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Koulutusohjelman	hyväksyminen

Kuorma-	ja	linja-auton	kuljettajien	ammattipätevyyskoulutus.

Hakija

Suomen	Kuljetusturva	Oy

Asia

Olette	hakeneet	koulutusohjelmalle	hyväksyntää	kuorma-	ja	linja-auton	kuljettajien

ammattipätevyyden	jatkokoulutukseen.

Päätös

Liikenne-	ja	viestintävirasto	Traficom	hyväksyy	koulutusohjelman	käytön	kuorma-	ja

linja-auton	kuljettajien	ammattipätevyyden	jatkokoulutuksessa.	Hyväksyntä	on

voimassa	18.08.2026	asti.

Perustelut

Koulutusohjelma	Ehjänä	perille	-	vahinkovapaa	kuljetus	täyttää	Liikenteen

palveluista	annetun	lain	sekä	kuorma-	ja	linja-auton	kuljettajien

ammattipätevyydestä	annetun	Valtioneuvoston	asetuksen	koulutusohjelmalle

asetetut	vaatimukset.

Lisätietoja

Koulutuksen	tulee	koulutusohjelman	mukaisesti	kestää	seitsemän	(7)	tuntia.

Koulutusohjelma	ei	sisällä	opetusta	turvallisen,	taloudellisen	ja	ympäristöystävällisen

ajotavan	edistämiseksi.

Opetusta	on	annettava	hyväksytyn	koulutusohjelman	mukaisesti	sekä

koulutuskeskuksen	ja	koulutusohjelman	hyväksymiseen	liittyvien	ehtojen	mukaan.

	

Sovelletut	säännökset

Laki	liikenteen	palveluista	24.5.2017/320.

Valtioneuvoston	asetus	kuorma-	ja	linja-auton	kuljettajien	ammattipätevyydestä

7.6.2018/434
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Päätöksestä	perittävä	maksu	ja	sen	perusteet

130,00	euroa

Valtion	maksuperustelaki	(150/1992)

Liikenne-	ja	viestintäministeriön	asetus	Liikenne-	ja	viestintäviraston	liikennettä

koskevista	maksullisista	suoritteista	(2019/1452).	Liite:	LVMa	liikennettä	koskevista

maksullisista	suoritteista	(509/2021)

	

Tämä	asiakirja	on	allekirjoitettu	sähköisesti.	Liikenne-	ja	viestintävirasto	(Traficom)

18.8.2021.	Allekirjoituksen	oikeellisuuden	voi	todentaa	sähköisiä	allekirjoituksia

tukevalla	lukijaohjelmalla	tai	Traficomin	kirjaamosta.

	

Laine	Jussi-Pekka

Asiantuntija

	

	

Liitteet

Koulutuskeskuksen	ja	koulutusohjelman	hyväksymiseen	liittyvät	ehdot

Valitusosoitus	hallinto-oikeudelle

Koulutusohjelma

	

	



 

      KOULUTUSOHJELMA 

 

 

Koulutuksen nimi:  Ehjänä perille – vahinkovapaa kuljetus 

Tavoitelausekkeet: 1.4 tavoite: osata kuormittaa ajoneuvo turvallisuussääntöjen ja ajoneuvon 

tarkoituksenmukaisen käytön mukaisesti 

1.6 tavoite: osata kuormittaa ajoneuvo turvallisuussääntöjen ja ajoneuvon 

tarkoituksenmukaisen käytön mukaisesti 

3.6 tavoite: osata käyttäytyä yrityksen imagoa tukevalla tavalla 

Tavoitteet:  Yksityiskohtaisempina tavoitteina on, että osallistuja 

 tietää tavara- ja henkilökuljetuksiin liittyvät tavaravahinkomäärät ja -lajit 

 tuntee tavaravahinkojen syyt ja syntymekanismit 

 tunnistaa tavaravahinkoriskit omassa työssään 

 osaa välttää tavaravahinkoja oikeilla toimintatavoilla  

 ymmärtää rahtikirjan merkityksen yrityksen tulonmuodostukseen ja vastuisiin 

 osaa täyttää rahtikirjan tarvittaessa, tarkastaa sen tiedot ja säilyttää/luovuttaa sen 

tiekuljetussopimuslain ja yrityksen ohjeiden mukaisesti 

 osaa tehdä rahtikirjaan varauman aina kun se on tai voi olla tarpeen 

 ymmärtää kuorman varmistamisen merkityksen tavaravahinkojen torjunnassa 

 ymmärtää vakuutusten merkityksen ja rajoitukset riskien torjunnassa 

Koulutuksen toteutus Koulutus on teoriaopetusta ja se voidaan toteuttaa joko lähiopetuksena tai 

etäopetuksena.  

Lähiopetus toteutetaan tarkoituksenmukaisesti varustetussa koulutustilassa.  

Etäopetus toteutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla kouluttajajohtoisesti taikka 

niin, että koulutettava opiskelee teknisen järjestelmän ohjaamana kouluttajan 

valvonnassa. Teknisen käyttöyhteyden on mahdollistettava koulutettavan 

henkilöllisyyden toteaminen luotettavasti. Koulutettavalla tulee olla mahdollisuus 

reaaliaikaisesti esittää kysymyksiä ja käydä keskustelua opettajan kanssa joko chatilla 

tai ääni- tai videoyhteydellä. Huom! Tätä koulutusohjelmaa ei voi käyttää verkko-

opetukseen, jota koskee 12 tunnin määrärajoitus. 

Opetusmenetelmät: Lähiopetus tapahtuu keskustelevana luento-opetuksena, jonka lomassa voidaan 

tehdä yksilö- tai ryhmäharjoituksia. Etäopetuksessa koulutettava osallistuu omalla 

päätelaitteellaan kouluttajan reaaliaikaiseen keskustelevaan luento-opetukseen tai 

opiskelee itsenäisesti järjestelmän ohjaamana ja kouluttajan valvomana 

etäopetusmateriaalit sekä suorittaa aiheisiin liittyvät tehtävät. Järjestelmä antaa 

palautteen suoritetuista tehtävistä. Etäopetuksessa koulutettava voi käydä 

keskustelua kouluttajan kanssa joko chatilla tai ääni- tai videoyhteydellä. 

Sisältöjen järjestystä ja painotusta voidaan räätälöidä tarkoituksenmukaisesti kunkin 

koulutustilaisuuden sekä yritysten ja osallistujien tavoitteiden mukaan, kuitenkin 

koulutuksessa tulee aina toteutua koulutusohjelman sisältö ja tavoitteet. 

 



Kouluttaja  Kouluttajalla tulee olla kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 

annetun valtioneuvoston asetuksen edellyttämä opettajan pätevyys. Etäopetuksena 

järjestettävässä koulutuksessa kouluttajalla tulee olla lisäksi riittävä tekninen 

osaaminen järjestelmän käyttämisestä. 

Opetusmateriaali: Koulutusohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi suositellaan laatijan 

koulutukseen tuottaman opetusmateriaalin käyttöä.  

Kohderyhmä: Kuorma- ja linja-autonkuljettajat 

Koulutuksen kesto: 7 oppituntia, a’ 45 minuuttia 

Koulutuksen sisällöt Tavaravahingot, niiden lajit, määrät ja merkitys tiekuljetuksissa 

Tavaravahinkojen syyt ja syntymekanismit 

Kuljetusvahinkojen ehkäisy kuljettajan työssä 

Kuljettajan rahtikirjaan liittyvät vastuut 

Kuormanvarmistus 

Vakuutukset ja niiden korvaavuus sekä kattavuus 




