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Vastuullisuusmallin liittymisen edellytykset 

 

Vastuullisuusmallin osa-alue Liittymisen edellytys 

Taloudellinen toiminta-
kyky
  

Yrityksen taloudellista toimintakykyä arvioidaan kokonaisvaltaisesti seuraavien edellytysten poh-
jalta: 
 Yrityksen omavaraisuusaste on suurempi kuin 15 % viimeksi päättyneellä tilikaudella 
 Yrityksen nettotulos on vähintään 1% liikevaihdosta viimeksi päättyneellä tilikaudella 
 Yrityksellä ei ole rekisteröityä voimassaolevaa maksuhäiriömerkintää 

Johdon sitoutuminen vastuullisuuteen  Yrityksen johto sitoutuu vastuullisuuteen 
 Yrityksen toiminta täyttää vastuullisuusmallin liittymisen edellytykset ja yritys sitoutuu 

osoittamaan edellytysten toteutumisen Traficomille 
 Yrityksellä on vähintään yksi voimassa oleva liikennelupa. 
 Lain noudattaminen on vastuullisen yritystoiminnan lähtökohta. Yritys ei ole syyllistynyt vii-

meisen kolmen vuoden aikana toistuviin tai vastuullisen yritystoiminnan kannalta merkittä-
viin rikkomuksiin. 

Vastuut määritelty turvallisuus-,  
ympäristö- ja laatuasioiden osalta 

Yrityksessä on nimetty vastuuhenkilöt turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioille.  
Vastuuhenkilöitä on oltava vähintään yksi. 

Tavoitteet asetettu turvallisuus-, ym-
päristö- ja laatuasioille 

Turvallisuus 
Yritykselle on määritelty vähintään kolme toimintansa kannalta merkittävää turvallisuustavoi-
tetta.  
 
Ympäristö 
Yritykselle on määritelty vähintään kolme toimintansa kannalta merkittävää ympäristötavoitetta. 
Vähintään yhden ympäristötavoitteen tulee tähdätä energiatehokkuuden parantamiseen.  
 
Laatu 
Yritykselle on määritelty vähintään kolme toimintansa kannalta merkittävää laadunedistämista-
voitetta, joilla se edistää toiminnan laatua.  
 
Sosiaalinen vastuu  
Yritykselle on määritelty vähintään yksi tavoite, jolla se huomioi sosiaalisen vastuun sen toimin-
nan kannalta keskeisen ihmisryhmän, yhteisön tai muun tahon osalta. Vastuullisuusmallissa so-
siaalisella vastuulla tarkoitetaan yrityksen toiminnan ihmisiin, ihmisryhmiin ja yhteisöihin koh-
distuvien vaikutusten suunnitelmallista arviointia ja hallintaa.  Sosiaalinen vastuu huomioi mm. 
yrityksen työntekijöitä ja asiakkaita.  
 
Jokaiselle tavoitteelle tulee määritellä aikataulu, seurantatapa, vastuuhenkilö(t) sekä keinot, 
joilla tavoite pyritään saavuttamaan. 

Riskienhallinta Yritys on tunnistanut vähintään neljä toimintansa kannalta keskeistä riskiä ja näiden riskien hal-
litsemiseksi on tehty suunnitelma. Riskienhallintasuunnitelmasta tulee käydä ilmi vähintään tun-
nistetut riskit, toimet riskien hallitsemiseksi, aikataulut toimenpiteille sekä toimenpiteistä vas-
taavat henkilöt. 

Osaamisen hallinta Yrityksellä on sen tarpeisiin räätälöity koulutusrekisteri ja koulutussuunnitelma.  
Koulutusrekisteristä käy ilmi vähintään toteutuneet koulutukset ja perehdytykset todistuksi-
neen. Koulutussuunnitelma sisältää vähintään pakollisen ammattipätevyyskoulutuksen, kuljetta-
jakohtaisen aikataulun ja koulutuksien toteutumisesta vastaavan vastuuhenkilön. 

Kaluston vaatimustenmukaisuus, 
kunto ja huolto 

Yrityksen kalusto on liikennekelpoinen. Yrityksellä on koko kalustosta määräaikaishuoltosuunni-
telma tai vaihtoehtoisesti huoltosopimus kalustolle tai sen osalle. Yritys on nimennyt vastuuhen-
kilön kaluston liikennekelpoisuudelle ja huoltojen toteutumiselle. 

Poikkeamatilanneohjeistus- ja  
raportointi, 
hätätilanneohje 

Yritys on tunnistanut vähintään kaksi sen toiminnan kannalta merkittävää poikkeamatilannetta 
ja lisäksi sillä on suunnitelma ja ohjeet poikkeamatilanteista selviämiseksi. 

Järjestelmällinen tiedon keruu ja  
analysointi 

Yritys seuraa vähintään seuraavia mittareita: 
 kaikki liikenneonnettomuudet ja -vahingot  
 kuormalle tai matkustajille sattuneet vahingot 
 kaikki ajoneuvojen tekniset vahingot (esim. rengasrikot) 
 polttoaineen kulutus 

Säännöllinen yhteenveto turvallisuus-, 
ympäristö- ja laatuasioista 

Yritys seuraa asettamiensa tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista vähintään vuositasolla. 
Yritys tekee yhteenvedon, josta ilmenee vähintään seuraavat tiedot: 
 Kaikki liikenneonnettomuudet ja -vahingot, kuormalle tai matkustajille sattuneet vahingot, 

ajoneuvojen tekniset vahingot, polttoaineen kulutus 
 Asetetut turvallisuus-, ympäristö- ja laatutavoitteet, niiden aikataulut, toteutumistilanne, 

vastuuhenkilöt sekä keinot, joilla tavoitteita pyritään toteuttamaan 
 Tunnistetut toiminnan keskeisimmät riskit sekä riskienhallintasuunnitelman vastuuhenkilö 
 Yritysjohdon arvio suoriutumisesta ja jatkokehitystarpeista 

Jatkuva kehittyminen 

 

Yrityksellä on toiminnan kehityssuunnitelma vähintään vuodeksi eteenpäin. Yritys tunnistaa vä-

hintään kaksi sen toiminnan kannalta keskeistä kehittämisen kohdetta ja määrittelee toimenpi-
teet niiden osalta. 


