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Lyhyesti
Liikenteenharjoittajan osaamisen tukeminen ja uudistaminen - Yhdenmukaisen
koulutuspaketin kehittäminen
liikenteenharjoittajalle
Euroopassa.
Hankkeen
toteuttavat
6
kumppania
Suomesta,
Puolasta, Itävallasta, Italiasta,
Espanjasta ja Bulgariasta.
Lisäksi hankkeessa on mukana
sveitsiläinen kumppani, joka on
saanut erillisen rahoituksen
hankkeelle.
Projekti on alkanut syyskuussa
2019 ja päättyy helmikuussa
2022.
1. Pätevyys
2. Koulutus
3. Suositukset
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LIIKENNEYRITTÄJIEN
osaamiskartta
Kumppaniryhmä on viimeistellyt hankkeen ensimmäisen vaiheen:
he ovat työstäneet liikennealan lainsäädännön ja kansallisten
käytäntöjen vertailuja. Lisäksi he analysoivat kuljetusyritysten
nykyistä osaamista korostaen tarvetta kehittää uusia
osaamisalueita liikenteenharjoittajille.
Hanketyön tuloksena kumppanit ovat luoneet ”Eurooppalaisen
liikenneyrittäjien yhtenäisen osaamiskartan”, jossa luetellaan
tiedot, taidot ja pätevyydet, joita liikenteenharjoittajat tarvitsevat
päivittäisessä työssään. Osaamiskartta sisältää 10 liikennealalle
hyödyllistä osaamisaluetta ja siihen liittyvät koulutusohjelmat
eurooppalaisille liikenteenharjoittajille.
Mukana ovat seuraavat alueet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siviilioikeus
Kauppaoikeus
Sosiaalioikeus
Finanssioikeus
Yrityksen liikkeenjohto ja taloushallinto
Pääsy markkinoille
Tekniset standardit ja toiminnan tekninen puoli
Liikenneturvallisuus ja varasuunnitelmien laadinta
Ympäristönäkökohdat
Digitaaliset teknologiat

Kaikki edellä mainitut alueet on kehitetty moduuleina ja
oppimistuloksina, jotka määritellään aiheeseen liittyvän tiedon,
taitojen ja osaamisen perusteella. Osaamiskartta on perusta
koulutusmateriaalin luomisen seuraaville vaiheille.
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Koulutuksen työkalupakki
Koulutusvälineitä, joissa on innovatiivisia elementtejä, kehitetään
yhteensä 10 moduulille projektin aikaisemmassa vaiheessa
kehitetyn osaamiskartan perusteella. Työnjako moduulien
kehittämisessä jaettiin yksittäisten kumppanimaiden osaamisen
perusteella. Pääpaino on sähköisen oppimisen komponenteissa ja
sovellettavuuden
todentamisessa
nykyaikaisissa
oppimissovelluksissa, kuten lisätyn todellisuuden tekniikoissa.
Työkalusarjojen yhteiskesto on noin 30 tuntia. Ensimmäiset
moduulit on suunnittu valmistuvan maaliskuuhun 2021 mennessä.
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