
 

 
 

 

 

 

 

Liikenteenharjoittajan pätevyyden tukeminen 

ja uudistaminen – yhtenäisen koulutuspaketin 

kehittäminen liikenteenharjoittajille Euroopassa 

”Erasmus+”-projekti  

 
 

Tutkimustulos 6 

     Suositus 
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ainoastaan sen tekijöiden näkemyksiä, eikä komissiota näin ollen voida pitää vastuussa tämän julkaisun sisältämän tiedon minkäänlaisesta 

käytöstä. Tämä projekti on saanut apurahaa Movetialta, jota rahoittaa Sveitsin valtio. Julkaisun sisältö heijastaa tekijöidensä näkemyksiä, ja 

Movetia ei vastaa sen sisältämien tietojen mahdollisesta.  

RAPORTTI IO6 

Joulukuu2021 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sisällysluettelo 

Johdanto ....................................................................................................................................................................... 3 

Analyysi liikenteenharjoittajien kelpoisuusvaatimusten sekä tarvittavien tietojen, taitojen ja pätevyyksien välisistä 

eroista ........................................................................................................................................................................... 4 

Analyysi liikenteenharjoittajien oikeudellisesta kehyksestä ja nykyisistä ammatinharjoittamiskäytännöistä kussakin 

yhteistyökumppanimaassa ……    .................................................................................................................................. 9 

Suosituksia Euroopan maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kansallisten ja kansainvälisten tutkintojen 

viitekehyksen yhtenäistämiseksi sekä vaadittavien ja tarvittavien pätevyyksien välisen aukon korjaamiseksi   ....... 11 

Suositus hallintotavan ja oikeuskäytäntöjen yhtenäistämiseksi eri maissa  ............................................................... 13 

Johtopäätökset ........................................................................................................................................................... 15 

Viitteet  ....................................................................................................................................................................... 16 



 

 

 
Johdanto 

Projektin keskeisenä ajatuksena on selvittää, miten maantieliikenteen ja maanteiden kansainvälisen 

tavaraliikenteen harjoittajien sekä projektiin osallistuvien maiden maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien 

ammatit eroavat toisistaan käytännössä, millaisia virallisia asiakirjoja vaaditaan, millaisia asiakirjoja ja taitoja 

tarvitaan kyseiseen ammattiin pääsyyn, ja miten nämä asiakirjat voidaan tunnistaa eri yhteistyökumppanimaissa. 

Tämän raportin tarkoituksena on antaa suosituksia Euroopan kansallisten ja kansainvälisten liikenteenharjoittajien 

pätevyysvaatimusten viitekehykseen ja tehdä ehdotuksia, miten yhtenäistää EU:n eri maiden hallintotavat ja 

oikeuskäytännöt. Tulos noudattaa tämän projektin tavoitetta, joka on tehdä suosituksia  Euroopan 

kansallisten ja kansainvälisten maanteiden tavara- ja matkustajaliikenteen harjoittajien 

kelpoisuusvaatimuksiin. Tässä raportissa esitetyillä suosituksilla pyritään luomaan yhteinen, eurooppalainen 

ymmärrys tiedoista, taidoista ja itsenäisestä vastuusta, jotka tavara- ja matkustajakuljetuksiin sitoutuneilla 

ammatinharjoittajilla tulee olla. Näin heidän pätevyytensä voisi olla siirrettävissä mihin tahansa Euroopan 

maahan, mikä takaisi myös sen, että liikenteenharjoittajat menestyvät paremmin jokapäiväisessä työssään 

liikenteestä vastaavina henkilöinä ja yrittäjinä.  

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi käytettiin seuraavaa menetelmää: Aluksi analysoitiin kuljetusalan ammattilaisilta 

vaadittavien pätevyyksien erot yhteistyökumppanimaissa ja kyseiset tiedot, taidot ja pätevyydet koottiin 

Osaamiskarttaan. Seuraavaksi tehtiin analyysi siitä, minkä tyyppisiä pääsyasiakirjoja ammattiin vaaditaan, ja 

millaisia asiakirjoja kussakin yhteistyökumppanimaassa vaaditaan, mukaan lukien nykyisin käytössä oleva 

oikeudellinen perusta ja käytännöt. Tiedot analyysejä varten kerättiin pääasiallisesti tämän projektin osioista 

Tutkimustulokset 1 ja 2. 
 

Suositukset Euroopan kansallisten ja kansainvälisten tavara- ja matkustajakuljetusten liikenteenharjoittajien 

pätevyysvaatimuksiin laadittiin pätevyysvaatimuserojen korjaamiseksi. Suositukset laadittiin tämän asiakirjan 

ensimmäisessä osassa esitetyn analyysien pohjalta. Analyysien lisäksi materiaalina on käytetty kirjallisuuskatsausta, 

jotta suosituksia voidaan kehittää edelleen ja saada niille tukea. Täten tutkimustuloksissa esitettiin konkreettisia 

ohjeita siitä, mitä liikenteenharjoittajien voidaan olettaa tietävän, pystyvän tekemään ja ymmärtämään 

koulutusohjelman suoritettuaan. Tämän asiakirjan viimeisessä osiossa on ehdotuksia, miten yhtenäistää eri maiden 

hallintotavat ja oikeuskäytännöt ja siten uudistaa liikenteenharjoittajien kelpoisuusvaatimuksia Euroopassa.  



 

 

 
 

Analyysi liikenteenharjoittajien kelpoisuusvaatimusten sekä tarvittavien 

tietojen, taitojen ja pätevyyksien välisistä eroista 

 
Asetuksessa EU 1071/20091 vahvistetaan pätevyys ja asiantuntemus, jotka vaaditaan liikenne- ja kuljetusalan 

ammattilaisilta liittyen seuraaviin alueisiin: yksityisoikeus, kauppaoikeus, sosiaalilainsäädäntö, vero-oikeus, 

yrityksen liiketoiminta ja taloushallinto, markkinoille pääsy, toiminnan ja liikenneturvallisuuden tekniset standardit 

ja tekniset näkökulmat. Liikenteenharjoittajien kelpoisuusvaatimusten sekä tarvittavien tietojen, taitojen ja 

pätevyyden välisten erojen analysoimiseksi tehtiin kysely osana tutkimustuloksia (1). Kyselyyn kustakin mukana 

olevasta maasta valittujen liikenteenharjoittajien vastaukset osoittivat, että kaikkia eri osa-alueilla identifioituja 

toimintoja pidettiin joko tärkeinä tai erittäin tärkeinä. 

Yksityisoikeudellisin termein ilmaistuna: Liikenne- ja kuljetusalan ammattilaisilta vaaditaan, että he osaavat 

arvioida yksityisoikeuden oikeudellisia säännöksiä voidakseen noudattaa sekä virallisia vaatimuksia että 

dokumentaatioon sisältyviä vaatimuksia ja tehdä yhteistyötä muiden kuljetusyritysten kanssa. Erityisesti tämä 

koskee sitä, että he osaavat toteuttaa kuljetussopimuksen ja reklamaatiotapauksissa esittää vaatimukset/kanteet 

muille osapuolille ja tarvittaessa pyytää välitystuomioistuimen väliin tuloa. Tämän vuoksi liikenteenharjoittajan 

tulee tuntea kaupalliset kuljetussopimukset, mukaan lukien maantiekuljetusta koskevat sopimukset (CMR), niiden 

tyypit ja sovellettavat oikeudelliset järjestelmät. Liikenteenharjoittajan tulee myös osata soveltaa oikeita 

kuljetussopimuksia ja pystyä vastaamaan seuraamuksista, jos hän ei pysty noudattamaan sopimusta. 

Kauppaoikeuden kannalta liikenteenharjoittajalla on erilaisia rooleja. Työnantajana liikenteenharjoittajan tulee 

noudattaa maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen työnantajan virallisia velvoitteita. Samanaikaisesti 

liikenteenharjoittaja on myös kaupallinen yrittäjä. Hänellä tulee olla tietämystä, jonka avulla tunnistaa ja analysoida 

ehtoja ja muodollisuuksia, jotka koskevat kaupan ja liikenteenharjoittajien yleisiä velvoitteita, kuten esimerkiksi 

rekisteröintiä, kirjanpitoa jne. voidakseen soveltaa oikeita asetuksia ja määräyksiä maanteiden tavara- ja 

henkilöliikenteen kaupallisena yrittäjänä. Sekä yksityisyrittäjänä että kaupallisena yrityksenä liikenteenharjoittajan 

tulee osata analysoida rekisteröinti- ja toimintasääntöjä ja noudattaa oikeita määräyksiä. Tarkemmin sanottuna, 

koska on olemassa erilaisia kaupallisia yhtiömuotoja, tulee liikenteenharjoittajan osata tunnistaa ja erottaa ne 

toisistaan ja ymmärtää niiden toiminnan hyödyt, jotta hän voi valita sopivimman yhtiömuodon maanteiden tavara- 

ja henkilökuljetuksia varten. 

Liikenteenharjoittajan erityinen rooli edellyttää sekä yleis- että erityissosiaalilainsäädännön soveltamista 

kuljetustoiminnan ehtoihin. 

Liikenteenharjoittajan on tunnettava tärkeimmät lait, jotka koskevat työmarkkinasuhteita, ammattiliittoja ja 

ammattiliiton jäsenten oikeuksia liikenne- ja kuljetusalalla. Noudattaakseen työntekijöiden, jotka ovat osa yritystä, 

edustuksen velvoitteita liikenteenharjoittajan on osattava tunnistaa yritysten, komiteoiden, ammattiliittojen, 

työsuojelutarkastusten edustuksen toiminnot ja hänen on tiedettävä, milloin niitä vaaditaan.  

Liikenteenharjoittajalla on työnantajana myös sosiaalisia velvoitteita, ja hänellä tulee olla pätevyys käsitellä 

työnantajan, työntekijän ja itsenäisten ammatinharjoittajien verovähennyksiin ja verojen maksuun liittyviä 

tärkeimpiä vaatimuksia. Olennainen osa liikenteenharjoittajan roolia työnantajana on soveltaa työntekijöiden 

kanssa tehtyjä sopimuksia ja niihin liittyviä liiketoimintavelvoitteita.  
 

 

1 REGULATION (EC) No 1071/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009establishing 
common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport liikenteenharjoittaja 
and repealing Council Directive 96/26/EC, Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-   
content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1071 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1071
https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/TOC-European-Transport-Operators-unified-Competence-Map.pdf?uri=CELEX%3A32009R1071
https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/TOC-European-Transport-Operators-unified-Competence-Map.pdf?uri=CELEX%3A32009R1071


 

 

 
 

Näin ollen liikenteenharjoittajan on tunnettava maantiekuljetusten eri kategorioiden työsopimuksia koskevat 

säännöt, mukaan lukien sopimusmuodot, osapuolten velvoitteet, työehdot ja työajat, palkalliset vapaat, palkat, 

sopimusrikkomukset jne. 

Maantiekuljetuksia säännellään myös erityisellä sosiaalilainsäädännöllä. Liikenteenharjoittajan on tunnettava 

säännöt, jotka koskevat ajoaikoja, lepotaukoja ja työaikaa. Erityisesti hänen tulee tuntea seuraavien asetusten 

ehdot: Asetus (EY) nro 561/20062, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi  2002/15/EY3 (11.3.2002), joka 

koskee maanteiden liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämistä; ja direktiivi 2006/22/EY4, 

sekä kyseisten ehtojen mukaiset käytännön toimenpiteet. Näihin vaatimuksiin liittyvä pätevyys tarkoittaa kykyä 

laatia aikatauluja kuljettajille tai arvioida annettuja aikatauluja, luoda standardi toimintajärjestelmä, jolla taataan 

näiden asetusten noudattaminen. 

Erityisen sosiaalilainsäädännön lisäksi liikenteenharjoittajan on oltava pätevä valvomaan sitä, että kuljettaja on 

suorittanut asianmukaisen perus- ja jatkokoulutuksen. Säännöt, jotka liikenteenharjoittajan on tunnettava, 

perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2003/59/EY5 (15.7.2003). Siinä määritellään 

maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyys ja 

jatkokoulutusvaatimukset. 

Vero-oikeuden kannalta liikenteenharjoittajan on osattava soveltaa oikeita arvonlisäverokantoja ja oikeita 

yhtiöveroprosentteja sekä henkilökohtaisia tuloveroprosentteja. Myös muita kuljetusalaan liittyviä veroja 

sovelletaan, ja tällaisia ovat mm. liikennevälineitä koskeva vero, tullit ja infrastruktuuriin liittyvät verot (silta- ja 

tunnelimaksut jne.). 

Olennainen osa liikenteenharjoittajan jokapäiväistä työtä on yrityksen kaupallinen ja taloudellinen johtaminen. 

Liikenteenharjoittajan on ymmärrettävä tärkeimmät periaatteet ja vaatimukset, jotka koskevat sekkien käsittelyä, 

luottokortteja ja muita maksumuotoja, jotta hän voi hallita yrityksen kustannuksia. Lisäksi liikenteenharjoittajan on 

osattava käsitellä ja soveltaa kuljetusliikkeen erilaisten rahoitusmuotojen keskeisimpiä vaatimuksia, kuten 

esimerkiksi pankkilainoja, rembursseja, vakuuksia, kiinnityksiä, leasing-toimintaa, vuokrausta, factoring-toimintaa 

jne., sekä niistä johtuvia kuluja ja velvoitteita. Jotta liikenteenharjoittaja ymmärtää, miten liiketoimintaan 

harjoitetaan, hänellä tulee olla perustiedot. Hänen tulee osata analysoida tasetta ja tuloslaskelmaa. Näin ollen 

liikenteenharjoittajan tulee tietää, mikä on tase, miten se laaditaan, ja miten sitä tulkitaan. Hänen tulee myös osata 

lukea ja tulkita tuloslaskelmaa. Ja vielä yksi liiketoimintaan liittyvä osaamisalue, joka liikenteenharjoittajalta 

vaaditaan, on osata noudattaa kuljetusliikkeen budjetoinnin ja liiketoimintasuunnittelun keskeisimpiä periaatteita 

ja vaatimuksia. Liikenteenharjoittajan on tunnettava kuljetusyrityksen kustannusrakenne ja osattava tuntea 

budjetoinnin ja liiketoimintasuunnittelun todelliset elementit. 
 
 

 
 

2 REGULATION (EC) No 561/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 March 2006 on the 
harmonisation of certain social legislation relating to road transport and amending Council Regulations (EEC) No 3821/85 and 
(EC) No 2135/98 and repealing Council Regulation (EEC) No 3820/85. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-   
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0561-20200820 
3 Directive 2002/15/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2002 on the organisation of the working 
time of persons performing mobile road transport activities. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-  
content/EN/TXT/?uri=celex:32002L0015 
4 DIRECTIVE 2006/22/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 March 2006 on minimum conditions 
for the implementation of Council Regulations (EEC) No 3820/85 and (EEC) No 3821/85 concerning social legislation relating 
to road transport activities and repealing Council Directive 88/599/EEC. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-   
content/EN/ALL/?uri=celex%3A32006L0022 
5 DIRECTIVE 2003/59/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 July 2003 on the initial qualification 
and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers Available at: https://eur-  
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0059-20190726 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A02006R0561-20200820
https://unece.org/transport/publications/agreement-concerning-international-carriage-dangerous-goods-road-adr-2021?uri=CELEX%3A02006R0561-20200820
https://unece.org/transport/publications/agreement-concerning-international-carriage-dangerous-goods-road-adr-2021?uri=CELEX%3A02006R0561-20200820
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32002L0015
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?uri=celex%3A32002L0015
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?uri=celex%3A32002L0015
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32006L0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0059-20190726
https://unece.org/DAM/trans/main/wp11/ATP_publication/2020/ECE_TRANS_290_En_web_protected.pdf?uri=CELEX%3A02003L0059-20190726
https://unece.org/DAM/trans/main/wp11/ATP_publication/2020/ECE_TRANS_290_En_web_protected.pdf?uri=CELEX%3A02003L0059-20190726


 

 

 
 

Markkinointi on liiketoiminnan tärkeä komponentti, ja liikenteenharjoittajan on osattava määritellä markkinoinnin 

perusteet sekä markkinoinnin ja kuljetusliikkeen organisaatiorakenteen organisatoriset kysymykset ja tunnistaa 

markkinoinnin toiminnot ja organisaatiomuodot, jotta hän voi laatia markkinointikonseptin ja 

organisaatiorakenteen kuljetusliikkeelle sen liiketoiminnan tueksi. 

Liikenteenharjoittajan tulee hankkia asianmukainen vakuutus ajoneuvoilleen ja kuljetettaville lasteille. Hän 

tarvitsee myös riittävän vakuutussuojan muille liiketoiminnan odottamattomille tapahtumille. Osatakseen soveltaa 

tärkeimpien vakuutustyyppien keskeisimpiä periaatteita liikenteenharjoittajan on ymmärrettävä 

maantiekuljetuksiin liittyvät erityyppiset vakuutukset (vastuuvakuutus, tapaturma-/henkivakuutus, vahinko- ja 

matkatavaravakuutus) sekä niihin liittyvä takuut ja velvoitteet. 

L iikenteenharjoittaja on velvollinen esittämään laskuja suorittamistaan palveluista. Asianmukaista laskutusta 

varten liikenteenharjoittajan on osattava soveltaa maanteiden tavaraliikennepalveluja koskevan laskutuksen 

sääntöjä ja ymmärrettävä, mitä Incoterms-toimituslausekkeet tarkoittavat, ja miten ne vaikuttavat. Kuljetusliikkeet 

työskentelevät myös muiden kuljetusalan tukipalveluiden kanssa, joten on tärkeää, että liikenteenharjoittaja 

tuntee kuljetusalan tukipalveluiden eri kategoriat, niiden roolit, toiminnot ja sovellettavilta osin niiden statuksen – 

ei ainoastaan laskutuksen kannalta, vaan myös pystyäkseen toteuttamaan erilaisia, markkinoiden heilahtelujen 

vaatimia riskienhallintastrategioita. 

Markkinoille pääsyä varten on ratkaisevan tärkeää ymmärtää ammattiin liittyvä säätely, mukaan lukien 

kansallisten ja kansainvälisten kuljetuspalveluiden asiakirjat. Tämä tarkoittaa markkinoille pääsyä koskevien 

ammatillisten määräysten noudattamista, nykyisten maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen sisä- ja 

ulkomarkkinoita koskevien sääntöjen analyysiä. Liikenteenharjoittajan on osattava laatia ja panna täytäntöön 

asianmukaisia asiakirjoja, joita vaaditaan maanteiden kuljetuspalvelujen harjoittamiseen kansallisilla ja 

kansainvälisillä markkinoilla. 

Liikenteenharjoittajan on suoritettava tehtävänsä tehokkaasti ja lakia noudattaen, mikä liittyy pääosin teknisiin 

standardeihin ja toiminnan teknisiin näkökulmiin. 

Liikenteenharjoittajan on oltava pätevä noudattamaan ajoneuvojen paino- ja mittavaatimuksia. Tämä edellyttää 

sitä, että hän ymmärtää ajoneuvojen painoja ja mittoja koskevat säännöt eri jäsenvaltioissa. Hänen tulee myös 

ymmärtää, millaisia menettelyjä noudatetaan, kun kyseessä on näistä säännöistä poikkeava lasti. 

Liikenteenharjoittajan on osattava luetteloida erityyppisten ajoneuvojen mitat, samoin kuin sallitut maksimipainot. 

Hänen on myös hallittava tapaukset, joissa lastit ylittävät suurimmat sallitut mitat, tai kun kyseessä ovat 

erikoislastit. Liikenteenharjoittajan on myös osattava mitata rahdin määrä ja ajoneuvon mitat, kun ajoneuvoon 

lastattaan joko täysi tai vajaa lasti. 

Ajoneuvot ovat resurssi, jonka hankkiminen on kallista. Niinpä hankintapäätökseen tulee kiinnittää erityistä 

huomiota. Liikenteenharjoittajan on osattava valita ajoneuvot ja niiden komponentit (alusta, moottori, vaihteisto, 

jarrujärjestelmä jne.) yrityksen tarpeiden mukaisesti. Jotta liikenteenharjoittajalla on tarvittavat taidot ja tiedot 

voidakseen valita ajoneuvo sen teknisten ominaisuuksien mukaisesti, hänellä tulee olla ymmärrys erityyppisistä 

ajoneuvoista: jäykkä vai nivelöity, erilaisten vaihdejärjestelmien käyttö, automaattivaihteet, hidastimet, ABS-jarrut 

jne. Hänellä tulee olla myös käsitys erityyppisistä ajoneuvoista ja niiden teknisistä ominaisuuksista. 

Noudattaakseen ajoneuvon katsastusvaatimuksia liikenteenharjoittajan on tunnettava muodollisuudet, jotka 

liittyvät ajoneuvojen tyyppihyväksyntään, rekisteröintiin ja katsastuksiin. Hänen tulee muistaa ajoneuvojen 

katsastusten voimassaoloajat; edellytykset ja paikat, joissa katsastukset suoritetaan, jotta hän osaa valvoa 

ajoneuvojen katsastusten voimassaoloaikoja ja takuuehtoja.  

Voidakseen noudattaa liikenteen melu- ja saastestandardeja liikenteenharjoittajan on ymmärrettävä, millaisia 

toimenpiteitä hänen tulee suorittaa vähentääkseen melua ja torjuakseen moottoriajoneuvon pakokaasujen 

aiheuttamaa ilman saastumista. 



 

 

 
 

Euro-standardien ja erityyppisten polttoaineiden sekä moottorien ja renkaiden desibelien maksimitasojen 

tuntemus on edellytys sille, että voidaan noudattaa ilmansaasteiden päästöstandardeja, jotka erilaiset paikalliset, 

kansalliset ja kansainväliset elimet ovat asettaneet. Ympäristönäkökulmat liittyvät jossain määrin ajoneuvon 

ylläpitoon, sillä säännölliset huollot parantavat ajoneuvon polttoainetehokkuutta. Yrityksen ajoneuvojen 

ylläpitosuunnitelman laatimiseksi liikenteenharjoittajan on tunnettava ajoneuvojen katsastusvälit, öljyjen ja 

suodattiminen vaihtovälit jne., ja hänen on oltava riittävän pätevä voidakseen laatia kullekin ajoneuvolle sen 

käyttötarkoituksen mukaisen ylläpito- ja huoltosuunnitelman. 

Tavaroiden fyysinen suojaaminen on tärkeä osa logistista prosessia. Liikenteenharjoittaja on oltava pätevä 

toteuttamaan kuormaus- ja varastointisuunnitelma valitsemalla asianmukaiset elementit. Näin ollen 

liikenteenharjoittajan tulee tuntea erilaiset kontit, lavat sekä kaapeleiden, ketjujen ja kannatinsiteiden 

kiinnitysjärjestelmät, joiden avulla kuorma jaetaan painon tai määrän mukaan noudattaen kuorman käsittelyn ja 

varastoinnin normeja sekä sijoitetaan ja kiinnitetään turvallisesti ja vakaasti. 

Kaikilla kuljetusmuodoilla on erilaisia hyviä ja huonoja puolia. Ihanteellinen ratkaisu voidaan saavuttaa käyttämällä 

multimodaalista tai intermodaalista kuljetusta tai yhdistelmäkuljetusta. Liikenteenharjoittajan rooli on valita 

sopivin kuljetusjärjestelmä ja noudattaa erilaisia tekniikoita, kuten esimerkiksi "piggy-back" ja "roll-on roll-off". 

Jotkut kuljetettavat tavarat vaativat erityishuomiota, tai niitä koskee erityislainsäädäntö, kuten esimerkiksi 

vaaralliset tavarat, pilaantuvat elintarvikkeet ja elävät eläimet. Liikenteenharjoittajalta vaadittavia tietoja, taitoja ja 

pätevyyksiä liittyen kuhunkin edellä mainittuun ryhmään käsitellään seuraavassa. 

Vaaralliset aineet ja tavarat. Liikenteenharjoittajan on osattava tunnistaa vaaralliset aineet ja tavarat, niiden luokat, 

merkinnät ja erityisesti kiellot, jotka koskevat erilaisten vaarallisten tavaroiden kuormaamista samaan ajoneuvoon 

kuljetussääntöjen mukaisesti liittyen tavaroiden luokkiin, merkintöihin, pakkaukseen ja dokumentaatioon. 

Vaarallisten aineiden ja tavaroiden kuljetukset lisääntyvät joka vuosi6, ja liikenteenharjoittajan on oltava pätevä 

noudattamaan vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia määräyksiä (ADR)7. 

ATP-sopimuksen8 mukaisesti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetusta varten vaaditaan elintarvikkeiden 

kuljetukseen tarkoitettu ajoneuvo, jonka lämpötilaa voidaan säädellä. Toimiakseen sääntöjen mukaisesti on 

liikenteenharjoittajan osattava erottaa erilaiset pilaantuvat elintarvikkeet sekä käytettävät ajoneuvot ja niiden 

ominaisuudet sekä osattava noudattaa valvontasääntöjä aina erilaisten tuotteiden ja käytettävän ajoneuvon 

mukaan. 

Eläinkuljetuksia EU:n alueella säädellään nykyään asetuksella (EY) nro 1/20059. Eläinten suojelu kuljetuksen aikana 

on tärkeää eläinten hyvinvoinnin kannalta. Soveltaakseen menettelyjä, joiden avulla noudatetaan elävien eläinten 

kuljetusta koskevia sääntöjä, liikenteenharjoittajan on ymmärrettävä ja osattava kuvailla eläinkuljetuksen 

olosuhteet, 
 
 
 
 

 

6 Road freight transport by type of goods, Eurostat, Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-  
explained/index.php?title=Road_freight_transport_by_type_of_goods#Road_freight_transport_of_dangerous_goods 
7 European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (ADR), Available 
et:https://unece.org/transport/publications/agreement-concerning-international-carriage-dangerous-goods-road-adr-2021  
8 Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be used for such 
Carriage (ATP). Available at:  
https://unece.org/DAM/trans/main/wp11/ATP_publication/2020/ECE_TRANS_290_En_web_protected.pdf 
9 COUNCIL REGULATION (EC) No 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during transport and related 
operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97. Available at: https://eur-   
lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32005R0001 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?title=Road_freight_transport_by_type_of_goods&amp;Road_freight_transport_of_dangerous_goods
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?title=Road_freight_transport_by_type_of_goods&amp;Road_freight_transport_of_dangerous_goods
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?title=Road_freight_transport_by_type_of_goods&amp;Road_freight_transport_of_dangerous_goods
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32005R0001
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?uri=CELEX%3A32005R0001
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?uri=CELEX%3A32005R0001


 

 

 
 

ajoneuvotyypit, eläinten erottelu eläinlajeittain ja niiden hyvinvointi. Lisäksi hänen tulee laatia kuljetussuunnitelma 

eri eläinlajeille ajatellen reittejä ja eläinten lepoa. 

Aineille ja tavaroille, joita koskevat erityislainsäädännön määräykset, voivat edellyttää muita kelpoisuustodistuksia 

− ajokortin, lääkärintodistuksen, kuntotodistusten jne. lisäksi. Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi 

liikenteenharjoittajan tulee tietää, mitä pätevyyksiä/kelpoisuustodistuksia kuljettajilta vaaditaan, ja ymmärtää, että 

on tärkeää tarkastaa niiden voimassaolo usein.  Kuljettajien pätevyyden ja taitojen tulee myös vastata asiakkaan 

vaatimuksia ja tarpeita. 

Tieliikenneturvallisuuden tukemiseksi liikenteenharjoittajan on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että 

kuljettajat noudattavat liikennesääntöjä, kieltoja, turvallisuusvaatimuksia ja rajoituksia, jotka ovat voimassa eri 

jäsenmaissa, ja järjestää lisäohjeita ja -koulutusta tarvittaessa. Liikenteenharjoittajan on luotava menettelyjä, joita 

noudatetaan onnettomuustilanteissa. Hänen tulee myös ottaa käyttöön asianmukaisia menettelyjä, joilla estetään 

liikenneonnettomuuksien ja vakavien liikennerikkomusten toistuminen. 

Asetusten edellyttämien yhteisten osaamisalueiden lisäksi on monia erilaisia osaamisalueita, joita korostettiin 

kehittämiskohteina, ja niitä voidaan pitää suurimpina eroina vaadittavien ja tarvittavien tietojen, taitojen ja 

pätevyyden välillä. Ne liittyvät johtamiseen, henkilöstöön, digitalisaatioon, työturvallisuuteen ja 

ympäristönäkökohtiin. Liikenteenharjoittajalta vaadittavia tietoja, taitoja ja pätevyyttä näillä osaamisalueilla 

käsitellään suosituksissa, joka on tämän raportin seuraava kappale. 



 

 

 
 

Analyysi liikenteenharjoittajien oikeudellisesta kehyksestä ja nykyisistä 

ammatinharjoittamiskäytännöistä kussakin yhteistyökumppanimaassa 
 

Yhteensä neljätoista ASETUKSEN (EY) nro 1071/200910 indikaattoria määriteltiin projektin aiempien tuotosten 

analyysiä varten. Kyseiset indikaattorit jaettiin kuuteen eri ryhmään, joista jokaisessa oli erilainen määrä 

indikaattoreita. Yhteenveto tiedoista on esitetty taulukossa nro 1. 

 

Taulukko 1. Analyysiin sisältyvät indikaattoriryhmät. 
 

Ryhmä
Group 

Ryhmän nimi Indikaattorien lukumäärä 

1 Vaatimukset, jotka on täytettävä 
liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamiseksi  

1 

2 Ammatillista pätevyyttä koskevaan 
vaatimukseen liittyvät edellytykset 

7 

3 Tutkinnon järjestäminen 3 

4 Tutkinnosta vapauttaminen 1 

5 Toimivaltaiset viranomaiset 1 

6 Todistukset ammatillisesta pätevyydestä 1 
 

 

Ensimmäinen ryhmä liittyy vaatimuksiin, jotka on liikenteenharjoittajan täytettävä voidakseen harjoittaa 

ammattiaan. Siinä analysoitiin, onko yhteistyökumppanimaissa lisävaatimuksia, jotka on täytettävä voidakseen toimia 

liikenteenharjoittajan ammatissa. Tulokset osoittavat, että kaikissa analyysiin osallistuneissa maissa on selkeästi 

määritelty ehdot toimintaluvan myöntämiselle, eikä mikään maa aseta lisävaatimuksia ASETUKSESSA (EY) nro 

1071/2009 mainittujen vaatimusten lisäksi. 

 
Toisessa ryhmässä on kyse edellytyksistä, jotka liittyvät ammatillista pätevyyttä koskevaan vaatimukseen. Tässä 

ryhmässä on suurin määrä indikaattoreita, yhteensä seitsemän. Ne liittyvät koulutukseen, sertifiointiin ja 

vapautukseen todistusten esittämisestä. Tämän ryhmän jokaisen seitsemän eri indikaattorin analyysi esitetään 

seuraavassa. 

 
Analyysi aloitettiin tutkintotyypin analyysillä. Asetuksen mukaan kirjallinen koe on pakollinen, ja sitä voidaan 

täydentää suullisella kokeella. Osallistuvista maista vain kahdessa, Itävallassa ja Sveits issä, koetta täydennettiin 

suullisella kokeella. Asetus sallii jäsenmaiden määritellä kriteerit kokeiden järjestämiseksi ja sertifioimiseksi. 

Tulokset osoittavat, että kaikki muut maat Suomea ja Italiaa lukuun ottamatta määrittelivät ja sovelsivat omia 

kriteerejään. Suomi ei ole lainsäädännöllä rajoittanut kokeen sisältöä, mutta on määritellyt aihealueet laissa. 

 

Koulutus ennen koetta ei ole pakollinen useimmissa jäsenmaissa, mutta sitä suositellaan Itävallassa ja Bulgariassa. 

Vain Italiassa koulutus on pakollinen, mutta koulutusjärjestöjen ei kuitenkaan tarvitse olla auktorisoituja tai 

sertifioituja tarjoamaan tällaista koulutusta, kuten useimmissa analyysiin osallistuvissa maissa. Vaikka koulutus ei 

ole pakollinen Itävallassa ja Sveitsissä, niin jos järjestö näissä maissa tarjoaa koulutusta, sen tulee olla  
 

 

10 REGULATION (EC) No 1071/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing 
common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator  and 
repealing Council Directive 96/26/EC. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-   
content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1071 

https://unece.org/transport/publications/agreement-concerning-international-carriage-dangerous-goods-road-adr-2021?uri=CELEX%3A32009R1071
https://unece.org/DAM/trans/main/wp11/ATP_publication/2020/ECE_TRANS_290_En_web_protected.pdf?uri=CELEX%3A32009R1071
https://unece.org/DAM/trans/main/wp11/ATP_publication/2020/ECE_TRANS_290_En_web_protected.pdf?uri=CELEX%3A32009R1071


 

 

 
 

asianmukaisesti sertifioitu/valtuutettu. ASETUKSESSA (EY) nro 1071/2009 säännöllinen koulutus jaetaan kymmenen 

vuoden jaksoihin ja näin varmistetaan, että liikenteestä vastaavat henkilöt ovat tietoisia alalla tapahtuvasta 

kehityksestä. Mutta vain kaksi seitsemästä maasta, Italia ja Sveitsi, vaativat tällaista koulutusta. Lisäksi kuten 

asetuksessa todetaan, jäsenvaltiot voivat vaatia ammatillista uudelleenkoulutusta ja osaamisen päivitystä liittyen 

lainsäädännön nykyiseen kehitykseen sellaisilta henkilöiltä, joilla on todistus ammatillisesta pätevyydestä, mutta 

jotka eivät ole johtaneet maanteiden tavara- tai henkilökuljetusyritystä viiteen vuoteen. Mitkään maat, Italiaa 

lukuun ottamatta, eivät vaadi tällaista lisäkoulutusta. Lisäksi Italia ei sovella minkäänlaisia poikkeuksia asetuksessa 

mainitusta sertifioinnista. Tästä voimme vetää johtopäätöksen, että Italiassa on tiukimmat vaatimukset liittyen 

pakolliseen koulutukseen, mukaan lukien jatkokoulutus. Neljä maata soveltaa kaikentyyppisiä poikkeuksia 

sertifioinnista. 

 
Kuten asetuksessa mainitaan, vapautus voisi koskea tiettyjen korkea-asteen ja teknisen alan tutkintotodistuksen 

haltijoita tai kansallisen liikenteen harjoittamista varten voimassa olevien, ammatillista pätevyyttä osoittavien 

todistusten haltijoita.  Tietyistä kokeiden osista voidaan myös myöntää vapautus. Tällainen vapautus ei kuitenkaan 

ole voimassa Bulgariassa, Suomessa eikä, kuten edellä jo mainittiin, Italiassa. Ryhmän 2 indikaattorien analyysi 

maakohtaisesti ryhmätasolla osoittaa, että Itävalta ja Sveitsi soveltavat suurinta osaa delegoiduista näkökohdista, 

kuten Italia tekee koulutuksissa. 

 
Kolmas ryhmä koskee kokeen järjestämistä. ASETUKSESSA (EY) nro 1071/2009 on esitetty kokeen 

perusvaatimukset. Kirjallinen koe on kaikissa analyysiin osallistuvissa maissa jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen 

osa on monivalintakoe, toinen osa koostuu yhdestä tai useammasta tapaustutkimuksesta. Vain Itävallassa 

pakollista, kirjallista koetta, jonka painoarvo on 60 % (30 % per kokeen osa), täydennetään suullisella kokeella, 

jonka painoarvo on 40 %. Hyväksytyn kokeen vähimmäispistemäärä on 60 % koko kokeen kokonaispistemäärästä. 

Tosin jäsenvaltiot voivat halutessaan säätää kokeen eri osien vaadittavaa vähimmäispistemäärää, jolloin vain yhdessä 

kokeessa vaadittavaa pistemäärää voidaan alentaa 50 prosentista 40 prosenttiin. Suurin osa analyysiin osallistuvista 

maista on asettanut vähimmäispistemääräksi 50 %. Italiassa vain toisen kokeen vähimmäispistemäärä on 

alennettu 45 prosenttiin kokonaispistemäärästä, kun taas Bulgariassa on toimittu päinvastoin, ja kokeen 

kummankin osan vähimmäispistemääräksi on asetettu 60 %. 

 

Jäsenmaat voivat vapauttaa artiklassa 8(1) mainituista kokeista henkilöt, jotka voivat osoittaa johtaneensa 

yhtäjaksoisesti maanteiden tavaraliikenteen yritystä tai maanteiden henkilöliikenteen yritystä yhdessä tai 

useammassa jäsenvaltiossa kymmenen vuoden ajan ennen 4.12.2009. Ryhmän neljä tulokset osoittavat, että vain 

Suomi soveltaa tätä vapautusta kokeista. 

Viides ryhmä koskee toimivaltaisia viranomaisia eri maissa. Jokaisen jäsenvaltion tulee nimetä vähintään yksi 

toimivaltainen viranomainen, kuten asetuksessa on todettu. Vain yhdessä analyysiin osallistuvassa maassa, 

Itävallassa, on enemmän kuin yksi toimivaltainen viranomainen. Itävalta on nimittänyt yhdeksän toimivaltaista 

viranomaista, yhden kutakin valtiota kohti. 

Viimeinen, kuudes, ryhmä koskee todistuksia ammatillisesta pätevyydestä, ja tarkemmin sanottuna: jokaisen maan 

päätöstä siitä, pitääkö henkilöiden, joilla on vain kansallisessa liikenteessä voimassa oleva todistus ammatillisesta 

pätevyydestä, suorittaa kokeet tai osia kokeista. Italia ja Puola tarjoavat tätä vaihtoehtoa. Tarkemmin sanottuna: 

Puolassa henkilöiden, joilla on kotimaan liikenteessä voimassa oleva todistus ammatillisesta pätevyydestä, ja joka 

on annettu ennen vuotta 2009, ei tarvitse suorittaa koetta uudelleen, vaan heidän todistuksensa on edelleen 

voimassa. 



 

 

 
 

Suosituksia Euroopan maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kansallisten ja 

kansainvälisten tutkintojen viitekehyksen yhtenäistämiseksi ja vaadittujen ja 

tarvittavien pätevyyksien välisen aukon korjaamiseksi 

 
Jotta liikenteenharjoittaja voi menestyksellisesti johtaa kuljetusliikettään ja pystyy osoittamaan hyviä tuloksia, 

hänen on käytettävä uusia teknologioita kaikilla työhön liittyvillä osaamisalueilla. Kuljetuskaluston ja 

liiketoimintaprosessien digitaaliset sovellukset voivat parantaa liikenneturvallisuutta ja kuljetustehokkuutta 

lohkoketjuteknologian (Blockchains11 12) ja massadatan arvioinnin (Big Data Evaluation13 14 15) avulla. Lisäksi 

nykyinen COVID-19-pandemia on osoittautunut tehokkaaksi liiketoiminnan digitalisoinnin16 käynnistäjäksi.  Tämän 

saavuttamiseksi liikenteenharjoittajan tulee tuntea tärkeimmät logistiikan digitalisointiin liittyvät termit ja 

kuljetusten digitalisointistrategian elementit. Rahtikirjojen digitaalinen siirto yritysten, hallitusten ja tullihallinnon 

välillä odotetaan muuttuvan pakolliseksi Euroopassa vuonna 2026.17 Tehokkaan digitalisoinnin keskeisiä 

muutoksenhallintatyökaluja tulisi soveltaa, mikä johdattaa meidät toiselle kehittyvälle alueelle − johtamiseen. 

 

 
Suurin digitalisaation este on muutosvastarinta18. On kuitenkin elintärkeää, että liikenteestä vastaavat henkilöt 

ymmärtävät muutoksenhallinnan tärkeyden. Johtaminen on laaja kategoria, joka ei koske pelkästään 

digitalisaatiota. L iikenteenharjoittajan työ edellyttää siviili-, kauppa-, sosiaali- ja verolainsäädäntöön liittyvien 

asiakirjojen käsittelyä. Mutta myös yrityksen kaupallinen ja taloudellinen johtaminen on tärkeää, sillä usein 

kuljetusliikkeen kuljetuspäällikkö on yrittäjä. Vaadittavat pätevyydet analysoida tuloslaskelmaa, tasetta, 

budjetointia ja liiketoiminnan ja markkinoinnin suunnittelua on jo käsitelty kappaleessa Asetus. Mutta 

toimitusketjun periaatteita tulisi miettiä ja laajentaa liikennekeskeistä konseptia ja integroida kuljetustoiminnot 

logistiikkatoimintojen yhdistelmään ja siten hyötyä järjestelmällisestä lähestymistavasta. 

 

 
Kehittynyt lähestymistapa vaikuttavaan ja tehokkaaseen ihmisten johtamiseen yrityksessä tai organisaatiossa on 

toinen osa-alue, jossa käsiteltiin kuilua vaadittavien ja tarvittavien pätevyyksien välillä. Liikenteenharjoittajan 

henkilöstöhallinto ei tarkoita ainoastaan taidoiltaan sopivan henkilöstön rekrytointia vaan myös jatkuvaa perus- ja 

jatkokoulutusta sen lisäksi, mitä on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/59/EY19. 

 
 

11 Koh, L., Dolgui, A. and Sarkis, J., 2020. Blockchain in transport and logistics–paradigms and transitions. 
12 Muzylyov, D. and Shramenko, N., 2019, September. Blockchain technology in transportation as a part of the efficiency in 
industry 4.0 strategy. In Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes (pp. 216-225). 
Springer, Cham. 
13 De Gennaro, M., Paffumi, E. and Martini, G., 2016. Big data for supporting low-carbon road transport policies in Europe: 
Applications, challenges and opportunities. Big data research, 6, pp.11-25. 
14 Akerkar, R., 2017. LEVERAGING BIG DATA FOR MANAGING TRANSPORT OPERATIONS. 
15 Borgi, T., Zoghlami, N., Abed, M. and Naceur, M.S., 2017, July. Big data for operational efficiency of transport and logistics: 
a review. In 2017 6th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (ICALT) (pp. 113-120). IEEE. 
16 Almeida, F., Santos, J. D., & Monteiro, J. A. (2020). The challenges and 
opportunities in the digitalization of companies in a post-COVID-19 World. IEEE Engineering Management Review, 48(3), 97- 
103.    https://doi.org/10.1109/EMR.2020.3013206. 
17 Poliak, M. and Tomicová, J., 2020. Transport document in road freight transport-paper versus electronic consignment note 
CMR. Archiwum Motoryzacji, 90(4). 
18 Scholkmann, A.B., 2021. Resistance to (digital) change: individual, systemic and learning-related perspectives. Digital 
Transformation of Learning Organizations, p.219. 



 

 

 
 

Tämä tarkoittaa sellaisten menettelyjen toteuttamista, jotka edistävät turvallista, taloudellista ja ennakoivaa 

ajotapaa onnettomuuksien välttämiseksi ja polttoainekulutuksen minimoimiseksi. Asiakaspalvelu on toinen tärkeä 

osa-alue, joka liikenteenharjoittajan tulisi tunnistaa prioriteetiksi ja järjestää säännöllistä koulutusta. 

Asianmukainen viestintä yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa on elintärkeä osa tavaraliikenteen 

liiketoimintaa.  Asiakassuhteen rakentaminen ei ole ainoastaan yrityksen markkinointiaktiivisuutta, erityisesti 

ajatellen maanteiden henkilöliikennettä 20 21. 

 

 
Viimeisinä, muttei suinkaan vähäisimpinä, ovat pätevyydet ajatellen liikenteen ympäristönäkökulmia, ja niitä tulee 

edistää22. Tämä voitaisiin saavuttaa liikennesuunnittelulla ja optimoimalla ajoreitit niin, että ne vaikuttaisivat 

mahdollisimman vähän ympäristöön23, 24. On olemassa selkeä kannustin yrityksille CO2-päästöjen vähentämiseen, 

koska päästöt liittyvät suoraan yhä kalliimpaan polttoaineeseen tai muihin energiavaroihin25. Ajoneuvon hankinta ja 

siihen liittyvän polttoainevalinnan tulisi olla tärkeä osa yrityksen ympäristötavoitteiden saavuttamista26. 

Liikenteenharjoittajalla on oltava tietämystä, jonka avulla tunnistaa ajoneuvon ominaisuudet liittyen sen tulevaan 

käyttöön. Mutta hänen tulee myös ymmärtää ajoneuvon ominaisuudet liittyen polttoainekulutukseen ja päästöjen 

hallintaan. Näin liikenteenharjoittaja voi ottaa käyttöön kaikki ajoneuvon ominaisuudet, jotka edistävät yrityksen 

ympäristötavoitteiden saavuttamista. Kun yhä suurempi määrä asiakkaita hakee tuotteita ja palveluja, jotka 

tukevat kestävää kehitystä, on toimitusketjuun osallistuvilla, mukaan lukien liikenteenharjoittajat, oltava syvempi 

ymmärrys ympäristönäkökohdista, jotta he voivat täyttää asiakkaidensa odotukset. 27
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19 Batarlienė, N., Čižiūnienė, K., Vaičiūtė, K., Šapalaitė, I. and Jarašūnienė, A., 2017. The impact of human resource 
management on the competitiveness of transport companies. procedia Engineering, 187, pp.110-116. 
20 Sałek, R., 2016. Customer service management in a local transport company. World Scientific News, 57, pp.368-380. 
21 Pantouvakis, A. and Lymperopoulos, K., 2008. Customer satisfaction and loyalty in the eyes of new and repeat customers: 
Evidence from the transport sector. Managing Service Quality: An International Journal. 
22 Lammgård, C. and Andersson, D., 2014. Environmental considerations and trade-offs in purchasing of transportation 
services. Research in Transportation Business & Management, 10, pp.45-52. 
23 Eguia, I., Racero, J., Molina, J.C. and Guerrero, F., 2013. Environmental issues in vehicle routing problems. In Sustainability 
appraisal: quantitative methods and mathematical techniques for environmental performance evaluation (pp. 215-241). 
Springer, Berlin, Heidelberg. 
24 Yao, E., Lang, Z., Yang, Y. and Zhang, Y., 2015. Vehicle routing problem solution considering minimising fuel consumption. 
IET Intelligent Transport Systems, 9(5), pp.523-529. 
25 Lewis, A., Ehrler, V., Auvinen, H., Maurer, H., Davydenko, I., Burmeister, A., Seidel, S., Lischke, A. and Kiel, J., 2016. 
Harmonizing carbon footprint calculation for freight transport chains. Energy and Environment, 1, pp.309-323. 
26 Raeesi, R. and O’Sullivan, M.J., 2014. Eco-logistics: environmental and economic implications of alternative fuel vehicle 
routing problem. International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling, 6(3-4), pp.276-297. 
27 Wei, S., Ang, T. and Jancenelle, V.E., 2018. Willingness to pay more for green products: The interplay of consumer 
characteristics and customer participation. Journal of Retailing and Consumer Services, 45, pp.230-238. 



 

 

 
 

Suositus hallintotavan ja oikeuskäytäntöjen yhtenäistämiseksi eri maissa 

 
Erojen analyysissä, joka tehtiin tämän asiakirjan ensimmäisessä osassa, nostettiin esiin monia kehitettäviä osa-

alueita, ja niitä voidaan pitää suurimpina eroina vaadittavien ja tarvittavien tietojen, taitojen ja pätevyyksien välillä. 

Analyysissä selvitettiin, millaisia eroja on yhteisillä, liikenteen ammattilaisilta vaadittavilla osaamisalueilla ja 

toisaalta tarvittavilla tiedoilla, taidoilla ja pätevyyksillä. Otokseen valittujen liikenteenharjoittajien tulos analyysiin 

osallistuvissa maissa osoitti, että kaikkia asetuksen artiklassa 8 luetelluista asioista pidetään tärkeinä tai erittäin 

tärkeinä. Siksi kaikkien osa-alueiden perus- ja jatkokoulutusta tulee soveltaa, mutta luetteloa tulisi myös päivittää 

kehitettävillä osaamisalueilla, jotka liittyvät johtamiseen, henkilöstöön, digitalisaatioon, työturvallisuuteen ja 

ympäristönäkökohtiin. Näiden osa-alueiden tärkeyttä on käsitelty tarkemmin edellisissä kappaleissa. 

 

 
Oppimiskäytäntöjen yhtenäistämiseksi eri jäsenmaissa on suositeltavaa edistää Euroopan liikenteenharjoittajien 

yhtenäistä osaamiskarttaa28. Kartassa luetellaan tiedot, taidot ja pätevyydet, jotka vaaditaan liikenteen alan 

ammattilaisilta, jotta he voivat toimia työpaikallaan ammattitaitoisesti ja ovat ajan tasalla jatkuvasti kehittyvillä 

työmarkkinoilla. Tunnistetut pätevyydet on kartoitettu niihin liittyvien oppimisyksiköiden kanssa, mikä 

mahdollistaa jäsennellyn koulutuksen maissa, joissa vaaditaan peruskoulutus ja/tai että koulutusorganisaation 

on oltava sertifioitu, ja myös maissa, joissa koulutusta/sertifiointia ei vaadita, mutta joissa tällainen jäsennelty 

lähestymistapa voi tarjota saman oppimistuloksen. Tällä tavoin eri Euroopan maissa toimivien 

liikenteenharjoittajien pätevyyksien ja koulutuksen vertailtavuus ja läpinäkyvyys paranee. 

 

 
Liikenteenharjoittajien ammatin oikeudellisen kehyksen ja nykyisten käytäntöjen analyysi osoittaa, että eri maat 

soveltavat eri tasoilla EY:n hyväksymiä näkökulmia liikenteenharjoittajien ammatillisten vaatimusten 

kehittämiseksi. Italiassa vaaditaan pakollinen koulutus ennen koetta, ja kokeesta voidaan vapauttaa vain, jos 

liikenteenharjoittajalla on voimassa oleva, kansallinen todistus. Lisäksi Italiassa jatkokoulutus kymmenen vuoden 

välein on pakollinen liikenteenharjoittajille, joilla on voimassa oleva todistus, mutta jotka eivät ole johtaneet 

kuljetusliikettä viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Heidän on suoritettava uudelleenkoulutus ja päivitettävä 

tietonsa. Suomi on vastakkaisella kannalla. Suomessa ei ole pakollista koulutusta ennen koetta eikä jatkokoulutusta 

ajoluvan uusimiseksi joka kymmenes vuosi. Lisäksi Suomi on osallistujamaista ainoa, joka sallii vapautuksen 

kokeesta, jos henkilö voi osoittaa toimineen yhtäjaksoisesti maanteiden tavaraliikenteen harjoittajana yhdessä tai 

useammassa jäsenmaassa kymmenen vuoden ajan ennen 4.12.2009. 

 

 
IO1-kyselyn29 tulokset osoittavat, että sellaisissa maissa, kuten Suomi, joissa koulutusvaatimukset eivät ole kovin 

tiukat, melkein 80 % osallistujista raportoi, ettei jatkokoulusta tulisi soveltaa. Näin ollen suomalaiset 

liikenteenharjoittajat ovat sitä mieltä, että peruskoulutus riittää menestykselliseen toimintaan. Dynaamisen 

ympäristön vuoksi jatkokoulutusta voitaisiin soveltaa, mutta sen ei tarvitse olla pakollista. Asianmukaiset 

koulutusmenetelmät ja nykyaikaiset koulutusaiheet voisivat motivoida liikenteenharjoittajia ylläpitämään ja  
 
 

 

28               https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/TOC-European-Transport-Liikenteenharjoittajas-unified-Competence-
Map.pdf 
29           https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/IO1_General-report_en.pdf 
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päivittämään pätevyyksiään. Tähän tarkoitukseen voitaisiin käyttää omaan tahtiin eteneviä oppimismenetelmiä. 

Jatkokoulutus voi olla haasteellista varojen ja ajan puutteen vuoksi. Monet liikenteenharjoittajat ovat pien- tai 

mikroyrittäjiä, eikä heillä ole varaa lisäkoulutuksen vaatimiin kustannuksiin, tai heidän on vaikea löytää sopivaa 

aikaa osallistuakseen koulutustapahtumiin tai seminaareihin. Siksi perinteiset, lähiopetuksessa tapahtuvat 

koulutukset, jotka perustuvat sovittuihin aikatauluihin, eivät useinkaan ole mahdollisia. Oppimismenetelmät, joissa 

opiskelija etenee omaan tahtiinsa, eivät ole aikaan tai paikkaan sidottuja, ja voisivat siten auttaa 

liikenteenharjoittajia pääsemään ylitse joistain edellä mainituista esteistä ja päivittää osaamisensa ja kehittää 

puuttuvia taitoja, joita vaaditaan. 



 

 

 
 
 
 

Johtopäätökset 

Tässä viimeisessä TOC-projektin tutkimustuloksessa selvitetään, miten yhtenäinen on kansallisten ja 

kansainvälisten liikenteenharjoittajien pätevyys, ja tehdään yhteenveto liikenteenharjoittajien ammattitaidosta 

liittyen työssä vaadittaviin tietoihin, taitoihin ja pätevyyteen. 

 
Analyysi eroista, jotka ovat liikenteen ammattilaisilta vaadittavien, yhteisten osaamisalueiden sekä tarvittavien 

tietojen, taitojen ja pätevyyksien välillä; ja analyysi liikenteenharjoittajan ammatin oikeudellisesta kehyksestä ja 

nykyisistä käytännöistä kussakin yhteistyökumppanimaassa, auttoivat vastaamaan kysymyksiin, miten 

liikenteenharjoittajan ammatti eroaa käytännössä projektiin osallistuneissa maissa; mitä virallisia asiakirjoja 

vaaditaan; millaisia asiakirjoja ja taitoja tarvitaan ammattiin pääsyyn; ja miten nämä kyseiset asiakirjat tunnistetaan 

eri yhteistyökumppanimaissa. Analyysien tuloksena nostettiin esille eroavaisuudet liikenteenharjoittajan ammatin 

harjoittamisessa. 

 
Raportissa annetaan myös suosituksia Euroopan maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja 

henkilöliikenteen eurooppalaisten tutkintojen viitekehykseen. Tarkoituksena on käsitellä eroja vaadittavien ja 

tarvittavien pätevyyksien välillä. Nämä suositukset on kehitetty tehtyjen analyysien ja samoja kysymyksiä 

käsittelevien, tieteellisten julkaisujen pohjalta. 

 
Viimeisessä osassa esitellään suosituksia, miten yhtenäistää hallinto- ja oikeuskäytäntöjä eri maissa, sillä analyysi 

liikenteenharjoittajan ammatin oikeudellisesta kehyksestä ja nykyisistä käytännöistä osallistuvissa maissa osoitti, 

että eri maat soveltavat eri tasoilla EY:n hyväksymiä näkökulmia liikenteenharjoittajien ammatillisten vaatimusten 

kehittämiseksi. Tehtyjä suosituksia voitaisiin vielä kehittää tulevissa projekteissa analysoimalla liikenteenharjoittajan 

palvelujen laadullista tasoa eri maissa verrattuna kyseissä maissa noudatettaviin käytäntöihin.  
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