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Lyhyesti 
 

Liikenteenharjoittajan osaa-
misen tukeminen ja uudista-
minen - 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 

 

 

 

 

 

 

Kuljetusyritysten haasteet 
ja menestystekijät -
seminaari 
Online-konferenssi 22. kesäkuuta 2021! 

Rekisteröityminen on alkanut, etsi maakohtaiset rekisteröintilinkit 
TOC-projektin verkkosivustolta Seminaari - TOC- Trasport Operator 
Competence (toc-project.eu) 

Mitä haasteita tämän päivän kuljetusyrityksellä on päivittäisessä 
toiminnassaan? Kuinka yritys varmistaa riittävän 
asiantuntemuksen liiketoiminnan hoitamiseksi? 

TOC-seminaari pidetään verkkotapahtumana 22. kesäkuuta 2021. 
Keskustelemme yhdessä sidosryhmien kanssa kaikkialta 
Euroopasta kuljetusyritysten haasteista ja ongelmista. 
Projektikonsortio esittelee TOC-suunnitelmia ja ratkaisuja 
kuljetusyritysten menestyksen tukemiseksi. Seminaarin 
osallistujilla oli tilaisuus vaihtaa kokemuksia ja mielipiteitä 
erillisissä maakohtaisissa työpajoissa. 

Seminaari tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen tapahtuma. 
Eurooppalainen keskustelu ja kokemusten vaihto rikastuttavat 
sekä hankekonsortiota että seminaarin osanottajia. Haluamme jo 
osoittaa kiitollisuutemme ja kiitollisuutemme kaikille vieraille ja 
puhujille, jotka antavat asiantuntemuksensa ja kokemuksensa 
yhteiselle interaktiiviselle oppimiskokemukselle! 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TOC koulutusmateriaali  

Osaamiskartan pohjalta on kehitetty kymmenen oppimismoduulia 
osana tuotosta 3. Nämä moduulit tuotetaan verkko-
oppimisohjelmistojen avulla keskittyen animoitujen oppivideoiden 
ja pelaamisen / tietokilpailujen integrointiin.  

 

 

 

 

 

Yhteensä oppimateriaalit, jonka suuruus on noin 50000 sivua ja 400 
Gt tallennustilaa, on saatu valmiiksi. 

Kymmenen moduulin oppisisältö on saatavilla englanniksi ja 
kaikilla kumppanimaiden kielillä heinäkuun loppuun mennessä. 

 

Contact:  

Project coordinator + 358 - 44 -7143 – 732 
Pirita Niemi   pirita.niemi@tts.fi 

Stay on the TOC frequency 
follow us on social media 

TOC-projektin tulokset löytyvät TOC: n 
verkkosivuilta:  

https://toc-project.eu 

 

mailto:pirita.niemi@tts.fi
https://toc-project.eu/

