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1. Esittely 
 

"Liikennöitsijöiden yhtenäiset pätevyysvaatimukset Euroopassa” (Transport Operators Competence, TOC) on 

Erasmus+-hanke, jonka tavoitteena on lisätä ammattiliikennöitsijöiden tietämystä laatimalla yhtenäinen 

osaamiskartta ja koulutus eurooppalaisille liikennöitsijöille. Koulutuksessa käytetään myös mobiili- ja 

digitaaliteknologioita. Hankkeen toteuttavat seitsemän yhteistyökumppania Suomesta, Itävallasta, Puolasta, 

Espanjasta, Italiasta ja Sveitsistä. 

TOC-kumppanit ovat analysoineet liikennöitsijöiden työn yleisiä osaamisalueita ja yksilöineet taidot, joita 

liikennöitsijät tarvitsevat käytännön työssään. TOC-hankkeen tiimi on laatinut koulutusmoduulit, joissa kuvataan 

liikennöitsijöiltä vaadittavat tiedot, taidot ja osaaminen, niihin liittyvä sisältö ja moduulissa käytettävät, avoimet 

online-oppimisresurssit. 

Tässä asiakirjassa tehdään yhteenveto “liikennöitsijöiden osaamiskartasta” ja sen yhteydestä “liikennöitsijöiden 

TOC-mobiiliteknologioihin”. Näin yhtenäistetään Euroopan liikennöitsijöiden pätevyysvaatimukset ja tuetaan 

näiden asiakirjojen käyttöönottoa liikennesektorilla. 

Yksilöidyt TOC-moduulit ja -oppimisyksiköt yhdessä digitaalisten työkalujen kanssa kattavat koko joukon tietoja, 

taitoja ja osaamista, jotka ovat välttämättömiä liikennöitsijöille. Niitä tarvitaan, jotta liikennöitsijät pystyvät 

suoriutumaan työtehtävistään liikennesektorin ja koko globaalin työmarkkinan asettamien vaatimusten mukaisesti. 

Näitä moduuleja ja oppimisyksiköitä ammattilaiset voivat käyttää eri tavoin: 

- Ammatilliset koulutuskeskukset, yhdistykset ja alan sidosryhmät voivat tarjota laadukasta koulutusta, joka 

vastaa työmarkkinoiden todellisia tarpeita. 

- Tulevat liikennöitsijät voivat kehittää innovatiivista osaamistaan ja taitojaan, joko itsenäisesti tai 

suorittamalla kurssin, työskennelläkseen ammattiliikennöitsijöinä Euroopan tasolla. 

- Liikennöitsijät voivat päivittää osaamistaan ja kehittää puuttuvia, vaadittavia taitoja.  

- Pätevyyksien ja koulutuksen vertailukelpoisuus ja läpinäkyvyys paranevat, samoin kuin liikennöitsijöiden 

pätevyys Euroopassa. 

 

2. Osaamiskartta  
 

Liikennöitsijöiden osaamiskartassa luetellaan tiedot, taidot ja pätevyys, jotka vaaditaan Euroopan tasolla 
työskenteleviltä liikennöitsijöiltä. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat yksilöineet tiedot, taidot ja osaamisen, jotka 
vaaditaan liikennöitsijöiltä, jotta he ovat päteviä työhönsä, ja jotta heidän osaamisensa on aina ajan tasalla 
jatkuvasti kehittyvillä työmarkkinoilla. Analyysi perustuu tutkimukseen, jossa alan viimeisimpiä vaatimuksia, mutta 
myös innovaatio- ja pätevyyseroja liikennöitsijöiden välillä, on selvitetty kirjallisuuskatsauksen, koulutus- ja 
työmarkkinatutkimuksen avulla sekä lisäksi tutkimalla kohderyhmiä kussakin TOC-hankkeeseen osallistuvassa 
maassa.  
Yksilöidyt pätevyydet on kartoitettu vastaaviin oppimisyksiköihin ja -moduuleihin, ja ne muodostavat pohjan 

Euroopan liikennöitsijöiden yhtenäiselle koulutukselle. 



  
 

 

"Liikennöitsijöiden yhtenäiset pätevyysvaatimukset Euroopassa” -hankkeen koulutus koostuu kymmenestä 

moduulista: 

1. Moduuli 1: Siviililainsäädäntö 
2. Moduuli 2: Kauppalaki 
3. Moduuli 3: Sosiaalilainsäädäntö 
4. Moduuli 4: Verotuslainsäädäntö 
5. Moduuli 5: Yrityksen liiketoiminta ja taloushallinto 
6. Moduuli 6: Pääsy markkinoille 
7. Moduuli 7: Tekniset standardit ja toiminnan tekniset näkökulmat 
8. Moduuli 8: Tieturvallisuus ja valmiussuunnitelma 
9. Moduuli 9: Ympäristönäkökohdat 
10. Moduuli 10: Digitaaliset teknologiat 
 
Jotta voidaan varmistaa liikennöitsijöiden vaatimusten läpinäkyvyys, vertailukelpoisuus ja yhtenäisyys kaikissa 

kyseisissä Euroopan maissa, TOC-osaamiskartta sisältää luettelon oppimistulosyksiköistä, jotka on rakennettu 

ECVET-järjestelmän mukaisesti (European Credit System for Vocational Education and Training, ECVET, suomeksi: 

ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalainen siirtojärjestelmä). Kussakin 

oppimistulosyksikössä on määritelty tavoitteena olevat tiedot, taidot ja pätevyys/asenteet.  

“EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON SUOSITUKSEN, joka on päivätty 18. kesäkuuta 2009, ja joka koskee 

ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalaista siirtojärjestelmää (ETA:n kannalta 

merkityksellinen teksti, 2009/C 155/02) mukaan ”oppimistulokset” ovat väittämiä siitä, mitä opiskelija tietää, 

ymmärtää ja osaa tehdä suoritettuaan koulutuksen, ja ne tulee määritellä tietoina, taitoina ja 

pätevyytenä/osaamisena seuraavasti: 

• “Tiedot” tarkoittavat oppimalla tapahtunutta tiedon omaksumista. Tiedot muodostuvat työ- tai opintoalaan 
liittyvien faktojen, periaatteiden, teorioiden ja käytäntöjen kokonaisuudesta. Tiedot voivat olla fakta- ja/tai 
teoriatietoja.  

• “Taidot” tarkoittavat kykyä soveltaa tietoja ja käyttää tietotaitoa tehtävien suorittamiseen ja ongelmien 
ratkaisemiseen. Taidot ovat joukko kognitiivisia taitoja ja käytännön taitoja, joita tarvitaan ratkaisujen 
keksimiseen tiettyihin, työhön tai opiskeluun liittyviin ongelmiin.  

• “Pätevyys” tarkoittaa todistettua kykyä käyttää tietoja, taitoja ja henkilökohtaisia, sosiaalisia ja/tai 
metodologisia kykyjä ammatillisissa ja henkilökohtaisissa yhteyksissä.  
 

TOC-osaamiskarttaan pääset tutustumaan tästä: (https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/Euroopan-

liikenteenharjoittajien-yhtenainen-osaamiskartta.pdf) 

 

3. TOC-hankkeen mobiiliteknologiat 
 

Viime vuosina on tehty laajoja investointeja digitaaliseen mobiiliteknologiaan ja sen sovelluksiin, sillä 

digitalisoitujen ihmisten määrä on kasvanut eksponentiaalisesti yhdessä massiivisen IT-laitteiden jakelun kanssa 

https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/Euroopan-liikenteenharjoittajien-yhtenainen-osaamiskartta.pdf
https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/Euroopan-liikenteenharjoittajien-yhtenainen-osaamiskartta.pdf
https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/Euroopan-liikenteenharjoittajien-yhtenainen-osaamiskartta.pdf


  
 

 

(pääasiallisesti tabletteja ja älypuhelimia). Viime aikoina mobiiliteknologiat eivät enää ole vain viihdekäyttöön 

tarkoitettuja teknologioita. Sen sijaan niistä on tullut voimavara, jota voidaan hyödyntää monilla eri aloilla, mukaan 

lukien opettaminen ja oppiminen. Siltä osin kuin tällaiset mobiiliteknologiat ovat kannustaneet opetus- ja 

oppimistekniikoita sekä etä- että online-opetuksessa, ne ovat myös edistäneet itsenäistä, omatahtista oppimista.  

TOC-kumppanit laativat kokoelman mobiiliteknologioita ja -sovelluksia. Ne auttavat liikennöitsijöitä parantamaan 

henkilökohtaista osaamistaan, miten toimia jokapäiväisissä työtilanteissa.  

Kyseiset mobiiliteknologit ja -sovellukset ovat helposti käytettävissä, ja suurinta osaa niistä voi käyttää ilmaiseksi. 

Lisäksi ne ovat interaktiivisia, niissä on mm.  pelaamis- ja palkitsemiselementtejä. 

Kaikki hankkeessa käytetyt mobiiliteknologiatyökalut on analysoitu ja luokiteltu tärkeimpien ominaisuuksiensa 

mukaan seuraavasti:  

1. Otsikko/nimi 

2. Avainsanat: (luettelo tärkeistä avainsanoista tai luokista, esim. polttoaine, kuorma, kontti, paino) 

3. Linkki 

4. Kuvaus: yleiskuvaus työkalusta tai sovelluksesta 

5. Opetuskäyttö (ehdotuksia koulutuskäyttöön) 

6. Tyyppi: (mobiilisovellus/verkkosovellus/työpöytäsovellus) 

7. Hinta (ilmainen/käyttömaksu) 

8. Sovelluksen kieli 

Asiakirjaan on koottu mobiiliteknologioita ja digitaalisia työkaluja myös liikennöitsijöiden oppimistarpeiden ja 

osaamiskartassa korostettujen pätevyyksien mukaisesti. Näin ollen TOC-mobiiliteknologioiden ja -sovellusten avulla 

liikennöitsijät voivat edelleen kehittää tietojaan ja osaamistaan innovatiivisen digityökalujen avulla. 

Kaikki TOC-mobiiliteknologiat ja -sovellukset löytyvät täältä (https://toc-project.eu/wp-

content/uploads/2021/06/Liikenteenharjoittajat-Mobiiliteknologioita.pdf): 

  

https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/Liikenteenharjoittajat-Mobiiliteknologioita.pdf
https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/Liikenteenharjoittajat-Mobiiliteknologioita.pdf
https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/Liikenteenharjoittajat-Mobiiliteknologioita.pdf


  
 

 

 

4. Johtopäätökset 
 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että osaamiskartta antaa kehykset liikennöitsijöiden osaamisvaatimusten 

yhtenäistämiselle Euroopassa. Liikennöitsijöiden pätevyyden tulee vastata vaatimuksia, jotka on määritelty 

Euroopan unionin asetuksessa (1071). Lisäksi liikennöitsijöiden tulee vastata alan innovaatioiden, henkilöstön ja 

turvallisuuden asettamiin haasteisiin. Osaamiskarttaa voivat käyttää liikennöitsijät tai tulevat alan yrittäjät 

kehittääkseen työmarkkinoiden vaatimaa osaamistaan ja voidakseen tarjota laadukasta palvelua asiakkailleen. 

TOC-osaamiskarttaa voivat käyttää myös koulutuskeskukset, kouluttajat ja yhdistykset ja näin tarjota ajan tasalla 

olevaa koulutusta tai järjestää henkilökohtaisiin tarpeisiin räätälöidyn kurssin liikennöitsijöille, jotta he puolestaan 

voivat toimia tehokkaasti liikenteen alalla. 

Raportissa on myös yksilöity joukko mobiiliteknologioita, joiden avulla liikennöitsijät voivat parantaa 

henkilökohtaista ammattiosaamistaan. Mobiiliteknologiat ovat hyödyllinen resurssi kaikessa opettamiseen ja 

oppimiseen liittyvässä toiminnassa. Nämä teknologiat on organisoitu liikennöitsijöiden oppimistarpeiden ja 

osaamiskartassa korostettujen pätevyyksien mukaisesti. Näin analysoidut teknologiat ja vastaava osaamiskartta 

sidotaan tiiviiksi kokonaisuudeksi. TOC-mobiiliteknologioiden ja niiden sovellusten avulla käyttäjät voivat kehittää 

edelleen kuljetusalan tietämystään ja osaamistaan innovatiivisten digityökalujen avulla.  

TOC-mobiiliteknologiakokoelma on myös hyödyllinen työkalu, jonka avulla kouluttajat voivat motivoida 

opiskelijoita, ja lisätä liikennöitsijöiden osallistumista koulutukseen esittelemällä sovelluksia ja mobiiliteknologiaa.  

TOC-kumppanit ovat käyttäneet sekä asiakirjoja että online-ympäristöä kehittääkseen TOC-koulutusmoduuleja. 

Osaamiskartta, mobiilisovellukset ja teknologiaraportti ovat verkossa ja vapaasti käytettävissä. 

 

 

 


