
Vakavaraisuuden osoittaminen tilintarkastajan antamalla todistuksella 

Todistus tulee olla KHT-, HT- tai JHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön antama ja sen tulee aina 
perustua hakijan viimeisimmän tilinpäätöksen osoittamaan omaan pääomaan. 

• Tilintarkastajan antaman todistuksen tulee aina perustua hakijan viimeisimmän tilinpäätöksen 
osoittamaan omaan pääomaan. 

• Todistusta ei anneta euromääräisenä, vaan siihen merkitään se autojen määrä, jolle hakijalla on 
tilinpäätöksen perusteella riittävä oma pääoma. 

• Traficom ei edellytä, että tilinpäätös on tilintarkastettu tai vahvistettu. Todistus voi perustua myös 
hakijan välitilinpäätökseen. Tilintarkastajan harkinnassa on arvioida todistuksen perustana olevan 
tilinpäätöksen luotettavuutta. 

• Todistukseen tulee aina liittää jäljennös välitilinpäätöksestä, jos todistus annetaan sen perusteella. 

Traficom hyväksyy omaa pääomaa oikaiseviksi eriksi osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:n 2 momentissa todetut 
erät, joita ovat pääomalaina, yhtiön omaisuudesta tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt 
erotus (poistoero), yhtiön tekemät vapaaehtoiset varaukset esim. toimintavaraukset ja omaisuuden 
todennäköisen luovutushinnan ja kirjanpitoarvon erotus. 

• Mahdollisista oikaisevista eristä tulee aina liittää todistukseen erillinen, tilintarkastajan laatima 
selvitys. Selvityksestä tulee käydä ilmi, miten tilinpäätöksen osoittamaa omaa pääomaa on oikaistu 
ja mikä on oman pääoman määrä oikaisujen jälkeen. 

• Em. oikaisevat erät hyväksytään hakijan yritysmuodosta riippumatta, vaikka ne perustuvat 
osakeyhtiölakiin. 

• Oman pääoman oikaisemista hakijan tai henkilöyhtiöiden osakkaiden henkilökohtaisen vakuutena 
käytettävissä olevan omaisuuden huomioimisella ei hyväksytä. 

  

Vakavaraisuuden osoittaminen luotto-, rahoitus- tai vakuutuslaitoksen antamalla takaussitoumuksella 
tai pankkitalletuksella 

Vakavaraisuus osoitetaan takaussitoumuksella tai pankkitalletuksella (pankkivakuudella) mm. silloin, kun: 

• hakijan viimeisimmän tilinpäätöksen osoittama oma pääoma ei ole riittävä haettavalle lupamäärälle 

• lupaa hakee vasta perustettu uusi yritys, jolla ei ole vielä tilinpäätöstä. Poikkeuksen voivat 
muodostaa yritysmuodon muutostilanteet sekä yritysjärjestelyt kuten jakautumiset 

• lupaa hakee luonnollinen henkilö, jonka kirjanpidosta yksityisenä elinkeinonharjoittajana ei ole 
laadittu tasetta tai jonka kirjanpitoa ei pidetty kahdenkertaisena. 

Liikennelupien vakuudeksi annettavan pankkivakuuden tulee täyttää mm. seuraavat ehdot: 

• vakuus on annettu hakijana olevan yhteisön tai luonnollisen henkilön liikennelupien vakuudeksi 

• pankkitakaus on omavelkainen 

• vakuuden edunsaaja/pantinsaaja on Liikenteen turvallisuusvirasto 

• vakuus on voimassa vähintään viiden ja puolen vuoden ajan sen myöntämisestä 



• vakuusmäärä on riittävä. 

Pankkivakuus on vapautettavissa kesken lupakauden edellyttäen, että luvanhaltija esittää sen sijaan 
hyväksyttävän selvityksen vakavaraisuudestaan esim. korvaavan pankkivakuuden tai tilintarkastajan 
todistuksen. 

  

Tilintarkastajan todistuksen ja pankkivakuuden toimittaminen Traficomin 

Tilintarkastajan todistukset ja pankkivakuudet toimitetaan postiosoitteella: Liikenne- ja viestintävirasto 
Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM 

Pankkivakuus tulee aina toimittaa alkuperäisenä kappaleena. 

Tilintarkastajan todistuksen voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteella: kirjaamo(at)traficom.fi 

 


