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Hyvä tavaraliikenteen ammattilainen
tai kuljetuspalveluiden ostaja,
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (21.7.2006/693) uudistui
25.4.2013. Heinäkuussa 2014 tulivat voimaan lain laajennettua liikennelupavelvoitetta koskevat osiot. Lainuudistuksen taustalla on ollut
lainsäätäjän ja kuljetusalan yhteinen tavoite yhtenäistää pelisääntöjä
ja kitkeä harmaan talouden ilmiöitä toimialalta. Jotta lain hyvä tarkoitus toteutuisi käytännössä, on sen oikea ja yhdenmukainen tulkinta
juurrutettava kaikkien kuljetus- ja logistiikka-alan elinten ja yksittäisten toimijoiden käytäntöihin.
Tämän esitteen tarkoituksena on kuvata lain sisältö ja tarkoitus mahdollisimman käytännönläheisesti kuljetus- ja logistiikka-alan toimijoille. Siksi annamme liikennelupavaatimuksista ja laissa sallituista
poikkeuksista yleisiä käytännön esimerkkejä. Nämä Suomen Kuljetus
ja Logistiikka SKAL ry:n laatimat esimerkkitapaukset eivät pohjaudu
tuomioistuinten tulkintoihin. Näin ollen SKAL ei vastaa ko. esimerkkien mukaan toimimisesta mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai
välillisistä vahingoista.
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Mikä on tavaraliikennelupa?
Tavaroiden kuljettaminen tiellä autolla tai traktorilla vaatii pääsääntöisesti
liikenneluvan silloin, kun kuljetuksesta maksetaan korvaus ja ajoneuvon tai
ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa ylittää 2 000 kiloa. Liikennelupa on paperiasiakirja, jonka myöntämisestä vastaa ELY-keskus.
Voimassa oleva liikennelupa kertoo siitä, että sen haltijalla on oikeus harjoittaa kaupallista tavaraliikennettä. Liikennelupa myönnetään joko yritykselle tai
luonnolliselle henkilölle.
Liikennelupa-asiakirjan säilyttäminen ja esittäminen
Jos kuljetusyritys liikennöi yhteisöluvalla,
sen kussakin luvanvaraisen liikenteen
ajoneuvossa on oltava ELY-keskuksen
myöntämä virallinen yhteisöluvan jäljennös (ks s. 4). Yrityksellä on siis oltava
vähintään yhtä monta yhteisöluvan
jäljennöstä kuin luvanvaraisessa liikenteessä yhtäaikaisesti olevaa ajoneuvoa.
Lisäksi yhteisöluvan alkuperäiskappaleen, nk. kantaluvan, on oltava yrityksen
hallussa. Yksittäinen lupajäljennös ei ole
sidottu tiettyyn autoon.
Ajoneuvon kuljettajan on voitava esittää

lupajäljennös pyynnöstä viranomaiselle
missä tahansa kuljetuksen vaiheessa. Jos
yritys liikennöi kotimaan tavaraliikenneluvalla, on ajoneuvossa oltava luvan
alkuperäiskappale.
Huomio! Yrittäjän itsensä tekemät tai
teettämät jäljennökset lupa-asiakirjoista
eivät ole päteviä.
Lupaa ei voi vuokrata
Tavaraliikennelupa on liikenteenharjoittajakohtainen. Toisen liikenteenharjoittajan liikenneluvalla ei voi harjoittaa
liikennettä. Lupaa ei siis voi lainata tai
vuokrata toiselta.
Kuva: Noora Lehtovuori

Oranssit kehykset rekisterikilven ympärillä kertovat, että
ajoneuvo on luvanvaraisessa liikenteessä. Hyvinkääläisen
E. Nousiaisen yhteystiedot on merkitty selkeästi oveen.
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”Pöytälaatikkoluvat”
Yrityksellä voi olla myös ylimääräisiä
liikennelupia. Tarve voi liittyä suunniteltuun toiminnan laajentamiseen tai
esimerkiksi sesonkiluontoiseen toimintaan, jolloin yritys pitää ylimääräisiä lupia
varalla omaksi hankittavaa tai vuokrattavaa kalustoa varten.
Tämän vuoksi yrityksen voimassa olevien
liikennelupien määrä ei välttämättä anna
oikeaa kuvaa yrityksen ajoneuvomäärästä.

Liikennelupien hallinnointi on keskitetty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle,
jonka päätoimipaikka on Seinäjoella.
Se pitää yllä nk. Vallu-liikenneluparekisteriä verkossa: katso yhteystiedot s.15

Kuva: Yhteisölupa ja viranomaisen antama jäljennös. Yhteisölupa-asiakirjasta käyvät ilmi luvanhaltijan nimi, lupatunnus ja voimassaoloaika.
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Esimerkki:
Kuljetusyrityksellä on kolme kuorma-autoa
soran ajamiseen. Lisäksi se ottaa ajoittain
vuokralle umpikoriauton kappaletavaroiden
kuljetukseen. Yritys on hakenut ELY-keskukselta neljä liikennelupaa. Kolme jäljennöstä
kulkee ympäri vuoden sora-autoissa. Kantalupa ja neljäs lupajäljennös ovat yrittäjän
kassakaapissa.
Kun umpikoriauton tarve tulee ajankohtaiseksi ja yrittäjä on solminut siitä asianmukaisen vuokrasopimuksen, hän sijoittaa
neljännen lupajäljennöksen, auton vuokrasopimuksen sekä - mikäli yrittäjä itse ei aja
- kirjallisen selvityksen siitä, että kuljettaja
on vuokraajan palveluksessa, umpikoriauton hansikaslokeroon. Jos kuljetus pysäytetään tarkastusta varten, kuljettaja esittää
viranomaiselle lupajäljennöksen ja auton
vuokrasopimuksen, josta käy ilmi vuokralleottaja ja -antaja. Palautettuaan vuokraajoneuvon omistajalleen yrittäjä siirtää
lupajäljennöksen kassakaappiin.

Erityyppiset tavaraliikenneluvat
Yhteisöluvalla
voi harjoittaa liikennettä Ahvenanmaata lukuun ottamatta Suomessa ja
kansainvälisessä liikenteessä. Ajoneuvo voi olla kuorma-auto tai pakettiauto, mutta ei kuitenkaan traktori tai liikennetraktori.
Kotimaan liikenneluvalla
saa pääsääntöisesti liikennöidä vain Suomen
sisällä mutta ei Ahvenanmaalla.
Traktoriliikenneluvalla
voi liikennöidä traktorilla ja liikennetraktorilla.
Ahvenanmaan
sisäistä liikennettä ei voi harjoittaa Suomessa myönnetyllä
yhteisöluvalla.

• TY-123456
Yhteisölupa - nk. kantalupa tai päälupa,
säilytettävä yrityksen toimipaikassa
• TYJ-123456
Yhteisölupajäljennös - ajoneuvokohtainen, oltava alkuperäisenä ajoneuvossa
• T-123456
Kotimaan tavaraliikennelupa - ajoneuvokohtainen, oltava alkuperäisenä
ajoneuvossa
• LTR-123456
Traktoriliikennelupa - ajoneuvokohtainen, oltava alkuperäisenä ajoneuvossa

ULKOMAISILLA
YHTEISÖLUVILLA
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Lupatunnus kertoo paljon
Liikenneluvan laji selviää liikennelupa-asiakirjan lupatunnuksesta. Tunnus on kirjainten
ja kuuden numeron yhdistelmä.

toimiva, muusta EU- tai ETA-valtiosta
tuleva ajoneuvo voi harjoittaa
Suomen sisäistä liikennettä vain
väliaikaisesti kabotaasisäädösten
puitteissa. Kabotaasiliikenteenä
sallitaan Suomen ulkopuolelta saapuneen kansainvälisen kuljetuksen
jälkeen korkeintaan kolme kuorman purkua Suomen sisällä yhden
viikon aikana, kuitenkin enintään
10 purkua kolmessa kuukaudessa.
Kansainvälisestä kuljetuksesta tulee
olla todisteena CMR-rahtikirja, joka
on vaadittaessa esitettävä poliisi-,
tulli- tai rajavartiomiehelle.
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Kenelle liikennelupia
myönnetään?
Tavaraliikennelupa voidaan myöntää oikeushenkilölle - eli yritykselle tai
yhteisölle - tai luonnolliselle henkilölle, mutta ei toiminimelle.
Luvan saadakseen on oltava hyvämaineinen, vakavarainen ja ammatillisesti pätevä. Jos hakijana on yritys tai yhteisö, sillä on oltava liikenteestä
vastaava henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti tavaraliikenteen yrittäjäkurssin loppukokeen. Luvan myöntäminen ei perustu tarveharkintaan.
Hyvämaineisuus
Sekä yrityksen itsensä että sen avainhenkilöiden - omistajien, johdon ja liikenteestä vastaavan henkilön – on oltava
hyvämaineisia, jotta liikennelupa voidaan
myöntää. Esimerkiksi liikenteestä vastaavan henkilön rikostausta voi estää
liikenneluvan saamisen. Jos lupia hakee
luonnollinen henkilö, hyvämaineisuuden
vaatimus koskee häntä itseään. Hyvämaineisuuden toteaa lupaviranomainen eli
ELY-keskus osana lupahakemusprosessia.
Vakavaraisuus
Tavaraliikenneluvan haltijalla tulee olla
riittävästi varoja toiminnan pyörittämiseen. Yrityksellä on oltava varoja vähintään 9 000 euroa ensimmäistä ajoneuvoa kohden ja 5 000 euroa kutakin sitä
seuraavaa ajoneuvoa kohden. Esimerkiksi
kolmen ajoneuvon yrityksellä on oltava
varoja 9 000 + 5 000 + 5 000 eli yhteensä
19 000 euroa. Traktoreiden ja liikennetraktoreiden osalta varoja on oltava 4 000
euroa ajoneuvoa kohden.

vakuudella tai tilipanttauksella. Vähäistä
suuremmat verovelat estävät liikenneluvan myöntämisen ja voivat aiheuttaa jo
myönnetyn luvan peruuttamisen.
Ammatillinen pätevyys
Luvanhakijan tai yrityksen liikenteestä
vastaavalla henkilöllä on oltava tavaraliikenteen yrittäjäkurssin loppukoe hyväksytysti suoritettuna.
Kaikki tavaraliikennelain 8 §:n mukaiset
liikenneluvan myöntämisen edellytykset löytyvät Finlex-kokoelmasta: www.finlex.fi/
fi/laki/ajantasa/2006/20060693

SKAL:n liikenneyrittäjäkurssilaisia keväällä 2014.

Varat osoitetaan lupaviranomaiselle
tilintarkastajan todistuksella, pankki6

Loppukokeen läpäistyään he ovat päteviä liikenteestä vastaaviksi.

Kuljettajaa koskevat vaatimukset
Maanteiden kaupallisessa tavaraliikenteessä kuljettajalla on oltava kalustotyypin edellyttämä ajo-oikeus (ajokortti)
ja ammattipätevyys. Jos kuljettaja ei ole
EU-jäsenvaltion kansalainen, hänen
työnantajansa eli yhteisöluvan haltijan on
haettava hänelle kuljettajatodistus EteläPohjanmaan ELY-keskuksesta.
Selvityksillä torjutaan harmaata
taloutta
Viranomainen selvittää vuosittain
kuljetusyritysten liikennelupaehtojen
täyttymisen jonkin lupaedellytyksen
osalta. Vuonna 2013 verohallinto selvitti
yhtiöiden verovelkoja. Seurauksena luvat
peruutettiin yli 300 kuljetusyritykseltä
vuonna 2014.
Kaupallisessa tavaraliikenteessä myös traktoreilta
vaaditaan pääsääntöisesti liikennelupa
(poikkeukset ks. s. 11–12).

Näin haet tavaraliikennelupaa

Tavaraliikennelupa myönnetään
viiden vuoden määräajaksi. Kotimaan
tavaraliikenneluvan, traktoriliikenneluvan ja yhteisöluvan myöntää
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Liikennelupahakemuslomakkeen voi ladata
sähköisessä muodossa osoitteesta
yrityssuomi.fi. Sivulle pääsee ELY-keskuksen sivujen oikopolusta Tavaraliikenne ”Lomakkeet”.
Täytetty lomake liitteineen on toimitettava osoitteeseen Alvar Aallon katu 8,
60100 Seinäjoki. Vaihtoehtoisesti voi
täyttää ja lähettää lomakkeen sähköisesti suoraan yrityssuomi.fi-sivuilla.
SKAL ry:n alueyhdistykset auttavat
jäsenyrityksiään lupien haussa ja
uusinnoissa.
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Ajoneuvo luvanvaraisessa
liikenteessä
Kaupallisessa tavaraliikenteessä käytettävän ajoneuvon tulee
olla luvanhaltijan yksinomaisessa hallinnassa.
Ajoneuvon rekisteröintivaatimukset:
1. Luvanhaltija on merkitty ajoneuvon
rekisteröintitodistukseen sen omistajaksi
tai ainoaksi haltijaksi.
2. Ajoneuvo on rekisteröity Suomeen ja
ilmoitettu luvanvaraisessa liikenteessä
käytettäväksi.
Entä jos ajoneuvo on vuokrattu?
1. Vuokratussa ajoneuvossa on oltava
alkuperäinen vuokrasopimus tai sen oikeaksi todistettu jäljennös.

Kuva: Noora Lehtovuori

2. Jos vuokraaja eli luvanhaltija ei toimi
itse kuljettajana, ajoneuvossa on oltava
kirjallinen selvitys siitä, että kuljettaja on
vuokraajan palveluksessa.

Huomio!
Vuokralle antaja tai tämän palveluksessa
oleva henkilö ei voi toimia vuokraamansa
ajoneuvon kuljettajana, sillä siinä tapauksessa vuokralle antajaa pidettäisiin liikenteenharjoittajana – ei vuokralle ottajaa.
Ajoneuvossa vaadittavat merkinnät
Ajoneuvossa on oltava näkyvällä paikalla
selvästi merkittynä liikenneluvan haltijan
nimi ja yhteystiedot. Tästä vaatimuksesta
voidaan vapauttaa ainoastaan kuorman
turvallisuuteen liittyvistä syistä.
Lisäksi auton rekisterikilven ympärillä
pitää olla oranssit kehykset.
Nämä ajoneuvoa koskevat vaatimukset
eivät koske perävaunuja.
Sipoolaisen Jan Ingmanin kuorma-autossa on yhteystiedot
selkeästi esillä ja oranssit rekisterikilpien kehykset. Olennaista
on, että yritykseen saa tarvittaessa yhteyden.

Milloin et tarvitse
tavaraliikennelupaa
Poikkeukset lupavaatimuksesta Suomen liikenteessä

Kuten edellä kerromme, tavaroiden kuljettaminen tiellä autolla
tai traktorilla korvausta vastaan vaatii pääsääntöisesti liikenneluvan. Poikkeuksista merkittävin on oman tavaran kuljettaminen. Kuljettaessaan yksiselitteisesti omaa tavaraansa
kuljetuksen suorittaja ei tarvitse liikennelupaa, vaikka saisi kuljetuksesta korvauksen.

Oman tavaran käsite
Jos kuljetettava tavara kuuluu kuljetuksen
suorittajalle, liikennelupaa ei tarvita.
Tavara katsotaan kuljetuksen suorittajan omaksi, jos:
• tavara on kuljetuksen suorittajan omistuksessa tai hallinnassa muulloinkin kuin
kuljetuksen ja siihen välittömästi liittyvän
toiminnan aikana, ja
• kuljetuksen suorittaja on kuljetukseen
käytettävän ajoneuvon omistaja tai haltija, eli kuljettava tavara kuuluu kuljetuskaluston omistajalle tai haltijalle.
Oman tavaran käsite määritellään liikennelupavaatimuksissa siten, että yritykselle liittyy tavaran omistamiseen tai
hallintaan taloudellinen riski esimerkiksi
siitä, että tavara jää myymättä. Sen vuoksi
esimerkiksi se, että yritys omistaa tavaran
vain kuljetuksen, lastauksen ja purkamisen ajan, ei riitä tekemään tavarasta omaa
tavaraliikennelaissa tarkoitetulla tavalla.
Maanrakennusyritys Syvä Monttu Oy

Syvä Monttu Oy voi autollaan kuljettaa
ilman liikennelupaa työmaalle omistamansa
kaivinkoneen korvausta vastaan, koska
kyseessä on oman tavaran kuljettaminen.

Syvä Monttu Oy on osakasomistajana
soramontussa. Sora katsotaan Syvä Monttu
Oy:n omistamaksi, jos soran myymättä
jääminen on sille aito riski. Syvä Monttu
Oy voi tällöin kuljettaa soraa montusta
asiakkaan laskuun ilman liikennelupaa.
Huomio! Tavaraa ei voi omistaa kuorma
kerrallaan. Jos Syvä Monttu Oy ostaisi
vieraalta montulta asiakkaansa tarvetta varten kolme kuormaa soraa, oman tavaran
tunnusmerkit eivät täyttyisi ja Syvä Monttu
Oy tarvitsisi kuljetukseen liikenneluvan.
Veneveistämö Köli Oy
Köli Oy kuljettaa hankkimiaan lautoja verstaaseensa omalla kuorma-autollaan veneenrakennusta varten. Kuljetukseen ei tarvita
liikennelupaa, sillä laudoilla on kuljettamisen jälkeen aito myymättä jäämisen riski.
Grynderi Raxrex Oy
Rakennusurakoissa Raxrex Oy voi kuljettaa
tavaraa gryndauskohteeseensa ilman liikennelupaa, sillä tavaroihin liittyy taloudellinen
riski myymättä jäämisestä. Kuljetetuista tavaroista rakennettu gryndauskohde myydään
kokonaisuudessaan rakentajan riskillä.
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Poikkeukset lupavelvoitteesta
Laki vapauttaa lupavelvoitteesta, kun kaikki
alla mainitut ehdot 1–5 yhdessä toteutuvat:
1. kuljetettavat tavarat kuuluvat kuljetuksen suorittajalle tai kuljetuksen suorittaja
on myynyt, ostanut, antanut tai ottanut
vuokralle, valmistanut, louhinut tai erottanut, jalostanut tai korjannut tavarat;

• kuljetuksen alku- tai loppupäällä on yhtymäkohta kuljetuksen suorittajaan JA
• omat kuljettajat tai yrityksen käytössä
oleva vuokratyövoima* JA
• oma, liisattu tai vuokrattu* kalusto… JA
lisäksi:
• kuljetus on toissijaista.
*Vuokrattu työvoima tai kalusto:

2. kuljetuksen tarkoituksena on tavaroiden kuljettaminen kuljetuksen suorittajalle tai tämän yritykseen tai yrityksestä
taikka niiden siirtäminen joko yrityksen
sisällä tai yrityksen omia tarpeita varten
sen ulkopuolella;
3. kuljetuksessa käytettävien moottoriajoneuvojen kuljettajina toimii kuljetuksen
suorittajan oma tai sen käyttöön sopimuksen perusteella asetettu henkilöstö;
4. kuljetuksessa käytettävät ajoneuvot
ovat kuljetuksen suorittajan hallinnassa
ja lisäksi:
5. tällainen kuljetus on ainoastaan
toissijainen kuljetuksen suorittajan koko
elinkeinotoimintaan nähden.
Tämä jälkimmäinen ei siis ole
itsenäinen ehto liikenneluvasta
vapautumiseen, vaan kaikkien yllä olevien
kohtien on myös täytyttävä ja sen lisäksi
kuljetuksen on oltava toissijaista.

Kuljetuksen suorittaja ei voi vuokrata
samanaikaisesti kuljetuskalustoa ja kuljettajaa kuljetusta varten, koska tällöin kyse
on auton vuokralle antajan harjoittamasta
luvanvaraisesta tavaraliikenteestä
(ks. myös s. 8).

Huonekaluliike Isto Oy
Isto Oy voi ajoneuvollaan kuljettaa myymänsä sohvan asiakkaalle ilman liikennelupaa, vaikka asiakas on jo maksanut
sohvan eli tullut sen omistajaksi.

Maanrakennusyritys Soraveikot Oy
Soraveikot Oy kaivaa omalla kaivinkoneellaan asiakkaan omakotitalon pohjat. Se voi
viedä omalla kuorma-autollaan ylimääräiset
maat pois ilman liikennelupaa.
Perusteet:
1) Yritys on irrottanut maa-aineksen itse
eli työstänyt tavaraa ennen kuljetusta,

Käytännössä tämä tarkoittaa, että:

• kuljetuksen suorittaja on tehnyt jotain
lastaamista enemmän kuljetettavalle
tavaralle ennen kuljetusta JA

2) Yritys kuljettaa maa-aineksen pois
maankaatopaikalle tai muutoin poistettavaksi,
3) Yritys käyttää kuljetukseen omaa
henkilöstöään,
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4) Yritys käyttää kuljetustehtävään omaa
kuljetuskalustoaan, ja
5) Kuljetus ei ole yrityksen pääasiallinen
toiminto.
• Yritys ei voi tuoda mursketta työmaalle vieraalta montulta ilman
liikennelupaa.
• Yritys ei voi ottaa liikenneluvatonta autoa ajamaan alihankintana
maita pois työmaalta.
• Yritys ei voi tuoda työmaalle
putkia tms. tarvikkeita ilman
liikennelupaa, ellei kuljettaja itse
ryhdy asentamaan putkia.

Liikennelupa on oltava aina kun kuljettaa
tavaraa alihankintana korvausta vastaan.

Ajoneuvoa kuljettaa asennus
- tai vastaavan työn suorittaja
Lain mukaan liikennelupaa ei vaadita
koneurakointiin, rakentamiseen, laitteen
asentamiseen tai vastaavan työn yhteydessä työhön tarvittavien materiaalien,
koneiden tai laitteiden kuljetusta varten
silloin, kun ajoneuvon kuljettaja on yksi
työn tekijöistä.
Ajoneuvon kuljettaja katsotaan työn tekijäksi, kun tämä jää kuljetuksen jälkeen
tekemään jotain muuta työtä niiden
tavaroiden tai laitteiden kanssa, joita on
itse työmaalle kuljettanut.

Esimerkki:
Piha ja Putki Oy
1. Kuljettaja vie asennushiekkaa työmaalle pihakivien asentamista varten ja jää itse
asentamaan kiviä.
2. Kuljettaja vie lavuaarin työkohteeseen ja
jää kuljetuksen jälkeen itse asentamaan sitä.
Metsässä käytettävien työkoneiden
kuljetus
Liikennelupaa ei tarvita siirrettäessä
metsässä käytettäviä työkoneita metsäurakointipaikoissa ja niiden välillä, kun
siirron tekee urakointiin osallistuva. Jos
metsäkoneurakoitsijalla on leimikolla
töissä oma työkone, urakoitsija voi samaan työkohteeseen kuljettaa korvausta
vastaan myös toisen yrittäjän työkoneen.
Maa-, metsä-, eläin-, riista- tai
kalatalouden kuljetukset traktorilla
Liikennelupaa ei tarvita maa- ja metsä-,
eläin-, riista- tai kalatalouden kuljetuksissa traktorilla. Nämä kuljetukset
voidaan pääsääntöisesti suorittaa
polttoöljyä käyttäen ilman päivämaksuvelvollisuutta (Laki polttoainemaksusta
(30.12.2003/1280) 7 §).
Traktorikuljetukset voivat olla esimerkiksi
siementen, lannoitteiden ja väkirehujen
kuljettamista tilalle, lietteen siirtoa ja
levitystä pellolle sekä maataloudenharjoittajan tuottamien maataloustuotteiden
kuljetusta meijeriin tai jalostamoon. Tällöin maatalouden kuljetuksia traktorilla
ilman liikennelupaa voivat suorittaa myös
muut kuin maatilatalouden harjoittajat.
Puun tai hakkeen kuljettaminen tehtaalle
traktorilla vaatii liikenneluvan.
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Kotihoidon palvelukuljetukset
Kotihoidon palveluja tuottava yritys voi
kuljettaa kotihoidon palveluun liittyviä
tavaroita hallinnassaan olevalla kuljetuskalustolla ilman liikennelupaa, kun ajoneuvon kokonaismassa on korkeintaan
3 500 kiloa. Tämä pitää sisällään esimerkiksi ateriapalvelun vanhustenhoidon
yhteydessä kevyellä kalustolla.
Kuljetukset ammattiopetuksen
yhteydessä
Tavaran kuljetus korvausta vastaan
kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä
ei vaadi liikennelupaa silloin, kun kouluttajalla on opetusministeriön myöntämä
koulutuksen järjestämislupa.
Tien hoitoon liittyvä kuljettaminen
Tien suolaaminen, hiekoittaminen tai
sorastaminen ei vaadi liikennelupaa.
Itse poistetun lumen kuljetus
työkohteesta traktorilla
Lumen kuljetus traktorilla ei vaadi liikennelupaa, kun kuljetuksen suorittaja on
huolehtinut myös lumen poistamisesta
työkohteessa. Jos traktoriurakoitsija auraa
ensin kauppakeskuksen pihan ja sen jälkeen kuljettaa lumet pois traktorilla, kuljetukseen ei vaadita liikennelupaa. Toisen
yrittäjän auraamien lumien poiskuljettaminen sen sijaan vaatii liikenneluvan niin
kuorma-autolta kuin traktoriltakin.
Kuntayhtymän, konsernin tai
vastaavan sisäiset kuljetukset
omalla ajoneuvolla
Liikennelupaa ei tarvita, jos kuljetus on
konsernin tai siihen verrattavan yhtymän,
kunnan tai kuntayhtymän tai kunnan
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määräämisvallassa olevan yhteisön sisäinen kuljetus. Ajoneuvon pitää olla jonkin
edellä mainitun hallinnassa. Kuljetuksen
sekä lähtö- että määränpään tulee olla
osa samaa konsernia.
Esimerkki:
Kunnan omistama yritys voi kuljettaa
hallitsemallaan ajoneuvolla kunnan
hallinnoiman kaukolämpöyhtiön putkia
kunnan varastolta kunnan työmaalle ilman
liikennelupaa. Kunnan omistama yritys ei
voi suorittaa korvausta vastaan kunnan
tarvitsemia kuljetuksia siten, että kuljetuksen
lähtö- tai määränpäällä ei ole yhteyttä kuntaan. Kunnan omistaman yrityksen kuormaautolla ei voi kuljettaa korvausta vastaan
soraa yksityiseltä soramontulta kunnan
tieurakkaan ilman liikennelupaa.
Kunnan, kuntayhtymän tai yhteisön
sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä
opetukseen liittyvät kuljetukset
Sosiaali-, terveys-, ja opetuspalveluihin liittyvät kuljetukset on vapautettu
liikenneluvasta, jos kuljetus liittyy em.
palveluihin ja kuljetuksen suorittaja on
kunta tai em. palveluja tuottava elinkeinonharjoittaja.
Esimerkki:
Kouluruokia voi kuljettaa ilman liikennelupaa kunnalle palveluja tuottava elinkeinonharjoittaja.
Postin kuljetus
Liikennelupaa ei tarvita postilaissa
tarkoitettuun postinkuljetukseen ja
-jakeluun postitoimiluvan haltijan ajoneuvolla. Myös postitoimiluvan haltijaan
työsuhteessa olevan henkilön ajoneuvolla
voi kuljettaa postia ilman liikennelupaa
mukaan lukien sanomalehdet ja postin

kuljetuksen yhteydessä tavanmukaisesti
tapahtuva osoitteellinen lehtien, mainosten ja pakettien jakelu.

rikkoutuneet ajoneuvot voi siirtää tieltä
lähimpään turvalliseen paikkaan ilman
liikennelupaa.
Eläinten kuljetus hoitoon ja
kilpailuihin
Kuljetuksen suorittaja voi kuljettaa
hoidossaan olevia eläimiä hoitoon tai
kilpailuihin ilman liikennelupaa.

Palkansaajan suorittama
tavarankuljetus sivutoimisesti
omalla ajoneuvolla
Kuljetukseen ei vaadita liikennelupaa,
kun palkansaaja kuljettaa työtehtäviin
liittyviä tavaroita hallinnassaan olevalla
ajoneuvolla, kuljettaminen ei ole hänen
päätyönsä ja työnantaja maksaa matkasta
verottajan salliman kilometrikorvauksen.
Hinauskuljetus lähimpään
turvalliseen paikkaan
Liikenneturvallisuutta vaarantavat

Kuljetukset tilausliikenteessä taksiluvalla ja joukkoliikenneluvalla
Taksiluvan nojalla harjoitettavassa tilausliikenteessä saa kuljettaa alle 100 kilon
tavaralähetyksiä ilman tavaraliikennelupaa. Alle 100 kilon tavaralähetyksiä saa
kuljettaa myös tilausliikenteessä tilaajan
kanssa sovitun mukaisesti ja palvelusopimusasetuksen mukaan harjoitetussa
liikenteessä toimivaltaisen viranomaisen
kanssa sovitun mukaisesti.
Myös henkilökuljetusten reittiliikenteessä
ja kutsujoukkoliikenteessä saa kuljettaa tavaralähetyksiä korvausta vastaan
ajoneuvon tavaratiloissa – ei matkustajatiloissa.
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Kuljetuspalveluiden
ostajan vastuu
Laki asettaa kuljetuspalveluiden ammattimaiselle ostajalle selvitysvelvoitteita. Velvoitteet
eivät koske yksityishenkilöitä tai kuljetussopimuksia, joiden yhteishinta ilman arvonlisäveroa alittaa 500 euroa kolmen kuukauden sisällä. Selvityksiä ei tarvitse tehdä myöskään, jos kuljetuksen suorittajana on valtio, kunta, kuntayhtymä tai vastaava.
Huomaa, että yleisestä tilaajavastuulaista voi tulla selvitysvelvoitteita, joita ei ole lueteltu
tässä.
Kuljetuspalveluiden ostajan on
selvitettävä, että
1. Asianmukainen tavaraliikennelupa on
voimassa tai että kuljetuksen suorittajalla on oikeus suorittaa kuljetus ilman
liikennelupaa
2. Kuljetuksen suorittaja on merkitty
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
3. Kuljetuksen suorittajalla on oikeus
kabotaasiin, jos kuljetus suoritetaan
kabotaasina
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4. Sopimusta ei saa solmia myöskään siinä tapauksessa, että kuljetuspalveluiden
ostaja tietää tai hänen pitäisi tietää, että
kuljetuksen suorittaja ei aio täyttää lakisääteisiä velvollisuuksiaan työnantajana.
Esimerkiksi saadessaan poikkeuksellisen
halvan kuljetustarjouksen asiakkaan tulee
epäillä velvollisuuksien laiminlyöntiä ja
jättää sopimus solmimatta – tai pyytää
kuljetusyritykseltä lisäselvityksiä.
Kuljetussopimusta ei saa tehdä, jos kohdat 1–4 eivät täyty.

Liikennelupien voimassaolo
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus; puhelinpalvelu numerossa 0295 020 600
(ma-pe klo 9-16).
Vallu-liikenneluparekisteri verkossa:
• https://vallu.ahtp.fi/ (haku liikennelupanumeron perusteella)
• https://vallu.ahtp.fi/kansalaislupahaku.aspx (haku luvanhaltijan nimen
tai y-tunnuksen perusteella)
Yrityksen perustiedot ja rekisterimerkinnät
• Verohallinnon palvelunumero
020 697 030: onko yritys merkitty
arvonlisäverovelvolliseksi tai ennakkoperintärekisteriin.

Yksityiskohtaisempia tietoja saa rekisteröitymällä verkossa palvelun käyttäjäksi,
jolloin osoitteessa www.tilaajavastuu.fi/
raportit voi hakea Luotettava Kumppani
-yritysraportteja. Palvelu on silloinkin
loppukäyttäjälle (tilaajalle) maksuton.
Raportit sisältävät kaikki tilaajavastuulain
mukaiset todistukset ohjelmaan liittyneiltä yrityksiltä: ennakkoperintä-, työnantaja-, kaupparekisteri- ja alv-rekisteriotteet
sekä selvitykset verojen ja lakisääteisten
eläkevakuutusmaksujen maksamisesta
sekä työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai niiden keskeisistä ehdoista.

• YTJ-tietopalvelu www.ytj.fi: maksutta yritysten ja muiden yhteisöjen tietoja nimen
tai Y-tunnuksen perusteella.
Suomen Tilaajavastuu Oy:n
Luotettava Kumppani -palvelu
Kuljetuspalveluiden ostaja voi tarkistaa
kaikki tilaajavastuuseen liittyvät seikat,
mikäli kuljetusyritys on liittynyt palveluun.
Maksuton pikahaku www.tilaajavastuu.fi
kertoo, onko kuljetusyritys mukana Luotettava Kumppani -ohjelmassa.

Jos epäilee laittomuuksia tavaraliikenteessä
ole yhteydessä poliisiin. Ks. vihjepuhelimet
poliisilaitoksittain: www.poliisi.fi
Jos epäilee laitonta kabotaasia myös tulli
voi auttaa Tulli: helsinki.johtokeskus@tulli.fi
tai puhelin 040 332 3063 / vihjepuhelin
0800 14 600

15

Lisätietoa:
SKAL asiantuntijapalvelut
puhelin 09 478 999

www.skal.fi

