta. 
 
 



  
 

 
 

Puola 
• Kyselyn päivämäärä: 03.02.-28.02.2020 
• Kyselylomakkeen täyttäneiden lukumäärä: 20 
• Haastatellut johtajat ovat 32 - 55-vuotiaita. Suurimmalla osalla vastaajista on 10 - 20 vuoden kokemus. 

 
Espanja  

• Kyselyn päivämäärä: 03.02.-28.02.2020 
• Kyselylomakkeen täyttäneiden lukumäärä: 20 
• Haastatellut johtajat ovat 26–75-vuotiaita, ja 70% heistä on miehiä. Suurimmalla osalla vastaajista on 5–15 

vuoden kokemus 
 
Sveitsi 

• Tutkimuksen päivämäärä: 12.02-04.03.2020 
• Kyselylomakkeen täyttäneiden lukumäärä: 4 (24:stä). 
• Haastatellut johtajat ovat 49–72-vuotiaita, ja 75% heistä on miehiä. He kaikki ovat työskennelleet tällä alalla 

yli 20 vuotta 22 - 50 vuotta. 
  

 

   



  
 

 
 

 

Kyselylomakkeiden tulokset - logistiikkapäälliköt 1 

Yleisiä tietoja vastaajista, joista suurin osa oli miehiä ja niiden maiden kansalaisia, joissa kysely toteutettiin. 

Johtajatiedot 

Suurin osa johtajista (85%) työskentelee tavarakuljetusten parissa joko kansallisella tai kansainvälisellä tasolla, kun 
taas vain 20% vastaajista työskentelee kansallisissa ja kansainvälisissä henkilöliikenneyrityksissä. Heistä 50% on 
itsenäisiä ammatinharjoittajia, muut työntekijöitä (poikkeuksena Italia, jossa suurin osa heistä on itsenäisiä 
ammatinharjoittajia). Yrityksissä olevien ajoneuvojen lukumäärä, joita he operoivat, vaihtelee seuraavasti: 60 
prosenttia välillä 1–10 ajoneuvoa; 30% 11- 49 ajoneuvoon, ja  n. 12%:a käsittelee yli 50 ajoneuvoa. 

 

Suurin osa heistä pääsi yrittäjäkokeeseen koulutuksen kautta ja saivat kuljetusyrityksen  liikenneluvan: 

 

 

 

 

 

 
1 Maakohtaiset tiedot löydät liitteistä.  
 



  
 

 
 

Tietämys EU 1071/2009 säädöksistä. 

Siviililain osalta, joka liittyy maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen, ovat kyselytulokset ja sen merkitys 
maantieliikenteeseen: 

• tunnettava tieliikenteen tärkeimmät sopimustyypit ja niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet: 
ehdottoman tärkeät (55 %), erittäin tärkeät (36 %) ja keskimäärin tärkeät (9%) 

• kyettävä neuvottelemaan oikeudellisesti päteviä kuljetussopimuksia, erityisesti osalta kuljetusehtoihin: 
ehdottoman tärkeää (49 %) , erittäin tärkeä (41 %) , ja keskimääräinen merkityksestä (8%) 

Tavarakuljetusten osalta:  

• kyettävä harkitsemaan päämiehensä vaatimusta, joka koskevat korvausta tavaroiden menetyksistä tai 
vahingoista kuljetuksen aikana tai niiden myöhässä toimittamisesta, ja ymmärtämään, miten tällainen 
vaatimus vaikuttaa hänen sopimusvelvoitteeseensa: ehdottoman tärkeä (54 %), erittäin tärkeä (40 %), 
keskimääräisesti tärkeä (4 %) ja ei tärkeä (2%) ; 

• tutustuttava sääntöihin ja velvoitteisiin, jotka sisältyvät yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä 
tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR): ehdottoman tärkeää (52 %), erittäin tärkeä (35 
%), ja keskimääräinen merkitys ( 2 %) , on vain vähän merkitystä (4 %) ja ei tärkeätä (4%) . 

Henkilökuljetusten osalta: 

• kyettävä harkitsemaan päämiehensä vaatimusta matkustajien loukkaantumisen tai heidän 
matkalaukkujensa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet kuljetuksen aikana tapahtuneesta 
onnettomuudesta, tai korvausten myöntämisestä viivästyksille, ja ymmärtämään, kuinka tällainen 
vaatimus vaikuttaa hänen sopimussuhteeseen: ehdottoman tärkeä (36 % ), erittäin tärkeä (32 %), 
keskimääräinen merkitys (15 %), vähäinen merkitys (1 %) ja ei ollenkaan tärkeä (10 %). 

  



  
 

 
 

Kauppaoikeuden osalta, joka liittyy maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen, ovat kyselytulokset ja sen merkitys 
maantieliikenteeseen: 

• tunnettava kaupan harjoittamista koskevat ehdot ja muodollisuudet, kuljetusyrityksille asetetut yleiset 
velvoitteet (rekisteröinti, kirjanpito jne.) ja konkurssin seuraukset: ehdottoman tärkeät (40%) erittäin tärkeät 
(48 %) , keskimääräinen merkitys (6 %), vähäinen (1 %) ja ei ollenkaan tärkeä (3 %).  
• on asianmukaiset tiedot eri yhtiömuodoista sekä säännöt niiden perustamista ja toimintaa: ehdottoman 
tärkeää (33 %) , erittäin tärkeä (49 %) , ja keskimääräinen merkitys (13 %), on vähäinen merkitys (2 %) ja ei 
lainkaan tärkeitä (3 %). 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että mitään näistä aiheista ei ole enemmän merkityksellinen, koska suurin osa 
vastaajista pitää sitä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. 

Sosiaalilain osalta, joka liittyy maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen, ovat kyselytulokset ja sen merkitys 
maantieliikenteeseen: 

• tunnettava tieliikenteeseen liittyvien erilaisten sosiaalisten instituutioiden (ammattiliitot, yritysneuvostot, 
myyjät, työnvälittäjät jne.) rooli ja toiminta: ehdottoman tärkeä (43 %), erittäin tärkeä (60 %) 
keskimääräinen merkitys (24 %) ja vähäinen (1%); 

• tunnettava työnantajien sosiaaliturvavelvoitteet: ehdottoman tärkeät (70 %) ja erittäin tärkeät (50 %) , 
keskimääräisen tärkeät (14 %) ja vähämerkityksiset (1% ); 

• tunnettava ajo-, lepo- ja työaikaan sovellettavat säännöt ja erityisesti asetuksen (ETY) N: o 3821/85, 
asetuksen (EY) N: o 561/2006 ja Euroopan parlamentin direktiivin 2002/15 / EY säännökset sekä neuvoston 
(1) ja direktiivin 2006/22 / EY sekä näiden säännösten soveltamista koskevat käytännön toimenpiteet: 
ehdottoman tärkeät (72 %), erittäin tärkeät (24 %), keskimääräisen tärkeät (3 %); 

• olla perehtynyt ammatillista pätevyyttä ja jatkokoulutusta sääteleviin osa-alueisiin: ehdottoman tärkeää 
(56 %), erittäin tärkeä (34 %), keskimääräisen merkityksen (8 %) ja vähäisen merkityksen (2 %). 



  
 

 
 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että sosiaalioikeutta voitaisiin pitää vähemmän kiinnostavana kuin kauppalakia, 
mutta se on silti tärkeä useimmille vastaajille. 

Vero-oikeuden osalta, joka liittyy maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen, ovat kyselytulokset ja sen merkitys 
maantieliikenteeseen: 

• kuljetuspalveluiden arvonlisävero (arvonlisävero): ehdottoman tärkeä (62 %) erittäin tärkeä (28 %), 
keskimääräisen tärkeä (5 %) ja vähäinen (2 % ) ;  

• moottoriajoneuvovero: ehdottoman tärkeä (41 %), erittäin tärkeä (41% ) , keskimääräisen tärkeä (11 %) ja 
vähämerkityksinen (2 %) eikä tärkeä (5 %); 

• tiettyjen maanteiden tavaraliikenteen ajoneuvojen verot, tietullit ja infrastruktuurin käyttömaksut: 
ehdottoman tärkeät (56 %), erittäin tärkeät (26 %) ja keskimääräisen tärkeät (10 %) ja vähämerkityksiset 
(5 %) ; 

• tulovero: ehdottoman tärkeä (37 %) ja erittäin tärkeä (41 %), keskimääräisen tärkeä (16 %) ja 
vähämerkityksinen (3 %) eikä ole tärkeä (2%). 



  
 

 
 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että verolaki on myös keskimääräisen mielenkiintoinen, ja siinä on erityisen 
tärkeää ovat kuljetuspalveluiden arvonlisäveroasiat ja tietyt maanteiden tavaraliikenteen ajoneuvoille asetetut 
verot sekä tietullit ja infrastruktuurin käyttömaksut. 

 

Liiketoiminnan ja yrityksen varainhoidon osalta, jotka liittyvät maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen, ovat 
kyselytulokset ja sen merkitys maantieliikenteeseen: 

• tuntea sekkien, vekselien, vekselien, luottokorttien ja muiden maksutapojen käyttöä koskevia lakeja ja 
käytäntöjä: ehdottoman tärkeä (28 %), erittäin tärkeä (52 %), keskimääräinen (17 %), ja sillä ei ole 
merkitystä (1 %); 

• tunnettava luotonannon eri muodot (pankkiluotto, asiakirjaluotto, takaus talletukset, asuntolainat, leasing, 
vuokraus, factoring jne.) sekä niistä johtuvat maksut ja velvoitteet: ehdottoman tärkeät (39 %), erittäin 
tärkeät (48 %), ja keskimääräinen merkitys (13 %); 

• tietää, mikä on tase, miten se on laadittu ja miten sitä tulkitaan: ehdottoman tärkeä (42 %), erittäin tärkeä 
(41 %), keskimääräisen tärkeä (12 %) ja vähämerkityksinen (1 % ); 

• kyettävä lukemaan ja tulkitsemaan tuloslaskelmaa: ehdottoman tärkeä (51 %), erittäin tärkeä (36 %), 
keskimääräisen tärkeä (12 %) ja vähäinen (1 %); 

• kyettävä arvioimaan yrityksen kannattavuus ja taloudellinen tilanne erityisesti taloudellisten suhdelukujen 
perusteella: ehdottoman tärkeä (51 %), erittäin tärkeä (36 %), keskimääräinen (8 %) ja vähäinen (1 %); 

• kyettävä laatimaan budjetti: ehdottoman tärkeä (43 %), erittäin tärkeä (32 %), keskimääräisen tärkeä (12 
%), vähäinen (12%) ja ei tärkeä (1%); 

• tunnettava yrityksen kustannustekijät (kiinteät kustannukset, muuttuvat kustannukset, käyttöpääoma, 
poistot jne.) ja kyettävä laskemaan kustannukset ajoneuvoa, kilometriä, matkaa tai tonnia kohden: 
ehdottoman tärkeä (53 %), erittäin tärkeä (35 %) ja keskimääräisen tärkeä (8%); 

• kyetä laatimaan yrityksen henkilöstöä koskeva organisaatiokaavio kokonaisuutena ja järjestämään 
työsuunnitelmat jne.: ehdottoman tärkeä (43 %), erittäin tärkeä (33 %), keskimääräisen tärkeä (17 %), 
vähäinen (8 %); 



  
 

 
 

• tunnettava markkinoinnin, julkisuuden ja suhdetoiminnan periaatteet, mukaan lukien kuljetuspalvelut, 
myynninedistäminen ja asiakastiedostojen laatiminen, jne: ehdottoman tärkeä (28 %), erittäin tärkeä (41 
%), keskimääräinen (22 %), vähämerkityksinen (6 %); 

• tunnettava tieliikenteeseen liittyvät erityyppiset vakuutukset (vastuuvakuutus, tapaturmavakuutus / 
henkivakuutus, vahinkovakuutus ja matkalaukkuvakuutus) sekä niistä johtuvat takuut ja velvoitteet: 
ehdottoman tärkeät (53 %), erittäin tärkeät (32 %), keskimääräinen merkitys (10 %) ja vähäinen (5%); 

• tunnettava sähköisen tiedonsiirron sovellukset tieliikenteessä: ehdottoman tärkeä (42 %), erittäin tärkeä 
(39 %), keskimääräisen tärkeä (16 %) ja vähäinen (1%); 

• kyetä soveltamaan maanteiden tavaraliikenteen laskutusta koskevia sääntöjä ja tuntemaan Incotermsin 
merkitys ja seuraukset: ehdottoman tärkeä (43 %), erittäin tärkeä (37 %), keskimääräinen merkitys (13 %), 
vähäinen (5 %) ja ei tärkeätä (2%); 

• tunnettava kuljetusapulaitteiden eri ryhmät, niiden rooli, tehtävät ja tarvittaessa asema: ehdottoman 
tärkeä (34 %), erittäin tärkeä (45 %), keskimääräinen merkitys (15 %), vähäinen (2) %) ja ei tärkeä (2 %). 

 

Siksi kuljetusyritykset pitävät kaikkia näitä kysymyksiä erittäin tärkeinä. 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Henkilökuljetusten osalta: 

• kyetä soveltamaan hintoja ja hinnoittelua koskevia sääntöjä julkisessa ja yksityisessä henkilöliikenteessä: 
ehdottoman tärkeä ( 38 %), erittäin tärkeä ( 33 %), keskimääräisen tärkeä ( 10 %), vähämerkityksinen (4 
%), ei tärkeä (15 %); 

• kyetä soveltamaan henkilöliikenteen henkilöliikennepalvelujen laskutusta koskevia sääntöjä: ehdottoman 
tärkeä (32 %), erittäin tärkeä (35 %), keskimääräisen tärkeä (9 %) , vähämerkityksinen (3%) eikä tärkeä (14 
%). 

 

Henkilökuljetuksissa merkitys vähenee, mutta se voi johtua siitä, että vastaajia on vähemmän. 

  



  
 

 
 

Markkinoille pääsyn suhteen, siltä osin, joka liittyy maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen, ovat 
kyselytulokset: 

•  ammatilliset määräykset, jotka koskevat vuokranmaksua, palkkioita, teollisuusajoneuvojen vuokrausta ja 
alihankintaa, ja erityisesti ammatin virallista järjestämistä, ammattiin pääsyä, yhteisön sisäisten ja 
yhteisön ulkopuolisten maantiekuljetusten lupia, tarkastuksia ja rangaistukset: ehdottoman tärkeät (43 
%), erittäin tärkeät (43 %) ja keskimääräiset (12 %); 

•  kuljetusyrityksen perustamista koskevat säännöt: ehdottoman tärkeä (47 %), erittäin tärkeä (39 %), 
keskimääräisen tärkeä (14 %); 

• kuljetuspalvelujen tarjoamiseksi tarvittavat eri asiakirjat ja tarkastusmenettelyjen käyttöönotto sen 
varmistamiseksi, että kutakin kuljetustoimintaa ja erityisesti ajoneuvoa, kuljettajaa, tavaroita ja 
matkalaukkuja koskevat hyväksytyt asiakirjat pidetään sekä ajoneuvossa että yrityksen tiloissa: 
ehdottoman tärkeä (61 %), erittäin tärkeä (26 %) ja keskimääräisen tärkeä (7 %); 

 

Tavarakuljetusten osalta: 

•  tavaraliikenteen markkinoiden järjestämistä koskevat säännöt sekä rahdin käsittelyä ja logistiikkaa 
koskevat säännöt: ehdottoman tärkeät (41 %), erittäin tärkeät (43 %), keskimääräisen tärkeät (8 
%), vähämerkitykselliset (3%) ja ei tärkeätä (2%); 

• rajamuodollisuudet, T-asiakirjojen ja TIR-carnetin merkitys ja laajuus sekä niiden käytöstä johtuvat 
velvoitteet ja vastuut: ehdottoman tärkeät (66 %), erittäin tärkeät (21 %), keskimääräisen tärkeät 
(8 %), vähämerkitykselliset (2%) ja ei tärkeätä (3%). 



  
 

 
 

 
 
Henkilökuljetusten osalta: 
• henkilöliikenteen markkinoiden järjestämistä koskevat säännöt: ehdottoman tärkeät (32 %), erittäin 

tärkeät (31 %), keskimääräisen tärkeät (18 %), vähämerkitykselliset (4%) ja ei tärkeät (12 % ); 
• henkilöliikenteen maantiekuljetuspalvelujen käyttöönottoa ja kuljetussuunnitelmien laatimista koskevat 

säännöt: ehdottoman tärkeä (36 %), erittäin tärkeä  (37 %), keskimääräisen tärkeä (7 %), vähäinen (3%) 
ja ei tärkeä (17) %) . 

 

Markkinoille pääsy näyttää olevan alue, joka ei ole niin mielenkiintoinen alue, vaikka sillä onkin merkitystä liittyen 
tarvittaviin asiakirjoihin.   



  
 

 
 

Sikäli kuin tekniset standardit ja toiminnan tekniset näkökohdat huomioidaan siltä osin, jotka liittyvät 
maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen, ovat kyselytulokset: 

• tunnettava jäsenvaltioiden ajoneuvojen painoa ja mittoja koskevat säännöt ja menettelyt, joita on 
noudatettava epänormaalien kuormien tapauksessa, jotka muodostavat poikkeuksen näistä säännöistä: 
ehdottoman tärkeä (52 %), erittäin tärkeä (32 %), keskimääräinen merkitys (11 %) ; 

• kyetä valitsemaan ajoneuvot ja niiden komponentit (alusta, moottori, voimansiirtojärjestelmä, 
jarrujärjestelmä jne.) yrityksen tarpeiden mukaan: ehdottoman tärkeä (49 %), erittäin tärkeä (39 %), 
keskimääräisen tärkeä (10 %) ja vähämerkityksinen (1%); 

• tunnettava näiden ajoneuvojen tyyppihyväksyntää, rekisteröintiä ja teknistä tarkastusta koskevat 
muodollisuudet: ehdottoman tärkeä (47%), erittäin tärkeä (40 %), keskimääräisen tärkeä (9 %); 

• ymmärtää, mitä toimenpiteitä on toteutettava melun vähentämiseksi ja moottoriajoneuvojen 
pakokaasupäästöjen torjumiseksi: ehdottoman tärkeä (37 %), erittäin tärkeä (51 %), keskimääräisen 
tärkeä (9 %) ja vähämerkityksinen (3 %); 

• kyettävä laatimaan säännöllisiä huoltosuunnitelmia ajoneuvoille ja niiden varusteille: ehdottoman tärkeä 
(52 %), erittäin tärkeä (36 %), keskimääräisen tärkeä (9 %) ja ei tärkeä (1 %). 
 

 
 

Tavarakuljetusten osalta: 

• tuntea erityyppiset lastinkäsittely- ja lastauslaitteet (takaluukut, kontit, kuormalavat jne.) ja kyettävä 
ottamaan käyttöön menettelyjä ja antamaan ohjeita tavaroiden lastaamiseen ja purkamiseen (kuorman 
jakaminen, pinoaminen, varastointi, lukitseminen ja tuenta jne.): ehdottoman tärkeä (48 %), erittäin 
tärkeä (38 %), keskimääräinen merkitys (5 %), vähäinen (4%) ja ei tärkeä (2%); 

• tuntea "piggy-back "- ja roll-on-roll-kombinoitujen kuljetusten eri tekniikat: ehdottoman tärkeä (36 %), 
erittäin tärkeä (34 %) , keskimääräinen (15 %) , vähäinen (9%) ) ja ei tärkeätä (6%) ; 

• kyettävä toteuttamaan menettelyjä vaarallisten aineiden ja jätteiden kuljetusta koskevien sääntöjen, 
etenkin direktiivien 2008/68 / EY (1) ja asetuksen (EY) N: o 1013/2006 (2), noudattamiseksi: ehdottoman 



  
 

 
 

tärkeä (56 %), erittäin tärkeä (24 %), keskimääräisen tärkeä (10 %) , vähämerkityksinen (2%) ja ei tärkeä 
(4%) ; 

• kyettävä toteuttamaan menettelyjä pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetussääntöjen, erityisesti 
pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia koskevasta sopimuksesta ja tällaisten kuljetusten 
erityisvälineistä (ATP) johtuvien sääntöjen noudattamiseksi: ehdottoman tärkeä (50 %), erittäin tärkeä (25 
%), keskimääräinen merkitys (15%), vähäinen (6 %) ja ei tärkeä (5 %); 

• pystyttävä toteuttamaan menettelyjä noudattaa sääntöjä elävien eläinten kuljetuksia: ehdottoman 
tärkeää (30%), erittäin tärkeä (22 %), ja keskimääräinen merkitys (16 %), vähän merkitystä (12 %), ja ei ole 
tärkeää (15%). 

 

Voidaan päätellä, että kaikki teknisiin standardeihin ja toiminnan teknisiin näkökohtiin liittyvät kohdat ovat erittäin 
tärkeitä yleisesti ottaen. 

 

Ottaen huomioon liikenneturvallisuuden siltä osin, joka liittyy maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen, olivat 
kyselytulokset seuraavia: 

• tietää, mitä pätevyyksiä kuljettajilta vaaditaan (ajokortti, lääketieteelliset todistukset, 
kelpoisuustodistukset jne.): ehdottoman tärkeä (62 %), erittäin tärkeä (38 %); 

• kyettävä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kuljettajat noudattavat eri 
jäsenvaltioissa voimassa olevia liikennesääntöjä, kieltoja ja rajoituksia (nopeusrajoitukset, prioriteetit, 
odottelu- ja pysäköintirajoitukset, valon käyttö, liikennemerkit jne.): ehdottoman tärkeää (61 %), erittäin 
tärkeä (35 %) ja keskimääräisen tärkeä (4 %); 

• kyettävä laatimaan kuljettajille ohjeita ajoneuvojen tarkastamiseen, niiden varusteiden ja lastin kunnon 
sekä toteutettavien ennalta ehkäisevien toimenpiteiden noudattamisen turvallisuusvaatimuksissa: 
ehdottoman tärkeä (53 %), erittäin tärkeä (41 %), keskimääräinen merkitys (6 %); 



  
 

 
 

• kyettävä määrittelemään onnettomuustapauksissa noudatettavat menettelyt ja toteuttamaan 
asianmukaiset menettelyt onnettomuuksien tai vakavien liikennerikkomusten toistumisen estämiseksi: 
ehdottoman tärkeä (53 %), erittäin tärkeä (44 %), keskimääräisen tärkeä (2 %), ja sillä ei ole merkitystä (2 
%); 

• kyettävä toteuttamaan menettelyjä tavaroiden turvaamiseksi ja tunteva vastaavat tekniikat: ehdottoman 
tärkeä (%), erittäin tärkeä (40 %), keskimääräinen merkitys (2 %) ja vähäinen (2 %). 

 

Henkilöliikenteen osalta: 

• hallittava tieverkoston päämaantieväylät jäsenvaltioissa: ehdottoman tärkeää (39 %), erittäin tärkeä (46 
%), ja keskimääräinen merkitys (15 %), vähän merkitystä (1 %) , ja ei ole tärkeää (13 %). 

 

Liikenneturvallisuudessa lähes kaikki vastaajat katsovat, että kaikki tarkastellut asiat ovat erittäin tärkeitä. 
Henkilökuljetusten osalta merkitys vähenee kuitenkin huomattavasti. 

 

 



  
 

 
 

Kun kysyttiin, Tulisiko kuljetusyrityksen 
liikenneyrittäjäpätevyyttä päivittää esim. 5 vuoden 
välein, (sovellettaisiin jatkokoulutusta koskevia 
kysymyksiä, direktiivin 1071/2009 8 artiklan 5 ja 6 
kohtia) 58 prosenttia vastasi myönteisesti.  

Tiedot eivät kuitenkaan ole niin yksimielisiä. 
Partnerivaltioissa oli mukana maita, joissa suurin osa 
vastaajista kannattaa säännöllistä päivitystä. Mutta 
esimerkiksi Espanjassa ja Suomessa, 
jatkokoulutukseen tai päivityskoulutukseen 
suhtauduttiin kielteisesti. 

 

 

 

 

Uuden tekniikan ja digitaalisten laitteiden käyttö 

Työpaikoissa eniten käytettyjä digitaalisia laitteita ovat älypuhelimet (86 %), kannettavat tietokoneet (75%) ja 
pöytätietokoneet (74 %). Vain 20 % käyttää tabletteja. Koulutusvälineiden kehittämiseksi on kuitenkin pidettävä 
mielessä, että kukaan Bulgariassa ei väitä käyttävänsä älypuhelimia. 

Kysyimme kuljetusyrityksistä, käyttävätkö he sosiaalisia 
verkostoja työhön liittyviin tarkoituksiin, ja jos kyllä, niin mitä. 
Käytetyimpiä ovat Facebook (75 %), LinkedIn (40 %) ja 30% 
muut verkot kuten Whatsapp, Instagram tai Twitter. 

Verkostoista saatujen kokemusten perusteella kysyimme 
vastaajilta, ovatko he jo käyttäneet verkko-oppimisympäristöjä 
osaamisensa kehittämiseen ja vain 45 prosentilla oli kokemusta 
sellaisista. Maiden välillä on jälleen suuri ero. Vaikka 
espanjalaiset ja italialaiset vastaajat näyttävät tuntevan 
järjestelmät hyvin, Itävallassa, Bulgariassa ja Puolassa niitä on 
vähän. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Lopuksi kysyimme, olisiko tarpeellista integroida uutta tekniikkaa kuljetusyrityksiin johtamisen avuksi: 

• tekninen kunnossapito: ehdottoman tärkeä (51 %), erittäin tärkeä (35 %), keskimääräisen tärkeä (15 %); 
• ajoneuvojen kulutus: ehdottoman tärkeä (67 %), erittäin tärkeä (29 %) ja keskimääräisen tärkeä (15 %); 
• lastaus, lastaus, tilavuudet: ehdottoman tärkeät (61 %), erittäin tärkeät (27 %), keskimääräisen tärkeät (11 

%) ja vähämerkityksiset (1%); 
• kaluston sijainti: ehdottoman tärkeä (52 %), erittäin tärkeä (31 %), keskimääräisen tärkeä (17 %); 
• ajo- ja lepoaikojen hallinta: ehdottoman tärkeä (77 %), erittäin tärkeä (22 %), keskimääräisen tärkeä (1 %); 
• viestintä hallinnon kanssa: ehdottoman tärkeä (54 %), erittäin tärkeä (41%), keskimääräisen tärkeä (5 %); 
• kuljetusasiakirjat: ehdottoman tärkeät (67 %), erittäin tärkeät (27 %) ja keskimääräisen tärkeät (6%). 

 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikilla aloilla tarvitaan voimakkaasti uutta tekniikkaa, koska suurin osa 
aiheista on tunnistettu ehdottomiksi tai erittäin tärkeiksi.  

  



  
 

 
 

 

Johtopäätökset 

Kyselyn tuloksena, voimme puhua yleisesti eurooppalaisella tasolla, koska olemme ottaneet otoksen seitsemästä 
maasta, joilla on hyvin erilaisia lähtökohtia (taloudelliset, maantieteelliset ja sosiaaliset). Kaikissa näissä maissa 
liikenteenharjoittajat näyttävät olevan varsin tietoisia siitä, että on tärkeää kehittää osaamista ja tietämystä kaikista 
EU 1071/2009 -asetukseen liittyvistä näkökohdista ja alueista: siviilioikeudesta, kauppaoikeudesta, 
sosiaalioikeudesta, verolaista, liike- ja taloushallinnosta ja lisäksi yrityksen markkinoille pääsystä, teknisistä 
standardeista ja toiminnan teknisistä näkökohdista sekä liikenneturvallisuudesta. Analysoitujen tulosten 
perusteella voimme päätellä, että maiden välillä ei ole paljon eroja ja kerätyissä tiedoissa ei ole paljon eroja, koska 
melkein kaikilla eri alueilla yksilöity toiminta on korostettu tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi, hieman eroavaisuuksia 
syntyy viitattaessa tiettyihin erityiskuljetuksiin yleisen sektorin sijasta. 

Lisäksi kaikilla kuljetuksiin liittyvillä aloilla tarvitaan voimakkaasta uutta tekniikkaa, jotta saavutetaan hyvä 
kuljetusyrityksen johtaminen ja pystytään saavuttamaan korkeat suoritustasot. Laite, jota käytettiin eniten 
kuljetuspäälliköiden mukaan, on älypuhelin, mikä osoittaa, että tämä kohderyhmä hyväksyy positiivisesti online-
moduulit. Tämä siksi, että se on työkalu, jota he käyttävät jatkuvasti, mutta jotta se olisi saatavilla kaikille käyttäjille, 
on parempi kehittää työkalut lähtökohtaisesti tietokoneille. Kehitettävien työkalujen tulisi kuitenkin olla 
houkuttelevia, jotta myös se kolmasosa, joka sanoo, että he eivät ole kiinnostuneita lisäkoulutuksesta, tulisi mukaan 
kehittämään osaamistaan.  

Johtopäätöksenä toteamme, että eurooppalaisille liikenteenharjoittajille olisi suositeltavaa ottaa huomioon kaikki 
EU: n 1071/2009-asetuksen alueet, jotta voidaan kehittää täydellinen koulutusohjelma kuljetusyrityksille. 
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