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ALAT MODUULIT OPPIMISTULOSTE

N YKSIKÖT 
OPPIMISTULOKSET  TIETÄMYS TAIDOT PÄTEVYYS 

              
Siviilioikeus (CL) Moduuli 1 - 

Siviilioikeus 
1.1 
Rahtisopimukset 
ja niiden 
oikeusperusta 

CL1.1.1 Oppija kykenee 
neuvotellen saamaan 
aikaan laillisesti pätevän 
kuljetussopimuksen ja 
analysoimaan 
sopimustyyppejä sekä 
maanteiden tavara- ja 
henkilöliikenteen 
oikeusperustaa. 

Oppija kykenee 
palauttamaan mieleensä 
kahden tai useamman 
osapuolen välisen 
oikeustoimen perustan, 
velvoitteet, palvelun 
tuottamisen ja tavaran 
perille toimittamisen sekä 
tunnistamaan kaupallisen 
kuljetussopimuksen, sen 
eri tyypit ja niihin 
soveltuvat 
oikeusjärjestelmät.  

Oppija käyttää oikeita 
kuljetussopimuksia ja ja 
reagoi sopimuksen 
noudattamatta jättämisen 
seurauksiin. Hän osaa 
myös sisällyttää 
kaupalliseen 
kuljetussopimukseen 
kaikki tarpeelliset 
muodolliset elementit 
vastuineen, oikeuksineen 
ja velvollisuuksineen.  

Oppija pystyy 
arvioimaan 
siviilioikeuden 
säännöksiä, 
noudattamaan niiden 
sekä asiakirjojen 
formaalisia vaatimuksia 
sekä toimimaan 
yhteistyössä muiden 
kuljetusyritysten kanssa. 
Hän pystyy myös 
toteuttamaan 
kuljetussopimuksen. 

CL1.1.2 Oppija osaa hoitaa 
sopimusperusteisen 
vastuunsa ja tarkastella 
korvausvaatimuksia 
vahinkojen ja korvausten 
ajoituksen suhteen 
maanteiden tavara- ja 
henkilöliikenteessä.  

Oppija osaa luonnehtia 
kuljetussopimukseen 
perustuvia mahdollisia 
valituksia toimituksesta, 
hinnasta ja määräajoista. 

Oppija osaa analysoida 
korvausvaatimuksia 
ajoituksen, vahinkojen ja 
korvausten suhteen 
sopimukseen perustuvien 
velvoitteiden mukaisesti. 

Oppija pystyy 
muotoilemaan 
korvausvaatimuksen 
toiselle osapuolelle tai 
osapuolille; hän osaa 
myös vaatia 
välimieslautakunnan tai -
oikeuden väliintuloa. 
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1.2 Yleissopimus 
tavaran 
kansainvälisestä 
tiekuljetuksesta 
(CMR)  

CL1.2.1 Oppija osaa 
soveltaa oikeita sääntöjä 
ja noudattaa velvoitteita, 
joita aiheuttaa 
Yleissopimus tavaran 
kansainvälisestä 
tiekuljetuksesta (CMR).  

Oppija osaa kuvailla  CMR-
yleissopimuksen laajuuden 
ja sovellusalan, sen 
osapuolet ja sen asettamat 
vastuut. 

Oppija osaa soveltaa CMR-
yleissopimuksen 
vaatimuksia, oikeutuksia 
ja velvollisuuksia 
kansainvälisiin 
kuljetussopimuksiin. 

Oppija osaa muotoilla 
rahtikirjan CMR-
yleissopimuksen 
mukaisesti sekä arvioida 
erilaisista 
kansainvälisistä 
sopimuksista aiheutuvia 
säännöksiä ja 
velvollisuuksia CMR-
yleissopimuksen 
mukaisesti. 

              
Kauppaoikeus 

(CommL) 
Moduuli 2  2.1 Kaupallinen 

yrittäjä 
CommL2.1.1 Oppija osaa 
soveltaa oikeita sääntöjä 
kaupallisena yrittäjänä 
maanteiden tavara- ja 
henkilöliikenteessä. 

Oppija osaa tunnistaa ne 
ehdot ja muodollisuudet, 
jotka ammatin 
harjoittamiselle on 
asetettu, sekä ne yleiset 
velvoitteet, jotka koskevat 
liikenteenharjoittajia 
(rekisteröityminen, tietojen 
säilyttäminen jne.) 

Oppija osaa analysoida ja 
tunnistaa ne ehdot ja 
muodollisuudet, jotka 
ammatin harjoittamiselle 
on asetettu, sekä ne 
yleiset velvoitteet, jotka 
koskevat 
liikenteenharjoittajia.  

Oppija osaa soveltaa 
niitä ehtoja ja 
muodollisuuksia, jotka 
ammatin 
harjoittamiselle on 
asetettu, sekä niitä 
yleisiä velvoitteita, jotka 
koskevat 
liikenteenharjoittajia.  

2.2 Työnantajan 
muodolliset 
velvollisuudet 

CommL2.2.1 Oppija osaa 
soveltaa oikeita 
työnantajaa koskevia 
sääntöjä maanteiden 
tavara- ja 
henkilöliikenteessä. 

Oppija osaa kuvailla 
työnantajan muodolliset 
velvoitteet.  

Oppija osaa analysoida 
muodolliset velvoitteensa 
työnantajana. 

Oppija osaa noudattaa 
työnantajan muodollisia 
velvoitteita. 



  
 

4 

2.3 Yksityisyrittäjä CommL2.3.1 Oppija osaa 
soveltaa oikeita 
yksityisyrittäjää koskevia 
sääntöjä maanteiden 
tavara- ja 
henkilöliikenteessä. 

Oppija osaa luetteloida 
yksityisen yrittäjän 
rekisteröitymistä ja 
toimintaa koskevat 
säännöt.  

Oppija osaa analysoida 
yksityisen yrittäjän 
rekisteröitymistä ja 
toimintaa koskevat 
säännöt. 

Oppija osaa noudattaa 
yksityisenä yrittäjänä 
toimimisen muodollisia 
vaatimuksia.  

2.4 Liikeyritys CommL2.4.1 Oppija osaa 
soveltaa oikeita 
liikeyritystä koskevia 
muodollisia sääntöjä 
maanteiden tavara- ja 
henkilöliikenteessä. 

Oppija osaa luetteloida 
liikeyritysten eri muodot ja 
niiden perustamis- ja 
toimintaperiaatteet. 

Oppija osaa analysoida 
liikeyrityksen 
rekisteröitymistä ja 
toimintaa koskevat 
säännöt. 

Oppija osaa erottaa 
toisistaan liikeyritysten 
eri muodot ja osoittaa 
niiden toiminnalliset 
edut.  

2.5 Julkinen 
osakeyhtiö 

CommL2.5.1 Oppija osaa 
soveltaa oikeita julkista 
osakeyhtiötä koskevia 
muodollisia sääntöjä 
maanteiden tavara- ja 
henkilöliikenteessä. 

Oppija osaa kuvailla 
julkisen osakeyhtiön 
perustamis- ja 
toimintaperiaatteet. 

Oppija osaa analysoida 
julkisen osakeyhtiön 
rekisteröitymistä ja 
toimintaa koskevat 
säännöt. 

Oppija osaa soveltaa 
tietoa julkisen 
osakeyhtiön 
perustamisen ja 
toiminnan periaatteista.  

2.6 Osakeyhtiö 
(S.L.) 

CommL 2.6.1 Oppija osaa 
soveltaa oikeita 
osakeyhtiötä koskevia 
muodollisia sääntöjä 
maanteiden tavara- ja 
henkilöliikenteessä. 

Oppija osaa kuvailla 
osakeyhtiön (S.L.) 
perustamisen ja toiminnan 
ehdot.  

Oppija osaa analysoida 
osakeyhtiön (S.L.) 
rekisteröitymistä ja 
toimintaa koskevat 
säännöt. 

Oppija osaa soveltaa 
osakeyhtiön (S.L.) 
perustamis- ja 
toimintaperiaatteita.  
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2.7 Osuuskunta CommL2.7.1 Oppija osaa 
soveltaa oikeita 
osuuskuntaa koskevia 
muodollisia sääntöjä 
maanteiden tavara- ja 
henkilöliikenteessä. 

Oppija pystyy 
palauttamaan mieleensä 
osuuskunnan perustamisen 
ja toiminnan periaatteet.  

Oppija osaa analysoida 
osuuskunnan 
rekisteröitymistä ja 
toimintaa koskevat 
säännöt. 

Oppija osaa soveltaa 
osuuskunnan 
perustamis- ja 
toimintaperiaatteita.  

2.8 
Kilpailuilmoitus 

CommL2.8.1 Oppija osaa 
soveltaa oikeita 
kilpailuilmoituksesta 
juontuvia sääntöjä. 

Oppija osaa kuvailla 
kilpailuilmoituksen ehdot, 
muodollisuudet ja 
seuraukset. 

Oppija osaa analysoida ja 
tunnistaa 
kilpailuilmoituksen ehdot, 
muodollisuudet ja 
seuraukset. 

Oppija osaa toteuttaa 
kilpailuilmoituksen. 

          
Sosiaalioikeus 

(SL) 
Moduuli 3 3.1 Työntekijöiden 

edustus 
SL3.1.1. Hakija tuntee 
maantiekuljetuksen 
kanssa tekemisissä olevien 
yhteiskunnallisten 
instituutioiden  
(ammattijärjestöjen, 
yritysneuvostojen, 
luottamushenkilöiden, 
työsuojelutarkastajien 
ym.) roolin ja 
tarkoituksen.  

Hakija tunnistaa yhtiön, 
henkilöstön edustajien, 
yritysneuvostojen, 
ammattijärjestöjen ja 
työsuojeluviranomaisten 
erilaiset edustukset.  

Hakija tunnistaa yhtiöiden, 
toimikuntien, 
ammattijärjestöjen ja 
työsuojelutarkastusten 
tehtävät ja edustukset 
sekä sen, milloin niitä 
tarvitaan. 

Hakija erottaa 
velvoitteen turvata 
työntekijöiden edustus, 
jotka ovat osa yhtiötä, ja 
noudattaa velvoitetta.  

3.2 Sosiaaliturvaa 
koskevat 
työnantajan 
velvoitteet 

SL3.2.1. Hakija tuntee 
työnantajan 
sosiaaliturvavelvoitteet. 

Hakija erottaa työnantajien 
velvoitteet sosiaaliturvan 
alalla   sekä niiden 
hallintoelimet.  

Hakija erottaa 
sosiaaliturvan yksiköt ja 
niiden toimivallat. 

Hakija erottaa eri 
hallintoelimet ja niiden 
tehtävät.  
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3.3 Työsopimukset 
ja työehtosopimus  

SL3.3.1. Hakija tuntee 
säännöt, jotka ohjaavat 
niiden erilaisten 
työntekijäkategorioiden 
työsopimuksia, jotka ovat 
töissä 
maantiekuljetusyrityksissä 
(sopimusten muoto, 
osapuolten velvoitteet, 
työolot ja työajat, 
palkalliset vapaat, 
korvaukset, 
sopimusrikkomukset ym.).  

Hakija erottaa erityyppiset 
työsopimukset, 
työehtosopimukset ja 
niiden soveltamisalueet.  

Hakija osaa valita 
työsopimukset ja 
työehtosopimukset omalla 
alallaan ja soveltaa niitä 
työntekijäsäädöksen 
mukaisesti.  

Hakija osaa soveltaa 
työntekijöiden kanssa 
tehtyjä  sopimuksia ja 
niistä juontuvia 
liiketoiminnallisia 
velvoitteita.  

3.4 Ajopiirturi SL3.4.1. Hakija tuntee 
säännöt, jotka koskevat 
ajoaikoja, lepoaikoja ja 
työaikoja, erityisesti EEC-
säännöksen nro 3821/85, 
EC-säännöksen nro 
561/2006, 11. päivänä 
maaliskuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 
2002/15/EC 
maantieliikenteen 
liikkuvissa tehtävissä 
toimivien henkilöiden 
työajan järjestämisestä 
sekä direktiivin 
2006/22/EC ja näiden 
sääntöjen soveltamisen 

Hakija tunnistaa 
kuljettajien 
yhteiskunnalliset olot ajo- 
ja lepoaikojen osalta. 

 Hakija tunnistaa 
kuljettajien 
enimmäistyöajat ja 
vähimmäislepoajat. 

Hakija osaa soveltaa 
työnjakoa ajo- ja 
lepoaikojen mukaan. 
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vaatimat käytännön 
toimenpiteet.  

3.5 Kuljettajien 
perustason 
ammattipätevyys 
ja 
täydennyskoulutu
s 

SL3.5.1 Hakija tuntee 
säännöt, jotka koskevat 
kuljettajien perustason 
ammattipätevyyttä ja  
täydennyskoulutusta, 
erityisesti ne säännöt, 
jotka juontuvat 15. 
päivänä heinäkuuta 2003 
annetusta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivistä 2003/59/EC, 
joka koskee sellaisten 
kuljettajien perustason 
ammattipätevyyttä ja 
kausittaista koulutusta, 
jotka ajavat tiettyjä 
maantieajoneuvoja 
tavaroiden ja matkustajien 
kuljettamiseksi. 

Hakija tunnistaa kaikki 
kuljettajien perustason 
ammattipätevyyden ja 
täydennyskoulutuksen 
erityispiirteet. 

Hakija osaa valita 
kuljettajalle annettavan 
koulutuksen sen mukaan, 
onko kyseessä perustason 
ammattipätevyyteen 
tähtäävä koulutus vai 
täydennyskoulutus. 

Hakija osaa huolehtia 
siitä, että kuljettaja on 
käynyt läpi 
asianmukaisen 
perustason koulutuksen 
tai 
täydennyskoulutuksen. 

Finanssioikeus 
(FL) 

Moduuli 4 4.1 Liikenteen 
arvonlisävero  

FL4.1. 1. Oppija osaa 
soveltaa oikeita 
arvonlisäprosentteja.  

Liikenteen arvonlisävero Oppija erottaa 
kuljetusalan eri alv-
prosentit.  

Oppija osaa soveltaa 
asianmukaista 
kuljetusalan 
arvonlisäveroa.  

4.2 
Henkilökohtainen 
tulovero  

FL4.2.1 Oppija osaa 
soveltaa oikeita 
henkilökohtaisia 
tuloveroja. 

Henkilökohtainen tulovero Oppija osaa analysoida 
henkilökohtaista 
tuloveroa.  

Oppija osaa laskea 
henkilökohtaisen 
tuloveron oikein.  
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4.3 Yritysvero  FL4.3.1 Oppija osaa 
soveltaa yritysveroja 
oikein. 

Yritysvero Oppija osaa analysoida 
yritysveroa. 

Oppija selvittää 
yritysveron oikein.  

4.4 
Rahataloudelliset 
peruskäsitteet ja 
muut verot  

FL4.4.1 Oppija osaa 
käyttää rahataloudellisia 
peruskäsitteitä ja tietojaan 
muista veroista.  

Rahataloudelliset 
peruskäsitteet ja muut 
kuljetusalaan liittyvät verot 

Oppija osaa käyttää 
rahataloudellisia 
peruskäsitteitä ja 
analysoida muita 
kuljetusalaan liittyviä 
veroja. 

Oppija osaa toimia 
muista veroista 
omaamansa tietämyksen 
mukaisesti. 

              
Yrityksen 

liikkeenjohto ja 
taloushallinto 

(BFMU) 

Moduuli 5  5.1 Yhtiön kulut ja 
arvopaperien 
takaussopimukset  

BFMU5.1.1 Oppija tuntee 
lait ja käytännöt, jotka 
koskevat shekkien, 
vekseleiden, velkakirjojen, 
luottokorttien ja muiden 
maksuvälineiden ja -
tapojen käyttöä.  

Oppija osaa käyttää 
shekkejä, luottokortteja ja 
muita maksamisen 
muotoja.  

Oppija osaa kuvata 
shekkien, luottokorttien ja 
muiden maksamistapojen 
käyttämisen 
pääperiaatteet. 

Oppija ymmärtää 
shekkien, luottokorttien 
ja muiden 
maksamistapojen 
käsittelyn pääperiaatteet 
ja vaatimukset.  

5.2 Vuokralle anto, 
vuokralle otto ja 
myyntilaskurahoit
us 

BFMU5.2.1 Oppija tuntee 
erilaiset luoton muodot 
(pankkiluotto, remburssi, 
takuutalletukset, 
kiinnelainat, vuokralle 
anto, vuokralle otto, 
myyntilaskurahoitus jne.) 
ja niistä aiheutuvat 
vastuut ja velvollisuudet.  

Oppija erottaa 
rahoitusmuodot, joita 
kuljetusyhtiö voi käyttää 
oman pääoman ja velan 
avulla.  

Oppija osaa analysoida 
kuljetusyhtiön eri 
rahoitusmuotoja.   

. 5.2. Oppija osaa 
soveltaa kuljetusyhtiön 
eri rahoitusmuotojen 
tärkeimpiä vaatimuksia 
ja keskustella niistä.  



  
 

9 

5.3 
Peruskirjanpito, 
tase, 
tuloslaskelmat ja 
analysointi 
tunnuslukujen 
avulla 

BFMU5.3.1 Oppija tietää, 
mikä on tase, miten se 
määritellään ja miten 
tulkitaan, ja osaa lukea ja 
tulkita tuloslaskelmaa. 

Oppija tunnistaa taseen ja 
tuloslaskelman rakenteen.  

Oppija osaa analysoida 
taseen ja tuloslaskelman 
rakennetta.  

Oppija osaa analysoida 
tasetta ja 
tuloslaskelmaa.  

5.4 Liiketoiminnan 
suunnittelu,  
budjetointi 

BFMU5.4.1 Oppija osaa 
arvioida hankkeen 
kannattavuuden ja 
taloudellisen aseman, 
erityisesti taloudellisten 
tunnuslukujen perusteella, 
osaa laatia talousarvion ja 
tietää hankkeen 
kustannustekijät  (kiinteät 
kustannukset , muuttuvat 
kustannukset, 
käyttöpääoman, 
arvonalennuksen jne.) 
sekä osaa laskea 
kustannukset ajoneuvoa, 
kilometriä, matkaa tai 
tonnia kohti.  

Oppija tunnistaa 
kuljetusyhtiön 
kustannuslaskelman 
rakenteen. 

Oppija tunnistaa 
budjetoinnin ja 
liiketoiminnan 
suunnittelun reaaliset 
elementit. 

Oppija noudattaa 
pääperiaatteita ja 
vaatimuksia, jotka 
koskevat työskentelyä 
kuljetusyhtiön 
budjetoinnissa ja 
liiketoiminnan 
suunnittelussa. 
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5.5 Markkinointi ja 
organisointi  

BFMU5.5.1 Oppija osaa 
laatia organisaatiokaavion, 
joka liittyy hankkeen 
henkilöstöön 
kokonaisuutena,  järjestää 
työsuunnitelmat jne.                                                                                   
5.5.2 Oppija tuntee 
markkinoinnin, 
tiedotuksen ja 
suhdetoiminnan 
periaatteet, mukaan 
lukien kuljetuspalvelut , 
myynnin edistäminen, 
asiakastiedostojen 
laadinta jne.  

Oppija osaa määritellä 
markkinoinnin perusasiat, 
markkinoinnin 
järjestelyasiat sekä 
kuljetusyhtiön  
organisaatiorakenteen. 

Oppija tunnistaa 
markkinoinnin tehtävät ja 
sen organisoinnin muodot. 

Oppija pystyy luomaan 
ja organisoimaan 
kuljetusyhtiölle 
markkinointikonseptin.  

5.6 
Vakuutussopimus; 
vastuuvakuutus, 
kotimaan 
kuljetusvakuutus 

BFMU5.6.1 Oppija tuntee 
maantiekuljetuksiin 
liittyvien vakuutusten eri 
tyypit (vastuuvakuutus, 
tapaturma/henkivakuutus, 
vahinko- ja 
matkatavaravakuutus) ja 
niistä juontuvat takuut ja 
velvollisuudet. 

Oppija osaa erottaa 
kaikkien kuljetusyhtiölle 
tarpeellisten 
vakuutustyyppien ehdot ja 
muodollisuudet.  

Oppija osaa kuvailla 
maantieliikenteelle 
tärkeimmät 
vakuutussopimukset.  

Oppija osaa soveltaa 
tärkeimpien 
vakuutustyyppien 
pääperiaatteita.  

5.7 Laskutus 
tavaraliikenteessä  

BFMU  5.7.1.  Oppija osaa 
soveltaa 
maantiekuljetusten 
laskutusta hallitsevia 
sääntöjä ja tietää 
Incoterms-
toimituslausekkeiden 

Oppija erottaa 
kuljetusyhtiöiden tekemän 
laskutuksen yleiset ehdot. 

Oppija osaa kuvailla 
kuljetusyhtiöiden tekemän 
laskutuksen 
pääperiaatteet.  

Oppija osaa erottaa 
kuljetusyhtiön 
laskutukseen liittyvät 
velvoitteet ja noudattaa 
niitä.  
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merkityksen ja 
seuraamukset;  
5.7.2. Oppija tuntee 
kuljetuksia avustavien 
palvelujen eri kategoriat, 
niiden roolin ja tehtävät 
sekä tarvittaessa niiden 
aseman. 

5.8 
Liikenteenharjoitt
ajat, avustavat 
toiminnat  

BFMU5.8.1  Oppija osaa 
toteuttaa erilaisia 
riskinhallintastrategioita 
markkinaheilahtelujen 
varalta. 

Oppija erottaa 
kuljetusprosessin ja 
muiden logististen 
prosessien yleiset ehdot. 

Oppija osaa kuvailla 
kuljetusyhtiön eri 
palveluita. 

Oppija osaa 
kuljetusyhtiössä soveltaa 
pääasiallista logistista 
prosessia. 

          
Pääsy 

markkinoille 
(AM) 

Moduuli 6 - 
Pääsy 

markkinoille 

6.1 Ammatilliset 
säännökset 

AM6.1.1 Oppija pystyy 
soveltamaan markkinoille 
pääsyn ammatillisia 
säännöksiä ja 
analysoimaan olemassa 
olevia sääntöjä, jotka 
koskevat maanteiden 
tavara- ja 
henkilöliikenteen 
kotimaisia ja ulkomaisia 
markkinoita.  

Oppija osaa kuvailla 
kuljetusyrityksen 
perustamisen yleiset 
säännöt ja periaatteet ja 
hänellä on käsitys 
työskentelyn edellytyksistä 
yhteisön sisäisissä ja 
yhteisön ulkoisissa 
maantiekuljetuksissa. Hän 
osaa myös kuvailla 
pääperiaatteet, jotka 
sääntelevät 
henkilökuljetuksia ja 
kuljetussuunnitelmia. 

Oppija osaa alakohtaisia 
vaatimuksia noudattaen 
pyörittää kansallista ja 
kansainvälistä 
kuljetusyritystä ja 
noudattaa tarvittavia 
lupia. Hän osaa myös 
toteuttaa pääperiaatteet, 
jotka sääntelevät 
henkilökuljetuksia sekä 
panna alkuun 
henkilökuljetuspalveluja ja 
kuljetussuunnitelmia. 

Oppija osaa muotoilla 
toimintoja ja ehtoja 
toimiessaan kansallisella 
ja kansainvälisellä 
maantiekuljetusalalla, 
osaa toimia lupien, 
tarkastusten, sakkojen ja 
asiakirjojen kanssa sekä 
luoda ja muokata 
matkustajaliikenteen 
kuljetussuunnitelmia. 
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6.2 Kansalliset ja 
kansainväliset 
kuljetuspalvelut - 
asiakirjat 

AM6.2.1 Oppija osaa 
käyttää /laatia/toteuttaa 
oikeita asiakirjoja, joita 
tarvitaan tuotettaessa 
maantiekuljetuspalveluja  
kunnioittaen kansallisia ja 
kansainvälisiä 
muodollisuuksia 
maanteiden tavara- ja 
henkilöliikenteessä. 

Oppija osaa kuvailla 
tärkeimmät toimiluvat ja 
tarkastusasiakirjat, jotka 
täytyy pitää käsillä 
yritysten toimitiloissa ja 
ajoneuvoissa, sekä 
rangaistukset säännösten 
noudattamatta 
jättämisestä. Lisäksi oppija 
osaa kuvailla 
kuljetusyhtiöille yhteisön 
ulkopuolelta ja yhteisön 
sisäpuolelta tulevat 
velvollisuudet sekä T- ja 
TIR-tulliasiakirjoista 
juontuvat velvollisuudet ja 
voimassaolevat 
rajamuodollisuudet.  

Oppija osaa analysoida 
tarkastusasiakirjoja  sekä 
rangaistuksia säännösten 
noudattamatta 
jättämisestä. Hän osaa 
pitää oikeat asiakirjat 
käsillä yritysten 
toimitiloissa ja 
ajoneuvoissa sekä 
valmistella tärkeimmät 
kuljetusyhtiöille yhteisön 
ulkopuolelta ja yhteisön 
sisäpuolelta tulevat 
velvollisuudet ja luoda T- 
ja TIR-tulliasiakirjoja sekä 
noudattaa 
rajamuodollisuuksia.  

Oppija osaa selvittää 
tarkastusasiakirjat ja 
rangaistukset 
säännösten 
noudattamatta 
jättämisestä, osaa 
arvioida, mitkä asiakirjat  
täytyy pitää käsillä 
yritysten toimitiloissa ja 
ajoneuvoissa, ja osaa 
muotoilla tärkeimmät 
kuljetusyhtiöille yhteisön 
ulkopuolelta ja yhteisön 
sisäpuolelta tulevat 
velvollisuudet sekä 
selvittää T- ja TIR-
tulliasiakirjoista 
juontuvat velvollisuudet 
ja rajamuodollisuudet. 

Tekniset 
standardit ja 

toiminnan 
tekninen puoli 

Moduuli 7 7.1 Painot ja 
ulottuvuudet 

 TSTA7.1. Oppija tuntee 
säännöt, jotka koskevat 
ajoneuvojen painoja ja 
ulottuvuuksia 
jäsenvaltioissa, sekä 
menettelytavat, joita 
noudatetaan poikkeavien 
kuormien tapauksissa, 
jotka muodostavat 
poikkeuksen näistä 
säännöistä.  

Oppija osaa luetella 
erityyppisten ajoneuvojen 
ulottuvuudet, suurimmat 
sallitut painot ja myös 
lastit, jotka ylittävät nämä 
ulottivuudet, sekä 
erityislastit. 

Oppija osaa mitata 
kuormien tilavuudet ja 
pitää tilavuudet ja mitat 
käsillä ajoneuvoissa 
täysien lastien ja 
osittaislastien osalta. 

Oppija osaa täyttää 
ajoneuvoihin 
kohdistuvat vaatimukset 
painon ja mittojen 
suhteen. 
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7.2 
Ajoneuvoluokat 

 TSTA7.2. Oppija osaa 
valita ajoneuvon ja sen 
rakenneosat (alustan, 
moottorin, voimansiirron, 
jarrujärjestelmän jne.) 
käsillä olevan hankkeen 
tarpeiden mukaisesti.   

Oppija osaa luetella 
erityyppiset ajoneuvot, 
jäykät ja nivelletyt, 
erilaisten 
voimansiirtojärjestelmien 
käytön, 
automaattivaihteistot, 
hidastimet ja ABS-jarrut. 

Oppija tunnistaa eri 
ajoneuvotyypit niiden 
teknisten ominaisuuksien 
mukaan. 

Oppija osaa valita 
ajoneuvon sen teknisten 
ominaisuuksien mukaan. 

7.3 Hyväksyntä ja 
rekisteröinti  

TSTA7.3. Oppija tuntee 
näiden ajoneuvojen 
tyyppihyväksyntään, 
rekisteröintiin ja tekniseen 
tarkastukseen liittyvät 
muodollisuudet. 

Oppija muistaa 
ajoneuvojen teknisten 
tarkastusten 
voimassaoloajat sekä 
olosuhteet ja paikat, joissa 
tarkastukset on tehtävä. 

Oppija osaa valvoa 
ajoneuvojen teknisten 
tarkastusten 
voimassaoloaikoja ja 
takuuehtoja.  

Oppija osaa noudattaa 
ajoneuvojen teknisten 
tarkastuksien 
vaatimuksia. 

7.4 
Ympäristönäkökoh
dat 

 TSTA7.4. Oppija 
ymmärtää, mitä 
toimenpiteitä tarvitsee 
tehdä melun 
vähentämiseksi ja ja 
ajoneuvon 
pakokaasupäästöjen 
aiheuttaman 
ilmansaastumisen 
torjumiseksi. 

7.4 Oppija muistaa Euro V- 
ja Euro VI-päästöluokkien 
moottoreiden ehdot, 
erityyppiset polttoaineet 
sekä moottoreiden ja 
pyörien 
enimmäisdesibelitasot. 

Oppija osaa noudattaa 
ilmastoa saastuttavien 
päästöjen normeja eri 
paikallisten, kansallisten ja 
kansainvälisten 
päättäjätahojen 
vaatimusten mukaan. 

Oppija osaa noudattaa 
melu- ja 
ilmansaastenormeja. 

7.5 Ajoneuvojen 
kunnossapito 

TSTA7.5. Oppija osaa 
laatia kausittaiset 
huoltosuunnitelmat 
ajoneuvoille ja niiden 
varusteille. 
Maantiekuljetusten 
suhteen hakija osaa….? 

Oppija muistaa 
ajoneuvojen teknisen 
kunnossapidon huoltovälit, 
öljyn ja suodattimien 
vaihdot jne.  

Oppija pystyy 
täsmentämään 
ajoneuvojen 
huoltosuunnitelmia sen 
mukaan, millaiseen 
työhön niitä käytetään. 

Oppija osaa muotoilla 
huoltosuunnitelman 
yhtiön ajoneuvoille. 
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7.6 Tavaroiden 
fyysinen suojaus  

TSTA7.6. Oppija tuntee 
erityyppiset lastin 
käsittelytavat ja 
kuormauslaitteet 
(perälaudat, kontit, 
kuormalavat jne.) ja 
kykenee ottamaan 
käyttöön ja ohjeistamaan 
eri menettelytapoja 
tavaroiden lastaamiseen 
ja purkamiseen (lastin 
jakaminen, pinoaminen, 
ahtaaminen, blokkaus ja 
kiilaus jne.) 

Oppija osaa luetella 
erilaiset kontit, 
kuormalavat ja 
sitomisjärjestelmät 
köysillä, vaijereilla, 
kettingeillä tai hihnoilla 
sekä lastin jakamisen 
painon tai tilavuuden 
mukaan. 

Oppija osaa soveltaa lastin 
käsittelyn ja varastoinnin 
normeja, sovittaen lastin 
turvalliseen ja vakaaseen 
paikkaan  ja kiinnittäen 
sen tukevasti. Oppija 
tuntee EUR ja ISO 
kuormalavat. 

Oppija osaa soveltaa 
lastaus- ja 
varastointisuunnitelmaa 
valitsemalla 
asianmukaiset 
elementit. 

7.7 
Yhdistelmäkuljetu
kset 

 TSTA7.7 Oppija tuntee 
erilaiset 
yhdistelmäkuljetusten 
tekniikat kuten ‘piggy-
back’ and 'roll-on roll-off'. 

Oppija tunnistaa muita 
kuljetusmuotoja, sellaisia 
kuin yhdistelmäkuljetusten 
muodot "piggy-back" ja 
"roll-on roll-of".  

Oppija osaa noudattaa 
yhdistelmäkuljetusten 
tekniikoita eri 
kuljetusmuotojen ja 
velvollisuuksien suhteen. 

Oppija osaa valita 
kuljetettavalle 
kokonaisuudelle 
sopivimman 
yhdistelmäkuljetusjärjest
elmän. 

7.8 Vaarallisten 
tavaroiden 
kuljetus - ADR 

TSTA 7.8. Oppija pystyy 
toteuttamaan 
menettelytapoja, jotka 
noudattavat vaarallisten 
tavaroiden ja jätteen 
kuljetusta koskevia 
sääntöjä, erityisesti niitä, 
jotka juontuvat 
direktiivistä 2008/68/EC ja 
säännöstä (EC) Nro 
1013/2006.  

Oppija tunnistaa vaaralliset 
tavarat, niiden eri luokat ja 
leimat sekä erityisesti 
yhteislastien kiellot. 

Oppija osaa soveltaa 
sääntöjä vaarallisten 
tavaroiden kuljetuksesta 
tavaroiden luokkien, 
leimojen, pakkauksen ja 
dokumentaation suhteen. 

Oppija osaa noudattaa 
vaarallisten tavaroiden 
kuljetuksen vaatimuksia 
ja säännöksiä ADR-
sopimuksen mukaisesti. 
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7.9 
Tuoretuotteiden 
kuljetus -ATP 

TSTA7.9. Oppija pystyy 
toteuttamaan 
menettelytapoja, jotka 
noudattavat herkästi 
pilaantuvien 
ruokatavaroiden 
kuljetusta koskevia 
sääntöjä, erityisesti niitä, 
jotka juontuvat HELPOSTI 
PILAANTUVIEN 
ELINTARVIKKEIDEN 
KANSAINVÄLISIÄ 
KULJETUKSIA JA 
TÄLLAISISSA 
KULJETUKSISSA 
KÄYTETTÄVÄÄ 
ERITYISKALUSTOA 
KOSKEVASTA 
SOPIMUKSESTA (ATP-
SOPIMUS). 

Oppija erottaa erilaiset 
herkästi pilaantuvat 
ruokatavarat sekä niiden 
kuljetukseen käytettävät 
ajoneuvot ja ajoneuvojen 
ominaisuudet. 

Oppija osaa soveltaa 
valvontasääntöjä eri 
tuotteiden ja käytettävien 
ajoneuvojen mukaan 
herkästi pilaantuvien 
ruokatavaroiden 
kuljetuksessa.  

Oppija osaa käyttää 
lämpötilavalvottuja 
ajoneuvoja 
elintarvikkeiden 
kuljetukseen ATP-
sopimuksen mukaisesti. 

7.10 Elävien 
eläinten kuljetus 

TSTA7.10. Oppija pystyy 
toteuttamaan 
menettelytapoja, jotka 
noudattavat elävien 
eläinten kuljetusta 
koskevia sääntöjä. 

Oppija osaa kuvailla 
eläinten kuljetuksen 
vaatimukset 
ajoneuvotyyppien, 
eläinlajien erottelun ja 
eläinten hyvinvoinnin 
suhteen. 

Oppija osaa laatia 
kuljetussuunnitelman eri 
eläinlajeille reittien ja 
eläinten lepotarpeen 
suhteen.  

Oppija osaa muotoilla 
suunnitelman 
ajoneuvojen 
valvomiseen eläinten 
hyvinvoinnin 
varmistamiseksi 
eläinkuljetuksissa. 

              



  
 

16 

Liikenneturvallis
uus ja 

varasuunnitelmi
en  laadinta  

Moduuli 8  8.1 Ajokortti RSCP8.1.1. Oppija tietää, 
mitä edellytyksiä 

kuljettajilta vaaditaan 
(ajokortti, 

lääkärintodistukset, 
todistukset 

terveydentilasta jne.).   

Oppija osaa määritellä 
yhtiön toimialaa 
sääntelevän lainsäädännön 
sekä vaaditut kelpoisuudet 
ja niiden voimassaoloajat. 
Hän osaa myös ottaa 
huomioon kuljettajan 
kompetenssin ja taidot 
suhteessa asiakkaan 
vaatimuksiin ja tarpeisiin. 

Oppija osaa tarkistaa 
pätevyysvaatimukset, 
jotka kuljettajille 
asetetaan, ja asiakirjat, 
jotka niiden 
todentamiseen vaaditaan. 

Oppija pystyy 
suorittamaan ne ajo- ja 
kuljetustehtävät, joita 
hänen 
ajokorttiluokkansa 
edellyttää, 
vahingoittamatta 
ympäristöä tai kalustoa. 

8.2 
Tieliikennesäännöt 

RSCP8.2.1.Oppija osaa 
varmistaa tarpeellisin 
toimin, että kuljettajat 
noudattavat 
liikennesääntöjä,  kieltoja, 
turvallisuusmääräyksiä ja 
rajoituksia, jotka ovat 
voimassa eri 
jäsenvaltioissa. 

Oppija osaa määritellä 
yhtiön toimialaa 
sääntelevän lainsäädännön 
sekä vaaditut kelpoisuudet 
ja niiden voimassaoloajat. 
Hän osaa myös ottaa 
huomioon kuljettajan 
kompetenssin ja taidot 
suhteessa asiakkaan 
vaatimuksiin ja tarpeisiin. 

Oppija osaa valvoa 
liikennesääntöjen 
noudattamista ja järjestää 
tarvittaessa lisäohjeita ja 
koulutusta. 

Oppija osaa suunnitella 
ja suorittaa 
kuljetustehtävän lakien 
ja säännösten mukaisesti  
ottaen huomioon 
turvallisuusnäkökohdat. 

8.3 Ennakoiva 
ajotapa 

 RSCP8.3.1. Oppija osaa 
käyttää toimintamalleja, 
joilla tavarat suojataan 
asianmukaisesti, ja tuntee 
siihen tarvittavat 
tekniikat. 
Matkustajaliikenteen 
tarpeisiin hakijalla on 
perustiedot tieverkoston 
sommittelusta 
jäsenvaltioissa.  

 Oppija omaksuu 
turvallisen, taloudellisen ja 
ennakoivan ajon 
periaatteet ja vaikutukset 
onnettomuuksien 
välttämiseksi ja kulutuksen 
minimoimiseksi. 

Oppija osaa laatia 
turvallisen ja taloudellisen 
ajon periaatteet ja myös 
käyttää niitä 
kuljetussuunnitelmia 
tehdessään. Oppija osaa 
myös käyttää töissä 
kerättyjä tietoja (esim. 
päästöt, kulutus, 
onnettomuustilastot ja 

Oppija osaa työskennellä 
vaaran ja vahinkojen 
välttämiseksi vaaditulla 
tavalla  ja käyttää 
hyödyksi mm. 
onnettomuustilastoja ja 
vahinkoilmoituksia. Hän 
myös puuttuu aktiivisesti 
turvallisuuskysymyksiin 
sellaisia havaitessaan. 
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rikkomukset) kuljettajien 
töitä suunnitellessaan. 

8.4 Ensiapu  RSCP8.4.1. Oppija osaa 
määräätä toimintatavat, 
joita noudatetaan 
onnettomuuden 
sattuessa, ja ottaa 
käyttöön tarvittavat 
menettelytavat, jotta 
estetään 
onnettomuuksien tai 
vakavien 
liikennerikkomusten 
toistuminen. 

Oppija hallitsee 
ammattikuljettajilta 
vaadittavat ensiaputaidot, 
erilaiset koulutusohjelmat 
ja niihin liittyvät 
harjoitukset sekä tietää, 
ketkä antavat 
ensiapukoulutusta. 

Oppija osaa varmistaa, 
että onnettomuuden 
sattuessa osataan toimia 
oikein ja antaa 
tarpeellinen ensiapu. 

Oppija pitää yllä 
ensiaputaitojaan, toimii 
välittömästi eikä epäröi 
käyttää taitojaan 
tilanteissa, joissa niitä 
tarvitaan. 

Ympäristönäkök
ohdat   

Moduuli 9 9.1. Kuljetuksen 
suunnittelu ja 
optimointi  

EA9.1.1. Oppija tuntee 
ITS:n (= Intelligent 
Transport Systems eli 
Liikennetelematiikka) 
käyttöliittymän, jolla 
edistetään 
ympäristötietoisuutta ja 
vaalitaan ekologisesti 
kestävää kehitystä 
tavaraliikenteessä.  

Oppija osaa käyttää 
saatavissa olevia 
liikennesovelluksia  (esim. 
liikenneruuhkasovellusta, 
korkeuserojen välttämistä, 
reitin optimointia 
pysähdysten mukaan, valo-
ohjauksen välttämistä 
jne.). 

Oppija osaa käyttää 
työssään 
mobiilisovelluksia, joiden 
avulla voi optimoida 
ajoreitin välttäen ruuhkia, 
matalan nopeuden katuja 
ja ylipäänsä pysähdyksiä. 

Oppija toimii siten, että 
käytetyillä ajoreiteillä on 
mahdollisimman vähän 
vaikutusta ympäristöön. 

9.2. Ajoneuvon 
hankinta ja 
päästöt  

EA9.2.1 Oppija ottaa 
käyttöön nämä 
teknologiat 
helpottaakseen 
liikenneruuhkia, 

Oppija osaa tunnistaa 
ajoneuvon ominaisuudet 
suhteessa sen aiottuun 
käyttöön, osaa tunnistaa 
ajoneuvon ominaisuudet 

Oppija osaa hankkia 
ajoneuvon sen aiotun 
käytön ja yhtiön 
ympäristöpolitiikan (tai -
strategian) mukaisesti. 

Oppija osaa käyttää 
kaikkia ajoneuvon 
ominaisuuksia, jotka 
auttavat yhtiön 
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edistääkseen 
ympäristöystävällisempää 
liikennettä ja 
vähentääkseen energian 
kulutusta.  

suhteessa kulutukseen ja 
päästöjenrajoitusjärjestelm
ään ja tuntee 
asiaankuuluvat  mittarit ja 
tekniikat. 

Hän osaa myös soveltaa 
yhtiön ajo-ohjeistuksia 
päästöjen ja kulutuksen 
minimoimiseen. 

ympäristötavoitteiden 
saavuttamisessa. 

9.3. Polttoaineen 
valinta ja kulutus  

EA9.3.1. Oppija tuntee ne 
yleiset käytännöt, joilla 
etsitään keinoja vähentää 
energian kulutusta ja 
hiilipäästöjä ja tietää, 
miten hiilipäästöjä 
mitataan kunkinlaisista 
ajoneuvoista.  

Oppija tunnistaa 
polttoaineen valinnan 
tärkeyden ajoneuvon 
kulutukselle ja päästöille.  

Oppija osaa käyttää ja 
tulkita ajoneuvon omia 
päästöjen 
rajoitusjärjestelmiä ja 
polttoaineen kulutuksen 
seurantalaitteita ja 
tekniikoita. 

Oppija osaa tarkkailla ja 
käyttää seurantatietoja 
suunnitellessaan 
ympäristönäkökohtien 
parempaa huomioon 
ottamista. 

Digitaaliset 
teknologiat 

Moduuli 10  10.1 Digitaaliset 
sovellukset 
kuljetuskalustossa 
ja liiketoiminnassa 

 10.1 Digitaaliset 
sovellukset 
kuljetuskalustossa ja 
liiketoiminnassa 

Oppija muistaa tärkeimmät 
termit, joita käytetään 
logistiikan digitalisoinnissa 
(esim. Big Data/massadata, 
Blockchain/lohkoketju, 
VR/virtuaalitodellisuus, 
AR/lisätty todellisuus, 3d 
painetunnistinteknologia ja 
rekkakaluston digitaaliset 
mahdollisuudet) 

Oppija pystyy nimeämään 
massadatan (Big Data) 
sovellusmahdollisuuksia 
kuljetustoiminnassa.  

Oppija osaa analysoida 
ja käyttää massadataa 
(Big Data). 
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10.2 Kuljetustavan 
digitalisaatio 
johdon 
työtehtävänä  

DT10.2.1 Oppija on perillä 
digitalisoinnin 
mahdollisuudesta niin 
kuljetuskaluston kuin 
myös 
liiketoimintaprosessien 
osalta.  

Oppija tunnistaa 
digitalisointistrategian 
perusosat 
kuljetusoperaatioissa.  

Oppija osaa selittää 
lohkoketju-termin ja antaa 
konkreettisia esimerkkejä 
sen käytöstä.  

Oppija osaa käyttää 
keskeisiä 
muutosjohtamisen 
työkaluja. 

10.3 
Muutosjohtamine
n digitalisaation 
perustana   
kuljetusliiketoimin
nassa   

DT10.3.1 Oppija tiedostaa 
muutosjohtamisen 
merkityksen 
digitalisaation 
toteuttamiselle 
kuljetusbisneksessä. 

Oppija tunnistaa 
digitalisoinnin tärkeyden 
kuljetusyrityksen 
liiketoimintaprosesseille ja 
muutosjohtamisen 
tärkeyden 
kuljetusbisneksen 
digitalisointiprosesseille. 

Oppija osaa tunnistaa 
säästömahdollisuuksia 
digitalisointitoimenpiteistä 
kuljetusbisneksessä ja 
osaa käyttää työssään 
erilaisia menetelmiä 
digitaalistrategian 
luomiseen. 

Oppija osaa luoda 
kuljetusyhtiölle 
digitalisointistrategian. 

 


