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1. Johdanto 

TOC Koulutusmenetelmät ja siirrettävyysopas on keskeinen työväline luotaessa innovatiivista ja kohdennettua 
koulutusohjelmaa, joka keskittyy kuljetusyritysten ammattilaisten tarpeisiin.  Oppaassa on esitetty moduulijako 
oppimisyksiköihin, koulutussisältöihin ja saavutettuihin taitoihin, jotka antavat kouluttajalle selkeän kuvan siitä, 
miten koulutukset toteutetaan onnistuneesti kuljetuspäälliköiden kanssa. Jokaisen moduulin osalta selitetään 
kouluttajan osaaminen sekä oppimistulokset, jotta käyttäjä voi keskittyä tiettyyn aiheeseen ja siihen liittyviin 
taitoihin muiden sijaan. Tämä prosessi varmistaa, että kuljettamisesta vastaavan henkilön koulutustarve täytetään 
täysin.   

Koulutusopas on yksi TOC-projektin tuotoksista. Tämän asiakirjan päätarkoitus on kuvata didaktista 
lähestymistapaa, materiaaleja ja työkaluja hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä dokumentilla olisi 
tuettava kouluttajia, sidosryhmiä, oppilaitoksia ja yhdistyksiä kuljetusyrittäjien tarpeisiin ja uusiin 
koulutusteknologioihin perustuvan koulutuspolun toteuttamisessa. 

 

2. Koulutuspolku 
2.1 Yksityisoikeus 

 
Moduuli 1: Yksityisoikeus 
Kappale: 1.1 Kuljetussopimukset – oikeusperusta 
Tavoite: Tässä kappaleessa annetaan perustiedot, jotka liikennöitsijä (rahdinkuljettaja) tarvitsee voidakseen tehdä 
oikeustoimia kuljetusalalla. 
Sisältö: Kuljetussopimusten oikeudellisen perustan esittely.  
Viitteellinen oppimisaika: 40 minuuttia 
 
Moduuli 1: Yksityisoikeus 
Kappale: 1.2 CMR - yleissopimus tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta 
Tavoite: Kappaleessa kuvataan tavarakuljetuksia koskevia sääntöjä ja velvoitteita, jotka perustuvat CMR-
yleissopimukseen, mukaan lukien osapuolet, vastuut ja vaadittavat asiakirjat.  
Sisältö: Kansainvälisen CMR-yleissopimuksen esittely, ja miten sitä sovelletaan kuljetusalalla. 
Viitteellinen oppimisaika: 60 

MODUULI 1 
KAPPALEET OSAAMISTAVOITTEET Aika Koulutusmateriaali Kouluttajan 

pätevyys 
1.1 Kuljetussopimukset, 
niiden oikeusperusta 

Opiskelija pystyy neuvottelemaan laillisesti 
pätevän kuljetussopimuksen, analysoimaan 
maantieliikenteen tavara- ja 
henkilökuljetusten sopimustyypit ja 
oikeusperustan. 

40 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

 -lainsäädännön, 
erityyppisten 
kuljetussopimusten
, sitoumusten ja 
velvoitteiden 
tuntemus Opiskelija noudattaa sopimusvelvoitteita ja 

tutkii vaateita liittyen myöhästymisen 
aiheuttamiin vahinkoihin ja korvauksiin 
tavara- ja henkilökuljetuksissa.  

1.2 CMR Kansainvälinen 
rahtiliikenteen 
yleissopimus 

Opiskelija pystyy noudattamaan oikeita 
sääntöjä ja velvoitteita, jotka perustuvat 
kansainväliseen rahtiliikenteen 
yleissopimukseen (CMR).  

60 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

- kansainvälisen 
rahtiliikenteen 
CMR-
yleissopimuksen ja 
sen soveltamisen 
tuntemus 

 



 

 

 
 

2.2 Kauppaoikeus 
 
Moduuli 2: Kauppaoikeus 
Kappale 2.1 Kaupallinen yrittäjä 
Tavoite: Tavara- ja henkilökuljetusyrittäjää koskevien määräysten esittely. 
Sisältö: Liiketoiminnan harjoittamista koskevien edellytysten esittely (NIP-maaohjelma, Regon-numero, pankkitili, 
kirjanpito, lisenssit jne.). Termien luonnollinen henkilö ja oikeushenkilö määrittely.  Yritystyypit: mikroyrittäjä, 
pienyrittäjä, keskisuuri yrittäjä ja suuryrittäjä. 
Viitteellinen oppimisaika: 20 minuuttia. 
 
Kappale 2.2 Työnantajan muodolliset velvoitteet 
Tavoite: Tutustuminen työnantajan muodollisiin velvoitteisiin tieliikenteen tavara- ja henkilökuljetuksissa. 
Sisältö: Työnantajan määrittely, työnantajana oikeudet ja pätevyys. Moduulissa esitellään myös työnantajan 
erityistehtävät, mukaan lukien kiusaamisen ja syrjinnän ehkäiseminen. 
Viitteellinen oppimisaika: 20 minuuttia. 
 
Kappale: 2.3 Yksityisyrittäjä 
Tavoite: Yksityisyrittäjää tieliikenteen tavara- ja henkilökuljetuksissa koskevien määräysten esittely.  
Sisältö: Liiketoiminnan harjoittamista yksityisyrittäjänä koskevien periaatteiden esittely. Yksityisyrittäjänä toimimisen 
edut ja haitat sekä tehtävät.  Myös ammatillisen kumppanuuden ominaisuudet tulisi esitellä. 
Viitteellinen oppimisaika: 20 minuuttia. 
  



 

 

 
Kappale: 2.4 Kaupallinen yhtiö 
Tavoite: Kaupallisen yhtiön erilaisten muotojen, niiden perustamisen ja toiminnan esittely.  
Sisältö: Kaupallisten yhtiöiden yleiskatsaus, jossa yhtiöt jaetaan kumppanuus- ja pääomayhtiöihin.  Erilaisten 
kauppaoikeuden mukaisten kumppanuuksien ja yhtiöiden esittely. Kunkin yhtiömuodon ominaisuuksien, etujen ja 
haittojen kuvaus.  
Viitteellinen oppimisaika: 30 minuuttia. 
 
Kappale: 2.5 Julkinen osakeyhtiö (ranskaksi: Société anonyme, S.A.) 
Tavoite: Julkisen osakeyhtiön perustamis- ja toimintaperiaatteiden kuvaus.  
Sisältö: Osakeyhtiön perustamis- ja toimintaperiaatteiden, kuten esimerkiksi omapääoman ja aseman, kuvaus. Niihin 
liittyvien osakkeiden ja oikeuksien määrittely. Yhtiön toimielimet ja niiden rooli johtamisessa. Keskusteleminen 
osakeyhtiön hyvistä ja huonoista puolista. 
Viitteellinen oppimisaika: 20 minuuttia. 
 
Kappale 2.6 Rajoitetun vastuun osakeyhtiö (espanjaksi: La Sociedad Limitada, S.L.) 
Tavoite: Rajoitetun vastuun osakeyhtiön perustamis- ja toimintaehtojen kuvaus.  
Sisältö: Yhtiön perustamisehtojen, kuten esimerkiksi alkupääoman ja yhtiöjärjestyksen, kuvaus. Yhtiön toimielinten ja 
niiden velvollisuuksien esittely. Kirjanpitosääntöjen ja voitonjaon selittäminen. Rajoitun vastuun osakeyhtiön etujen ja 
haittojen esittäminen. 
Viitteellinen oppimisaika: 30 minuuttia. 
 
Kappale 2.7 Osuuskunta 
Tavoite: Osuuskunnan perustamis- ja toimintaperiaatteiden esittely. 
Sisältö: Sen selittäminen, mikä on osuuskunta, ja miten sellainen perustetaan. Osuuskuntaviranomaisten ja heidän 
velvollisuuksiensa esittely.  
Viitteellinen oppimisaika: 15 minuuttia. 
  



 

 

 
Kappale 2.8 Kilpailuilmoitus 
Tavoite: Kilpailuilmoituksen edellytysten, muodollisuuksien ja seurausten esittely. 
Sisältö: Konkurssimenettelyyn ja kilpailuilmoitukseen liittyvien tietojen esittäminen. Kilpailuilmoituksen selittäminen 
työnantajan etujen suojelemisen kannalta. 
Viitteellinen oppimisaika: 15 minuuttia. 
 

MODUULI 2 
KAPPALEET OSAAMISTAVOITTEET Viitteel-

linen 
oppimis-

aika 

Koulutusmateriaali Kouluttajan pätevyys 

2.1 Kaupallinen 
yrittäjä 

Opiskelija osaa tieliikenteen 
tavara- ja henkilökuljetusten 
kaupallisena yrittäjänä 
soveltaa oikeita määräyksiä. 

20 TOC Crossmedia -alustan 
koulutusmateriaali   

 - liikkeenjohtamisen 
tuntemus, 

 - kaupallista yrittäjää 
koskevien määräysten 
tuntemus  

 - viestintätaidot 
  

2.2 Työnantajan 
muodolliset 
velvoitteet 

Opiskelija osaa tieliikenteen 
tavara- ja henkilökuljetusten 
työnantajana soveltaa oikeita 
määräyksiä.  

20 TOC Crossmedia -alustan 
koulutusmateriaali   

- työnantajaa koskevien 
määräysten tuntemus  
- viestintätaidot 

2.3 Yksityis- 
yrittäjä 

Opiskelija osaa tieliikenteen 
tavara- ja henkilökuljetusten 
yksityisyrittäjänä soveltaa 
oikeita määräyksiä.  

20 TOC Crossmedia -alustan 
koulutusmateriaali 

- yksityisyrittäjää 
koskevien määräysten 
tuntemus   
- viestintätaidot 

2.4 Kaupallinen 
yhtiö 

Opiskelija osaa soveltaa 
oikeita muodollisia 
määräyksiä, jotka koskevat 
tieliikenteen tavara- ja 
henkilökuljetuksia harjoittavia, 
kaupallisia yhtiöitä. 

30 TOC Crossmedia -alustan 
koulutusmateriaali 

- kaupallista yhtiötä 
koskevien määräysten 
tuntemus 
-  viestintätaidot 

2.5 Julkinen 
osakeyhtiö (S.A.) 

Opiskelija osaa soveltaa 
oikeita muodollisia 
määräyksiä, jotka koskevat 
tieliikenteen tavara- ja 
henkilökuljetuksia harjoittavia, 
julkisia osakeyhtiöitä. 

20 TOC Crossmedia -alustan 
koulutusmateriaali 

- julkista osakeyhtiötä 
koskevien määräysten 
tuntemus 
-  viestintätaidot 

2.6 Rajoitetun 
vastuun 
osakeyhtiö (S.L.) 

Opiskelija osaa soveltaa 
oikeita muodollisia 
määräyksiä, jotka koskevat 
tieliikenteen tavara- ja 
henkilökuljetuksia harjoittavia, 
rajoitetun vastuun 
osakeyhtiöitä.  

30 TOC Crossmedia -alustan 
koulutusmateriaali 

- rajoitetun vastuun 
osakeyhtiötä koskevien 
määräysten tuntemus 
-  viestintätaidot 

2.7 Osuuskunta Opiskelija osaa soveltaa 
oikeita muodollisia 
määräyksiä, jotka koskevat 
tieliikenteen tavara- ja 
henkilökuljetuksia harjoittavia, 
osuuskuntia.  

15 TOC Crossmedia -alustan 
koulutusmateriaali 

- osuuskuntaa 
koskevien määräysten 
tuntemus 
-  viestintätaidot 

2.8 Kilpailu- 
ilmoitus 

Opiskelija osaa soveltaa 
oikeita sääntöjä, jotka 

15 TOC Crossmedia -alustan 
koulutusmateriaali 

- kilpailuilmoitusta 
koskevien määräysten 



 

 

perustuvat 
kilpailuilmoitukseen. 

tuntemus 
-  viestintätaidot 

 

2.3 Sosiaalilainsäädäntö 
 
Moduuli 3: Sosiaalilainsäädäntö 
Kappale 3.1 Työntekijöiden edustus 
 
Tavoite: Esitellä erilaisia yhteiskunnallisia instituutioita, jotka liittyvät maantieliikennekuljetuksiin.  
 
Sisältö: Erilaisten yhteiskunnallisten instituutioiden toiminta (ammattiliitot, työpaikkaneuvostot, liiton edustustot, 
työsuojelutarkastajat jne.). 
Viitteellinen oppimisaika: 30 minuuttia. 
 
 
Kappale 3.2 Työnantajan sosiaaliturvavelvoitteet 
Tavoite: Työntekijän tutustuttaminen työnantajan sosiaaliturvaan ja sosiaaliturvavelvoitteisiin.    
Sisältö: Sosiaaliturvan peruskäsitteet ja sosiaaliturvan toiminnan yleisperiaatteet. Sekä työntekijöiden ja työnantajien 
velvoitteet ja oikeudet. Sosiaaliturvan edunsaajat, itsenäisten ammatinharjoittajien erityisjärjestelmä. Sosiaaliturvasta 
taloudellisesti riippuvat työntekijät.  
Viitteellinen oppimisaika: 30 minuuttia. 
 
Kappale:3.3 Työsopimukset, työehtosopimus 
Tavoite: Työntekijän tutustuttaminen työsopimuksia koskeviin sääntöihin, jotka koskevat tieliikennekuljetusyritysten eri 
kategorioiden työntekijöitä. 
Sisältö: Sopimusten muoto, osapuolten velvoitteet, työehdot ja -aikataulut, palkalliset lomat, palkka/korvaukset, 
sopimusrikkomukset jne.  
Viitteellinen oppimisaika: 30 minuuttia. 
 
Kappale: 3.4 Ajopiirturi 
Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija tuntee ajopiirturin määräykset koskien ajo- ja lepoaikoja.  
Sisältö: Ajopiirturin peruskäsitteet. Ajopiirturilaitteet (tyypit, luokat). Velvoitteet ja käyttöpoikkeukset.   Asennuksen ja 
käytön hyväksyminen. Analoginen ajopiirturi, digitaalinen ajopiirturi, korttityypit. Kuljettajan toiminta, ajo, lepo, muu työ 
ja saatavilla olo. Päivittäiset ja viikoittaiset ajoajat sekä kahden viikon jakson ajoajat. Lepoajat, päivä- ja viikkokohtaiset. 
Viitteellinen oppimisaika: 30 minuuttia. 
 
Kappale: 3.5 Kuljettajien perustason ammattipätevyys, koulutus ja jatkokoulutus 
Tavoite: Kuljettaja on tietoinen pakollisen perustason ammattipätevyyden ja jatkokoulutuksen ehdoista. 
Sisältö: Jatkokoulutuksen ja pakollisen koulutuksen alkuperä ja sen tavoitteet. Pakollisen koulutuksen toteuttaminen. 
Poikkeukset koulutusvaatimuksista. Perustason ammattipätevyys ja jatkokoulutus. 
Viitteellinen oppimisaika: 30 minuuttia. 
 
 
 

 
MODUULI 3 

KAPPALEET OSAAMISTAVOITTEET Viitteelli-
nen 

oppimis-
aika 

Koulutusmateriaali Kouluttajan pätevyys 

3.1 Työntekijöiden 
edustus 

Hakija tuntee erilaisten 
yhteiskunnallisten 
instituutioiden roolin ja 
toiminnat, jotka koskevat 

30 TOC Crossmedia -alustan 
koulutusmateriaali  

Työlainsäädännön 
tuntemus 

  
 Viestintätaidot 



 

 

tieliikennekuljetuksia 
(ammattiliitot, 
työpaikkaneuvostot, 
luottamusmiehet, 
työturvallisuustarkastajat 
jne.). 

  

3.2 Työnantajan 
sosiaaliturvaan 
liittyvät velvoitteet 

Hakija tuntee työnantajan 
sosiaaliturvaan liittyvät 
velvoitteet. 

30 TOC Crossmedia -alustan 
koulutusmateriaali  

Työlainsäädännön 
tuntemus 

  
 Viestintätaidot 

 
3.3 Työsopimukset, 
työehtosopimus 

Hakija tuntee 
maantiekuljetusyrityksis-sä 
työskentelevien eri 
työntekijäryhmien 
työsopimuksiin sovellettavat 
säännöt (työsopimusten 
muodot, osapuolten 
velvollisuudet, työoloja ja 
työaikaa koskevat säännöt, 
palkalliset lomat, palkkaus ja 
muut rahalliset korvaukset, 
sopimuksen purkaminen 
jne.).  

30 TOC Crossmedia -alustan 
koulutusmateriaali  

Työlainsäädännön 
tuntemus 

  
 Viestintätaidot 

 

3.4 Ajopiirturi Hakija tuntee ajoaikaan, 
lepojaksoihin ja työaikaan 
sovellettavat säännöt ja 
erityisesti Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (ETY) nro 
3821/85, asetuksen (EY) nro 
561/2006, direktiivin 
2002/15/EY, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/15/EY 
(11.3.2002) mukaiset 
säännökset, jotka koskevat 
maatieliikenteen liikkuvissa 
tehtävissä toimivien 
henkilöiden työajan 
järjestämistä, sekä 
direktiivin 2006/22/EY 
säännöksiä ja näiden 
säännösten käytännön 
soveltamista koskevat 
toimenpiteet. 

45 TOC Crossmedia -alustan 
koulutusmateriaali  

Ajo- ja 
lepoaikamääräysten ja 
ajopiirturin tuntemus 
Viestintätaidot 

3.5 Kuljettajien 
perustason 
ammattipätevyys ja 
jatkokoulutus 

Hakija tuntee säännöt, joita 
sovelletaan kuljettajien 
perustason 
ammattipätevyyteen ja 
jatkokoulutukseen, ja 
erityisesti säännöt, jotka 
johtuvat Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 

45 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali  

Kuljettajien perustason 
ammattipätevyyteen ja 
jatkokoulutukseen 
liittyvien määräysten 
tuntemus 
Viestintätaidot 



 

 

direktiiveistä 2003/59/EY ja 
2003/59/EY (15.7.2003), 
liittyen maantieliikenteen 
tavara- ja 
henkilökuljetuksiin 
tarkoitettujen tiettyjen 
ajoneuvojen kuljettajien 
ammattitason 
peruskoulutukseen ja 
jatkokoulutukseen. 

 
 

2.4 Verolainsäädäntö 
 
Moduuli 4: Verolainsäädäntö  
Kappale 4.1 Liikenteen ALV 
Tavoite: Maatieliikenteen tavara- ja henkikuljetuksissa sovellettavien ALV-verokantojen esittely.  
Sisältö: Arvonlisäveron määrittely. Erilaisten maateiden tavara- ja henkilöliikenteeseen sovellettavien ALV-verokantojen 
esittely. Mahdolliset kuljetukset, joihin voidaan soveltaa ALV 0 %. Verovelvollisuuden alkamiseen ja verotuspaikkaan 
liittyvien kysymysten käsittely. Sen selittäminen, mitä tarkoittaa kansainvälinen liikenne ja yhteisönvälinen liikenne, 
esimerkkejä. 
Viitteellinen oppimisaika: 20 minuuttia. 
 
 
Kappale 4.2 Henkilökohtainen tulovero 
Tavoite: Kappaleessa annetaan perustiedot siitä, mitä tarkoittaa henkilökohtainen tulovero. 
Sisältö: Termien selitykset: tulo, liikevaihto/tuotto ja vähennyskelpoiset kulut. Erilaisten henkilötuloveromuotojen 
esittely, niiden hyödyt ja haitat. 
Viitteellinen oppimisaika: 20 minuuttia. 
 
Kappale 4.3 Yhteisövero, yhtiövero 
Tavoite: Kappaleessa annetaan perustiedot yhteisö-/yhtiöverosta. 
Sisältö: Yhteisön tuloveron ja sen laskemissääntöjen esittely.  
Viitteellinen oppimisaika: 30 minuuttia. 
 
Kappale 4.4 Verotuksen peruskäsitteet, muut verot 
Tavoite: Kappaleessa annetaan perustiedot verotuksen peruskäsitteistä sekä muista liikenteeseen liittyvistä veroista. 
Sisältö: Liikennöintivälineitä koskevan verotuksen esittely, sen soveltamisalan selittäminen. Muiden liikennöintiin 
liittyvien verojen kuvaus, kuten esimerkiksi tietulli (mýto, Tsekki) tai tiemaksu ja tiemaksujen keräysjärjestelmä. 
Viitteellinen oppimisaika: 20 minuuttia. 
 

MODUULI 4 
KAPPALEET OSAAMISTAVOITTEET Viitteellinen 

oppimisaika 
Koulutusmateriaali Kouluttajan 

pätevyys 
4.1 Liikenteen ALV Opiskelija osaa 

soveltaa oikeita ALV-
prosentteja. 

20 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

- liikenteen ALV-
tuntemus 
-viestintätaidot 

4.2 Henkilökohtainen 
tulovero 

Opiskelija osaa 
soveltaa oikeaa 
henkilötuloveroa. 

20 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

- henkilötulo- 
verotuksen 
määräysten 
tuntemus 
-  viestintätaidot 

4.3 Yhteisövero, 
yhtiövero 

Opiskelija osaa 
soveltaa oikeaa 

30 TOC Crossmedia -
alustan 

- yhteisöveroon 
liittyvien 



 

 

yhteisöveroa. koulutusmateriaali määräysten 
tuntemus 
-  viestintätaidot 

4.4 Verotuksen 
peruskäsitteet, muut 
verot 

Opiskelija osaa käyttää 
verotuksen 
peruskäsitteitä ja 
muiden verojen 
tuntemusta. 

20 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

- verotuksen 
peruskäsitteiden 
tuntemus  
-  viestintätaidot 

 
 

2.5 Yrityksen liiketoiminta- ja taloushallinto 
 
 
Kappale: 5.1 Maksuvaihtoehdot 
Tavoite: Moduulissa annetaan liikenteestä vastaavalle henkilölle (kuljetuspäällikölle) päivitetty yleiskatsaus nykyisistä 
maksuvaihtoehdoista. 
Sisältö: Maksuvaihtoehtojen soveltaminen. 
Viitteellinen oppimisaika: 10 minuuttia. 
 
Moduuli: Rahoitusvaihtoehdot 
Kappale: 5.2 Rahoitusvaihtoehdot, luoton ja leasingin erot. 
Tavoite: Kalustosta vastaavien henkilöiden (kalustopäälliköiden) tulisi tunnistaa, millaisia eroja on luotolla tai leasingilla 
tehtyjen ostojen välillä. Osallistujien tulisi osata tunnistaa, milloin yritykselle on taloudellisesti kannattavampaa ostaa 
luotolla, milloin leasingilla. 
Sisältö: Ostamisen ja leasingin rahoitusvaihtoehtojen erottaminen.  
Viitteellinen oppimisaika: 20 minuuttia. 
 
Moduuli: Peruskirjanpito, tase, tuloslaskelma, suhdelukujen valmistelu ja analyysit. 
Kappale: 5.3 Tuloslaskelman ja taseen esittely sekä suhdelukujen valmistelu.  
Tavoite: Tavoitteen on selittää kuljetuspäällikölle tuloslaskelman, taseen ja suhdelukujen (laskeminen ja analysointi) 
peruskäsitteet.  
Sisältö: Yhtiön tuloslaskelman tunnuslukujen sekä taseen esittely ja niiden analysointi tunnuslukujen perusteella. 
Viitteellinen oppimisaika: 30 minuuttia. 
 
 
Moduuli: Liiketoiminnan suunnittelu ja budjetointi 
Kappale: 5.4 Suunnittelun tärkeys yrityksen kannalta. 
Tavoite: Kuljetuspäällikkö osaa arvioida yrityksen kannattavuuden ja taloudellisen tilanteen, erityisesti taloudellisten 
suhdelukujen perusteella. Hän osaa myös laatia rahoitussuunnitelman. 
Sisältö: Yksityiskohtaisen suunnitelman laatiminen ja jatkuva tavoitteen/toteuman vertailu. 
Viitteellinen oppimisaika: 30 minuuttia. 
 
 
Moduuli: Markkinointi ja organisaatio 
Kappale: 5.5 Organisaatiomuotojen ja markkinoinnin merkitys yritykselle. 
Tavoite: Kuljetuspäällikkö osaa tunnistaa erilaiset organisaatiomuodot yritykselleen ja markkinoinnin merkityksen osana 
yrityksen johtamista.  
Sisältö: Yritykselle sopivan organisaatiomuodon luominen samoin kuin markkinointikonseptin laatiminen osana yrityksen 
johtamista.  
Viitteellinen oppimisaika: 30 minuuttia. 
 
 
Moduuli: Kuljetusalan vakuutukset 
Kappale: 5.6 Kuljetusalan tärkeimpien vakuutusten erot 



 

 

Tavoite: Kuljetuspäällikkö tietää maatiekuljetusvakuutusten erilaiset tyypit ja niistä aiheutuvat takuut ja velvoitteet.  
Sisältö: Selitetään kuljetusalan tärkeimmät vakuutukset. 
Viitteellinen oppimisaika: 15 minuuttia. 
 
 
Moduuli: Tavarakuljetusten laskutus 
Kappale: 5.7 Kirjanpito ja Incoterms 
Sisältö: Kuljetuspäällikkö tietää kirjanpidon vaatimukset ja määräykset samoin kuin Incoterms-toimituslausekkeiden 
merkityksen. 
Viitteellinen oppimisaika: 30 minuuttia. 
 
 
Moduuli: Kuljetusalan sivutoiminnot   
Kappale: 5.8 Kuljetusyrityksen sivutoiminnot 
Tavoite: Kuljetuspäällikkö tuntee kuljetusyrityksen sivutoiminnot sekä lisäpalvelut.  
Sisältö: Sivutoimintojen ja lisäpalveluiden nimeäminen ja selittäminen. 
Viitteellinen oppimisaika: 15 minuuttia. 
 
 
 

MODUULI 5 
KAPPALEET OSAAMISTAVOITTEET Aika Koulutusmateriaali Kouluttajan 

pätevyys 
5.1 Maksuvaihtoehdot Opiskelija tuntee lait ja käytännöt, jotka 

liittyvät erilaisten maksukeinojen tai -
menetelmien käyttöön.  

10 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

 Kaupallinen 
tietotaito 
kuljetusyrityksen 
maksumenetelmi
stä 

5.2 Leasing ja luotto Opiskelija tuntee erilaiset luottomuodot 
(pankkiluotto, leasing jne.) ja niihin liittyvät 
kustannukset ja velvoitteet. 

20 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

Kaupallinen 
osaaminen 

5.3 Peruskirjanpito, 
tase, tuloslaskelma, 
suhdeluvuilla tehty 
analyysi 

Opiskelija tietää, mikä on tase, miten se 
rakentuu, ja miten sitä tulkitaan, ja osaa 
lukea ja tulkita tuloslaskelmaa ja laatia 
tunnuslukuja. 

30 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

Perustiedot 
kaupankäynnistä  

5.4 Liiketoiminta-
suunnitelma, 
budjetointi 

Opiskelija osaa arvioida yrityksen 
kannattavuutta ja taloudellista tilannetta, 
erityisesti taloudellisten suhdelukujen 
perusteella. Hän osaa laatia budjetin ja 
tietää yrityksen kustannuselementit 
(kiinteät kustannukset, muuttuvat 
kustannukset, käyttöpääoma, poistot jne.) 
ja osaa laskea ajoneuvo-, kilometri-, matka- 
tai tonnikohtaiset kustannukset. 

30 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

Kaupallinen 
osaaminen 

5.5 Markkinointi ja 
organisaatio 

Opiskelija osaa laatia organisaatiokaavion, 
joka koskee yrityksen koko henkilökuntaa. 
Hän osaa yksilöidä markkinoinnin, 
mainonnan ja suhdetoiminnan periaatteet 
mukaan lukien kuljetuspalvelut, 
myynninedistäminen ja asiakastiedostojen 
luominen jne. 

30 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

Organisaatioiden 
ja myynnin 
osaaminen 

 
  



 

 

 
MODUULI 5 

KAPPALEET OSAAMISTAVOITTEET Aika Koulutusmateriaali Kouluttajan 
pätevyys 

5.6 Vakuutussopimus, 
vastuuvakuutus, 
kotimaan 
liikennevakuutus 

Opiskelija tuntee erityyppiset vakuutukset, 
jotka liittyvät maantieliikenteen 
kuljetuksiin (vastuuvakuutus, tapaturma-
/henkivakuutus, vahinkovakuutus ja 
matkatavaravakuutus), ja niistä johtuvat 
takuut ja velvoitteet.  

15 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

 Kaupallinen 
osaaminen  

5.7 Tavarakuljetusten 
laskutus 

Opiskelija osaa soveltaa maanteiden 
tavarakuljetuspalvelujen laskutusta 
koskevia sääntöjä ja tuntee Incoterms-
toimituslausekkeiden merkityksen ja 
vaikutukset.  

30 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

Kaupallinen 
osaaminen 

5.8 Sivutoiminnot, 
tukitoiminnot 

Opiskelija tietää kuljetusalan yrityksen 
toissijaiset toiminnot sekä lisäpalvelut. 

15 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

Kuljetusalan 
tuntemus 

 
 

2.6 Markkinoille pääsy 
 
Moduuli 6: Markkinoille pääsy 
Kappale: 6.1 Ammatilliset säännökset 
Tavoite: Tämän kappaleen tavoitteena on analysoida kaikki elementit, jotka kuljetusalan liikenteenharjoittajalta 
vaaditaan markkinoille pääsyyn. Siinä kuvataan kotimaan markkinoilla ja kansainvälisillä markkinoilla vallitsevia 
kuljetusalan sääntöjä.  
Sisältö: Ammatillisten säännösten esittely. 
Viitteellinen kesto: 60 minuuttia. 
 
Moduuli: Markkinoille pääsy 
Kappale: 6.2 Kansalliset ja kansainväliset kuljetuspalvelut − asiakirjat 
Tavoite: Kappaleessa annetaan kuljetusalan liikenteenharjoittajalle yleiskatsaus oikeista asiakirjoista, jotka tulee laatia, ja 
joita tulee käyttää kuljetuspalveluissa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. 
Sisältö: Kansallisten ja kansainvälisten kuljetuspalvelujen asiakirjat. 
Viitteellinen oppimisaika: 60 minuuttia. 
 
 

MODUULI 6 
KAPPALEET OSAAMISTAVOITTEET Aika Koulutusmateriaali Kouluttajan 

pätevyys 
6.1 Ammatilliset 
säännökset 

AM6.1.1 Opiskelija osaa soveltaa 
markkinoille pääsyyn liittyviä, ammatillisia 
säännöksiä, analysoida olemassa olevia 
maantieliikenteen tavara- ja 
henkilökuljetusten sisämarkkinan ja 
kansanvälisen markkinan sääntöjä. 

60 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

 - ammatillisten 
säännösten, myös 
ulkomaan 
markkinoilla, 
tuntemus 

6.2 Kansalliset ja 
kansainväliset 
kuljetuspalvelut, niiden 
vaatimat asiakirjat 

AM6.2.1 Opiskelija osaa 
käyttää/laatia/soveltaa oikeita asiakirjoja, 
jotka vaaditaan maantiekuljetuspalvelujen 
harjoittamiseen maantieliikenteen ja 
henkilöliikenteen alalla kansallisten ja 
kansainvälisten muodollisuuksien 
mukaisesti. 

60 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

- kansallisten ja 
kansainvälisten 
kuljetuspalveluiden 
vaatimien 
asiakirjojen 
tuntemus 



 

 

 

2.7 Tekniset standardit ja toiminnan tekniset näkökohdat 
 
Moduuli 7: Toiminnan tekniset standardit ja tekniset näkökulmat 
Kappale 1: Paino ja mitat 
Tavoite: Tämän kappaleen tavoitteena on esitellä tärkeimmät EU-jäsenmaissa sovellettavat paino- ja mittarajoitukset 
sekä menettelyt, joita tulee noudattaa, jos kyseessä on poikkeava lasti. 
Sisältö: Erityyppisten ajoneuvojen mitat sekä suurimmat sallitut painot. 
Viitteellinen kesto: 10 minuuttia. 
 
Moduuli: Toiminnan tekniset standardit ja tekniset näkökulmat 
Kappale 2: Ajoneuvoluokat 
Tavoite: Tämän kappaleen tavoitteena on kuvailla ajoneuvojen luokitusta ja käyttövaatimuksia, jotta voidaan valita 
asianmukainen ajoneuvo ja ajoneuvokomponentit. 
Sisältö: Ajoneuvoluokituksen esittely sekä ajoneuvon ja sen komponenttien valinnassa huomioitavien tekijöiden esittely. 
Viitteellinen oppimisaika: 10 minuuttia. 
 
Moduuli: Toiminnan tekniset standardit ja tekniset näkökulmat 
Kappale 3: Hyväksyntä ja rekisteröinti 
Tavoite: Tämä kappaleen tavoitteena on selittää käytäntöjä ja asiakirjoja, jotka liittyvät uusien ajoneuvojen hankintaan, 
niiden testaamiseen ja sen varmistamiseen, että ne pidetään ajokuntoisina. 
Sisältö: Ajoneuvojen tyyppihyväksyntään, rekisteröintiin ja tekniseen tarkastukseen liittyvien asiakirjojen esittely.  
Viitteellinen oppimisaika: 10 minuuttia. 
 
Moduuli: Toiminnan tekniset standardit ja tekniset näkökulmat 
Kappale 4: Ympäristönäkökulmat 
Tavoite: Tässä kappaleessa tehdään yleiskatsaus liikenteen ympäristövaikutuksiin ja annetaan tietoa nykyisistä 
päästöstandardeista ja meluraja-arvoista. Kappaleessa korostetaan sitä, että toimijoilla on tärkeä rooli liikenteen 
ympäristövaikutusten vähentämisessä. 
Sisältö: EURO-standardien, meluraja-arvojen ja toimijoiden ympäristövaikutusten vähentämiseen liittyvien 
velvollisuuksien esittely. 
Viitteellinen oppimisaika: 10 minuuttia. 
 
Moduuli: Toiminnan tekniset standardit ja tekniset näkökulmat 
Kappale 5: Ajoneuvon ylläpito ja huolto 
Tavoite: Tämän kappaleen tavoitteena on selittää tärkeimmät tekijät, jotka liittyvät ajoneuvon 
kunnossapitosuunnitelman laatimiseen ja päätökseen talon sisäisestä tai kolmannen osapuolen suunnitellusta ja 
ennakoivasta kunnossapidosta.  
Sisältö: Kuljettajan tekemien ajoneuvon vastaanottotarkastusten (Walk Around Check, WAC) vaatimukset ja niiden 
sisältö, ennalta ehkäisevä huoltosuunnitelma ja toimijan/kuljettajan vastuu ajoneuvon kunnossapidosta. 
Viitteellinen oppimisaika: 10 minuuttia. 
  



 

 

 
Moduuli: Toiminnan tekniset standardit ja tekniset näkökulmat 
Kappale 6: Tavaroiden fyysinen suojaaminen 
Tavoite: Tämän kappaleen tavoitteena on kuvata erityyppisiä lastin käsittely- ja kuormauslaitteita ja selvittää ajoneuvon 
turvalliseen lastaukseen ja purkuun liittyviä toimintatapoja. 
Sisältö: Tärkeimpien lastinkäsittelylaitteiden ja tavaroiden suojaamisen yleisperiaatteiden esittely. Lisämateriaalinen 
video kuorman kiinnittämismenetelmistä. 
Viitteellinen oppimisaika: 30 minuuttia. 
 
Moduuli: Toiminnan tekniset standardit ja tekniset näkökulmat 
Kappale 7: Intermodaaliset kuljetukset 
Tavoite: Tämän kappaleen tavoitteena on esitellä joitain tärkeimmistä tekniikoista, joilla yhdistää erilaisia kuljetustapoja 
niin, että voidaan hyödyntää kunkin erityyppisen kuljetuksen etuja.  
Sisältö: Multimodaalisten, intermodaalisten ja yhdistettyjen kuljetusten esittely. Lisämateriaalina videot, joilla esitellään 
erilaisia yhdistettyjen kuljetusten käsittelyjärjestelmiä, joita käytetään Euroopassa. 
Viitteellinen oppimisaika: 20 minuuttia. 
 
Moduuli: Toiminnan tekniset standardit ja tekniset näkökulmat 
Kappale 8: Vaarallisten aineiden kuljetus (ADR) 
Tavoite: Tämän kappaleen tavoitteena on antaa perustiedot, jotka vaaditaan vaarallisten aineiden ja jätteiden kuljetusta 
koskevien lainsäädännöllisten vaatimusten noudattamiseksi.  
Sisältö: ADR-asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden, ajoneuvon merkitsemisen ja laitevaatimusten, vaadittavien 
asiakirjojen ja asetuksesta johtuvien toiminnanharjoittajan vastuiden esittely. 
Viitteellinen oppimisaika: 60 minuuttia. 
  



 

 

 
Moduuli: Toiminnan tekniset standardit ja tekniset näkökulmat 
Kappale 9: Helposti pilaantuvien tuotteiden kuljetus (ATP) 
Tavoite: Kappaleessa esitetään yleiskatsaus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetusta koskevista säännöistä. 
Sisältö: ATP-sopimuksen piiriin kuuluvien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden eri tyypit, sopimuksen mukaiset matkat, 
vaatimukset koskien lämpötilan hallintaa ja tietojen rekisteröinti, ajoneuvojen ja laitteiden testaus, sertifiointi ja 
merkinnät.  
Viitteellinen oppimisaika: 10 minuuttia. 
 
Moduuli: Toiminnan tekniset standardit ja tekniset näkökulmat. 
Kappale 10: Elävien eläinten kuljetus 
Tavoite: Kappaleessa esitetään yleiskatsaus sääntöihin ja parhaisiin käytäntöihin, joilla ehkäistään eläinten 
loukkaantuminen tai turha kärsimys kuljetuksen aikana. 
Sisältö: Elävien eläinten kuljetuksiin osallistuvien toimijoiden esittely, toiminnanharjoittajan yleiset velvoitteet, 
reittisuunnittelun säännöt, syöttö- ja juottovaatimukset. Opetusvideot parhaista käytännöistä kuljetettaessa karjaa, 
sikoja, hevosia, lampaita tai siipikarjaa. 
Viitteellinen oppimisaika: 20 minuuttia. 
 

MODUULI 7 
KAPPALET OSAAMISTAVOITTEET Aika Koulutusmateriaali Kouluttajan pätevyys 
7.1 Painot ja mitat TSTA7.1. Opiskelija tuntee ajoneuvojen 

painoa ja mittoja EU-jäsenvaltioissa 
koskevat säännöt sekä menettelytavat, 
kun kyseessä on epätavallinen, kyseisistä 
säännöistä poikkeava kuorma. 

10 
min 

TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

 Direktiivin (EU) 2015/719 
tuntemus 

7.2 Ajoneuvoluokat TSTA7.2. Opiskelija osaa valita ajoneuvot 
ja niiden komponentit (alusta, moottori, 
vaihdejärjestelmä, jarrutusjärjestelmä 
jne.) yrityksen tarpeiden mukaan. 

10 
min 

TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

Yleistiedot ajoneuvoista ja 
niiden komponenteista 

7.3 Hyväksynnät ja 
rekisteröinti 

TSTA7.3. Opiskelija tuntee 
muodollisuudet, jotka liittyvät 
ajoneuvojen tyyppihyväksyntään, 
rekisteröintiin ja katsastukseen. 

10 
min 

TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

CE-sertifikaatin ja muiden 
ajoneuvon rekisteröintiä 
koskevien asiakirjojen 
tuntemus; direktiivin 
2014/45/EU, direktiivin 
2014/47/EU ja direktiivin 
2014/46/EU tuntemus  

7.4 
Ympäristönäkökulmat 

TSTA7.4. Opiskelija ymmärtää, millaisia 
toimenpiteitä tulee tehdä melun 
vähentämiseksi ja ajoneuvon moottorin 
pakokaasupäästöjen aiheuttaman 
ilmansaastumisen torjumiseksi. 

10 
min 

TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

Melun ja ilmansaasteiden 
vähentämistä koskevien 
EURO-standardien ja erilaisten 
toimenpiteiden tuntemus  

7.5 Ajoneuvon ylläpito ja 
huolto 

TSTA7.5. Opiskelija osaa laatia 
ajoneuvojen ja niiden laitteiden 
määräaikaishuoltosuunnitelman.  

10 
min 

TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

Ymmärrys ajoneuvojen 
katsastamisesta 

7.6 Tavaroiden fyysinen 
suojaaminen 

TSTA7.6. Opiskelija tuntee erilaiset 
lastinkäsittely- ja purkauslaitteet 
(perälaudat, kontit, lavat jne.) ja osaa 
ottaa käyttöön tavaroiden kuormaus- ja 
purkumenetelmiä ja antamaan niistä 
koskevia ohjeita (lastin jakaminen, 
pinoaminen, ahtaaminen, kiilaaminen 
jne.). 

30 
min 

TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

Maantieliikenteen lastin 
kiinnittämisen parhaita 
käytänteitä koskevien 
eurooppalaisten ohjeiden  
(European Best Practice 
Guidelines on cargo securing 
for road transport) ja 
kansainvälisten ohjeiden 
turvallista kuormankiinnitystä 
koskevien ohjeiden  
(International Guidelines on 
Safe Load Securing for Road 
Transport, IRU) tuntemus. 

7.7 Intermodaaliset TSTA7.7 Opiskelija tuntee erilaiset 20 TOC Crossmedia - Intermodaalisten, 



 

 

kuljetukset yhdistetyt kuljetustekniikat, kuten 
esimerkiksi piggy-back- ja ro-ro-
kuljetukset. 

min alustan 
koulutusmateriaali 

multimodaalisten ja 
yhdistettyjen kuljetusten 
tuntemus 

7.8 Vaarallisten aineiden 
kuljetus (ADR) 

TSTA 7.8. Opiskelija osaa soveltaa 
menettelyjä, joiden avulla noudatetaan 
vaarallisten aineiden ja jätteiden 
kuljetuksia koskevia sääntöjä, etenkin 
direktiiviin 2008/68/EY ja asetukseen (EY) 
nro 1013/2006 perustuvia. 

60 
min 

TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

Direktiivin 2008/68/EY ja 
asetuksen (EY) nro 1013/2006 
tuntemus 

7.9 Helposti pilaantuvien 
tuotteiden kuljetus (ATP) 

TSTA7.9. Opiskelija osaa soveltaa 
menettelyjä, joiden avulla noudatetaan 
helposti pilaantuvien elintarvikkeiden 
kuljetuksia koskevia sääntöjä, etenkin 
helposti pilaantuvien elintarvikkeiden 
kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa 
kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa 
koskevaa sopimusta (Agreement on the 
International Carriage of Perishable 
Foodstuffs) and on Special Equipment to 
be used for such Carriage, ATP). 

10 
min 

TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

ATP-yleissopimuksen 
tuntemus  

7.10 Elävien eläinten 
kuljetus 

TSTA7.10. Opiskelija osaa soveltaa 
menettelyjä, joiden avulla noudatetaan 
elävien eläinten kuljetuksia koskevia 
sääntöjä. 

20 
min 

TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

Asetuksen (EY) nro 1/2005 
tuntemus 

 
 

2.8 Liikenneturvallisuus- ja valmiussuunnittelu 
 
Moduuli 8: Tieliikenneturvallisuus ja hätä-/valmiussuunnitelmat 
Kappale: 8.1 Ajokortti 
Tavoite: Moduulissa annetaan työnantajalle tärkeää tietoa siitä, mitä hänen tulee tietää työntekijöiden ajokorteista, ja 
mitä hänen tulee työnantajana muistaa tarkistaa. 
Sisältö: Ajokorttia koskevan lainsäädännön esittely.  
Viitteellinen oppimisaika: 20 minuuttia 
 
Moduuli: Tieliikenneturvallisuus ja hätä-/valmiussuunnitelmat 
Kappale: 8.2 Tieliikennesäännöt 
Tavoite: Moduulissa käsitellään tärkeimmät tieliikennelainsäädäntöön liittyvät kysymykset ja sen merkitys yrityksen 
brändille ja maineelle. Moduulissa käsitellään myös esim. ammattikuljettajien ammattipätevyyteen liittyvää sisältöä. 
Sisältö: Tieliikenneturvallisuuden ja valmiussuunnitelmien (suunnitelma, jossa liikennöitsijän tulee huomioida mm. 
erilaiset markkinamuutosmahdollisuudet, jotka voivat vaikuttaa liiketoiminnan tuloihin).  
Viitteellinen oppimisaika: 15 min 
 
Moduuli: Tieliikenneturvallisuus ja hätä-/valmiussuunnitelmat 
Kappale: 8.3 Ennakoiva ajaminen 
Tavoite: Ennakoivan ajotavan merkitys yritykselle, laitteet ja kuljettajat. Tärkeimmät syyt, miksi ennakoiva ajaminen on 
tärkeää. 
Sisältö: Ennakoivan ajotavan hyvät puolet. 
Viitteellinen oppimisaika: 20 min 
 
Moduuli: Tieliikenneturvallisuus ja hätä-/valmiussuunnitelmat 
Kappale: 8.4 Ensiapu 
Tavoite: Aiheena on esim. toiminta onnettomuuspaikalla ja riittävien ensiaputaitojen harjoittelun merkitys. Perustaitojen 
lisäksi ehdotetaan kuljettajille sopivia ensiapuharjoituksia ja yrityksen omia harjoittelumahdollisuuksia. 
Sisältö: Ensiavun esittely, ja miten toimia saavuttaessa onnettomuuspaikalle. 
Viitteellinen oppimisaika: 20 minuuttia. 



 

 

 
MODUULI 8 

KAPPALEET OSAAMISTAVOITTEET Aika Koulutusmateriaali Kouluttajan pätevyys 
8.1 Ajokortti Opiskelija tietää, millaista pätevyyttä 

kuljettajalta vaaditaan (ajokortti, 
lääkärintodistukset, terveyssertifikaatit 
jne.). 

20 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

 -ajokortin ja kuljettajien 
ammattipätevyyksien 
tuntemus 

8.2 Tieliikennesäännöt Opiskelija suorittaa tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
kuljettajat noudattavat eri 
jäsenvaltioissa voimassa olevia, 
liikennettä koskevia sääntöjä, kieltoja, 
turvallisuusmääräyksiä ja rajoituksia. 

15 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

- tieliikennesääntöjen 
ja   
turvallisuusvaatimusten 
tuntemus 

8.3 Ennakoiva 
ajaminen 

Opiskelija osaa toteuttaa menettelyjä 
lastin turvallisen kiinnittämisen 
varmistamiseksi ja tuntee tähän liittyvät 
tekniikat. Maanteiden henkilöliikenteen 
osalta hakijalla tulee olla perustiedot 
jäsenvaltioiden tieverkostosta. 

20 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

- ennakoivan ajotavan 
periaatteiden tuntemus 
- liikennekouluttajan 
ammattipätevyys (ei 
pakollinen) 

8.4 Ensiapu Opiskelija osaa ottaa käyttöön 
onnettomuustilanteissa noudatettavia 
menetelmiä sekä asianmukaisia 
menetelmiä onnettomuuksien tai 
vakavien liikennerikkomusten 
välttämiseksi. 

20 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

 - ensiaputaidot 
- sairaanhoitajan 
ammattipätevyys (ei 
pakollinen) 

 
 

2.9 Ympäristönäkökohdat 
 
Moduuli 9: Ympäristönäkökulmat 
Kappale: 9.1. Kuljetusten suunnittelu ja optimointi 
Tavoite: Tavoitteena on esittää yleiskatsaus ympäristötietoisuuden ja ekologisen kestävyyden edistämiseksi 
rahtiliikenteessä. Myös perustiedot älykkäistä liikennejärjestelmistä (Intelligent Transport Systems, ITS). 
Sisältö: Dioja ja kuvia kuljetusten suunnittelusta ja ajoneuvon käytön optimoinnista. Lopuksi tietokilpailuja. 
Viitteellinen oppimisaika: 25 minuuttia. 
 
Moduuli: Ympäristönäkökulmat 
Kappale:9.2. Ajoneuvon hankinta ja päästöt 
Tavoite: Tavoitteena on antaa tietoja ja ehdotuksia, millaisia ajoneuvoja (koko, tyyppi ja polttoaine) 
liikenteenharjoittajalla tulisi olla erityyppisiä kuljetuksia varten. Lisätietoa päästöjen vähentämisestä ja siitä, miten koko 
kalusto vaikuttaa päästöihin ja ympäristöön.  
Sisältö: Dioja, kuvia ja kalvoja ajoneuvon hankinnasta ja päästöjen vähentämisestä. Lopuksi tietokilpailuja.   
Viitteellinen oppimisaika: 25 minuuttia. 
 
Moduuli: Ympäristönäkökulmat 
Kappale:9.3. Polttoaineen valinta ja kulutus 
Tavoite: Tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot polttoaineen valinnasta ja erityyppisten polttoaineiden 
kulutuksesta. Tämän moduulin avulla liikenteenharjoittaja voi arvioida vaihtoehtojaan valitessaan ajoneuvoja 
kalustoonsa. Lisää tietoa annetaan siitä, miten vähentää polttoaineen kulutusta käytettäessä erityyppisiä polttoaineita.  
Sisältö: Dioja, kuvia ja video polttoaineen valinnasta ja kulutuksesta. 
Viitteellinen oppimisaika: 25 min 
 

MODUULI 9 
KAPPALES OF OSAAMISTAVOITTEET Aika Koulutusmateriaali Kouluttajan pätevyys 



 

 

OSAAMISTAVOITTEET 
9.1. Kuljetusten 
suunnittelu ja 
optimointi 

Opiskelija ymmärtää älykkäiden 
kuljetusjärjestelmien (Intelligent 
Transport Systems, ITS) 
käyttöliittymä edistääkseen 
ympäristötietoisuutta ja ympäristön 
kestävää kehitystä tavaraliikenteen 
alalla. 

25 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

 -suunnittelun ja 
liiketoiminnan 
(yrittäjätaidot) 
tuntemus 

  

9.2. Ajoneuvon 
hankinta ja päästöt 

Opiskelija osaa soveltaa näitä 
teknologioita ruuhkien 
vähentämiseksi, vihreämmän 
liikkumisen edistämiseksi ja 
energiankulutuksen vähentämiseksi. 

25 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

- maantieliikenteen ja 
vihreiden arvojen 
tuntemus 

9.3. Polttoaineen 
valinta ja kulutus 

Opiskelija tietää yleiset käytänteet 
selvittääkseen, millä tavoin vähentää 
energiankulutusta ja hiilipäästöjä. 
Hän tietää, miten mitata 
hiilipäästöjä riippuen käyttämästään 
ajoneuvosta. 

25 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

- hiilipäästöjen 
vähentäminen ja 
turvallisen ajotavan 
tuntemus 
- ennakoivan ajotavan 
(päästöjen 
vähentämiseksi) 
tuntemus 
 

 
 

2.10 Digitaalitekniikka 
 
Moduuli 10: Digitaalitekniikka 
Kappale:10.1 Kuljetuskaluston ja liiketoiminnan prosessien digitaalisovellukset  
Tavoite: Moduulissa annetaan kuljetuspäällikölle päivitetty yleiskatsaus nykyisiin kuljetuskaluston teknisiin 
mahdollisuuksiin. Ajokorttia koskevan lainsäädännön esittely.  
Sisältö: Kuorma-autokaluston konkreettiset, tekniset digitaalisovellukset. 
Viitteellinen oppimisaika: 20 minuuttia. 
 
Moduuli: Digitaalitekniikka 
Kappale:10.2 Kuljetusmuodon digitalisointi hallinnointitehtävänä 
Tavoite: Tavoitteena on, että kalustopäälliköt ymmärtävät kaluston digitalisoinnin hallinnointitehtävänä. Osallistujien 
tulee osata kehittää digitalisointistrategioita sekä tutustua konkreettisiin esimerkkeihin kalustohallinnan digitalisoinnista.  
Sisältö: Hallinnointinäkökulmien esittely ajoneuvokalustojen digitalisoinnissa. 
Viitteellinen oppimisaika: 30 minuuttia. 
 
 Moduuli: Digitaalitekniikka 
Kappale: 10.3 Muutoksenhallinta kuljetusalan digitalisoinnin perustana  
Tavoite: Tavoitteena on näyttää kuljetuspäällikölle, miten tärkeää muutoksenhallinta on, kun kaluston 
digitalisaatiohankkeita otetaan käyttöön.  
Sisältö: Digitalisaation esittely muutoksenhallinnan näkökulmasta. 
Viitteellinen oppimisaika: 30 minuuttia. 
 
 

MODUULI 10 
KAPPALEET  OSAAMISTAVOITTEET Aika Koulutusmateriaali Kouluttajan pätevyys 
10.1 Ajoneuvokaluston 
ja liiketoiminnan 
prosessien 
digitaalisovellukset  

Maanteiden tavaraliikenteen osalta opiskelija 
tuntee digitaalitekniikan mahdollisuudet 
parantaa liikenneturvallisuutta kuljettajan 
avustinjärjestelmien avulla. Tällaisia ovat 

20 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

 Kuorma-autokaluston 
digitaalijärjestelmien 
tietotaito 

  



 

 

esim. elektroninen ajonvakautusjärjestlemä 
(ESC), vakionopeudensäätö (ACC), 
sivusuuntainen avustin (kaistavahti ja 
kaistanvaihtoavustin), törmäyksenesto- ja 
hätäjarrutusjärjestelmät ja muut sovellukset, 
kuten eCall-hätäpuhelujärjestelmä, 
kuljettajan vireystasoa tarkkailevat 
järjestelmät, nopeusvaroitus ja alkoholilukko. 
Lisäksi opiskelija osaa tunnistaa 
teknologiajärjestelmien täyden potentiaalin 
kuljetusten tehokkuuden parantamiseksi, 
kuten järjestelmät ajoneuvosta ajoneuvoon 
(Vehicle-to-vehicle, V2V) ja 
infrajärjestelmästä infrajärjestelmään 
(Infrastructure-to-Infrastructure, I2I), joilla 
parannetaan viestintää, paikannusta ja 
tiedonvaihtoa, ja etädiagnosointijärjestelmät, 
joilla priorisoidaan korjauksia. 

10.2 Kuljetusalan 
digitalisaatio 
hallinnointitehtävänä 

Opiskelija tietää digitalisaation 
mahdollisuudet – ei ainoastaan koskien 
ajoneuvokalustoa, vaan myös liiketoiminnan 
prosesseja. 

30 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

- Yleisen johtamis-
/hallinnointitoiminnon 
tuntemus 

10.3 Muutoksenhallinta 
kuljetusalan 
digitalisoinnin 
perustana 

Opiskelija ymmärtää, miten tärkeää 
muutoksenhallinta on kuljetusalan 
digitalisoinnissa. 

30 TOC Crossmedia -
alustan 
koulutusmateriaali 

- muutoksenhallinnan 
periaatteiden 
tuntemus 
 

 
 

 

3. Päätelmät 
 

Tuotoksen 5 tulos auttaa kouluttajia toteuttamaan digitaalisten oppimismenetelmien käyttöä opetustoimissaan. 
Digitaalisten oppimismenetelmien käyttö on virstanpylväs, joka on saavutettava ammatillisen perus- ja  
aikuiskoulutuksen yhteydessä. IO5 tukee tätä digitaalisen siirtymän prosessia ja ottaa askeleen eteenpäin kohti 
innovatiivisen koulutusmallin määrittelyä, joka koostuu kuljetusyrittäjien digitaalisesta ja verkkopohjaisesta 
koulutusohjelmasta. 

IO5 tarjoaa hyödyllisen mahdollisuuden kaikille aikuiskoulutukseen osallistuville kouluttajille. Tätä opasta voidaan 
käyttää ja panna edelleen täytäntöön useiden edunsaajien ja ammattiryhmien keskuudessa, koska rakenne on 
mukautuva.  Sitä voidaan muokata vastaamaan paremmin joidenkin luokkien erityisiä oppimistarpeita ja 
toteuttamaan kohderyhmälähtöistä erityiskoulutusta. 

Yleisesti ottaen IO5 tukee kouluttajia, sidosryhmiä, oppilaitoksia ja yhdistyksiä kuljetusyrittäjien tarpeiden 
mukaisesti ja uusien digitaalisten koulutusteknologioiden käyttöön perustuvan koulutuspolun toteuttamista. Lisäksi 
IO5 tarjoaa kaikille kouluttajille tärkeän mahdollisuuden käyttää tätä opasta useille ammattiryhmille suunnattujen 
erityisten koulutuskurssien toteuttamiseen.  IO5 on hyödyllinen siirrettävyysopas, joka voidaan jakaa kaikkien 
aikuiskoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen osallistuvien henkilöiden kesken ja joka tarjoaa perustan uudelle 
digitaaliselle lähestymistavalle perinteisiin kuljetusalan toimijoiden koulutuspolkuihin. 
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