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Abstrakti: Tässä julkaisussa esitellään tehokkuuteen perustuva yhtenäinen 

ammattikuljettajien koulutusmalli, jossa hyödynnetään erilaisia ICT-pohjaisia 

koulutustyökaluja (mukaan lukien ns. innovatiiviset ICT-työkalut) saman koulutusohjelman 

puitteissa. Lisäksi raportissa on suositusehdotuksia Puolan ja EU:n lainsäädännön 

muuttamiseksi siten, että innovatiivisille ICT-työkaluille saadaan myös lain hyväksyntä. 
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Vastuuvapauslauseke 

Tämä asiakirja sisältää ICT-INEX -konsortion tiettyjen jäsenten tekijänoikeuden 

piiriin kuuluvaa materiaalia. Asiakirjaa ei saa monistaa eikä kopioida ilman erillistä 

suostumusta. Asiakirjan sisältämä tieto on ICT-INEX -konsortion tiettyjen jäsenten 

immateriaalioikeudellista luottamuksellista omaisuutta, eikä tietoa saa ilmaista, ellei 

toisin mainita konsortiosopimuksessa. 

Tämän asiakirjan sisältämän minkä tahansa tiedon kaupallinen käyttö voi edellyttää 

tiedon omistajan antamaa suostumusta. 

ICT-INEX -konsortio kokonaisuutena tai kukaan sen jäsenistä ei takaa tämän 

asiakirjan sisältämän tiedon olevan käyttökelpoista tai sitä, että tämän tiedon 

käyttö olisi riskitöntä, eikä myöskään ota vastuuta tätä tietoa käyttävän henkilön 

kärsimistä menetyksistä tai vahingoista. 
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Sanasto 

ICT Informaatio- ja viestintäteknologia 

NEET Työelämän ja opiskelun ulkopuolella olevat henkilöt 

Projektissa päädyttiin tutkimaan ainoastaan nuoria alle 

29-vuotiaita henkilöitä.  

VR Virtuaalitodellisuus 

AR Laajennettu todellisuus 

ETS Euro Truck Simulator 
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Tiivistelmä 

Tehtävän IO7 lopullisena tavoitteena oli kehittää yhtenäinen, uusimpia 

ICT-ratkaisuja hyödyntävä kuljetusalan ammattikoulutusmalli, joka huomioisi 

kolmen valitun heikossa asemassa olevien ryhmän tarpeet sekä suositukset 

kansallisen ja yhteisön lainsäädännön muuttamiseksi. 

Tulos on saavutettu seuraavien vaiheiden mukaisesti: 

-  Tehtävien IO1-IO6 tulosten analyysi toteutettujen julkaisujen perusteella ja 

avaintekijöiden tunnistaminen ammattikuljettajaehdokkaiden koulutusmallin 

yhtenäisyyden näkökulmasta. 

-  Kuljetusalan yhtenäisen uusimpiin ICT-ratkaisuihin perustuvan 

ammattikoulutusmallin perusteiden kehittäminen. 

-  Koulutusmallin muuttuvuuden kehittäminen vastaamaan koulutuksia 

toteuttavien tahojen erilaisia järjestely- ja rahoitusmahdollisuuksia. 

-  Koulutusmallin yksityiskohtainen määrittely ja sen eri komponenttien sekä 

komponenttien välisten suhteiden testaaminen. 

-  Laadittujen ammattikuljettajille kohdistettujen työskentelyskenaarioiden 

tehokkuuden analyysi. 

-  Erilaisten koulutusmenetelmien ja -työkalujen yhdistelemisen mahdollistavien 

kouluttajien ja master-kuljettajien kompetenssiprofiilien sekä koulutusten 

hallintajärjestelmän kehittäminen. 

-  Innovatiivisiin ICT-pohjaisiin teknologioihin perustuvan yhtenäisen 

ammattikuljettajakoulutusmallin ehdotuksen valmistelu. 

-  Ehdotetun koulutusmallin testaaminen erilaiset olosuhteet huomioon ottaen. 

-  Koulutusmalliehdotuksen eri muotojen konsultointi ulkoisten sidosryhmien 

kanssa. 

-  Koulutusmalliehdotuksen empiirinen todentaminen. 

-  Todennetun koulutusmallin testaaminen. 

-  Koulutusmallin lopullinen päivitys. 

-  Kuljetusalan lopullisen uusimpia ICT-ratkaisuja hyödyntävän ammattikuljettajien 

koulutusmallin soveltamista kuvaavan käsikirjan laatiminen. 

-  Suositusten laatiminen kansallisen ja yhteisön lainsäädännön muuttamiseksi 

siten, että uusimpien ICT-ratkaisujen tehokasta käyttöä voitaisiin laajentaa 

ehdotetun koulutusmallin ja sen kehittämisen näkökulmasta. 
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1. Johdanto 

1.1 ICT-INEX -projekti 

Projektin tavoitteena on ollut ammattikuljettajien koulutuksen saatavuuden ja 

tehokkuuden lisääminen uusien ICT-teknologioiden avulla ottaen huomioon 

valittujen heikossa asemassa olevien työmarkkinatarpeet. Projektin toteuttaminen 

on käsittänyt koulutuskeskusten ja kuljettajiksi aikovien tarpeiden analyysin, 

esteiden ja saatavilla olevien ratkaisujen kartoituksen sekä yhtenäisen 

innovatiivisiin ICT-ratkaisuihin pohjautuvan ammattikuljettajakoulutusmallin 

kehittämisen kuljetusalan tarpeisiin, ja lisäksi suositusten laatimisen kansallisen ja 

yhteisön lainsäädännön muuttamiseksi. 

Tämä tavoite on suunnattu ensisijaisesti heikoimmassa asemassa oleville 

työmarkkinoiden kohderyhmille, kuten: nuoret (alle 29-vuotiaat) työttömät, joita 

kuvataan termillä NEET (engl. Not in Employment, Education or Training), 

vanhemmat (yli 50-vuotiaat) erityisesti pitkäaikaisesti työttömät sekä EU:n 

ulkopuolelta tulleet maahanmuuttajat. 

1.2 Työkalupakki 

IO7-tehtävässä kerättiin kaikki projektin puitteissa hankitut tiedot kohderyhmien 

edustajien tarpeista, esteistä ja kokemuksista, tiedot koulutusohjelmista, eri 

ICT-pohjaisten työkalujen hyödyntämisen ominaispiirteistä 

ammattikuljettajakoulutuskäytössä sekä yhteistoimintamalleista. Kerätyn tiedon 

sekä pilottitulosten perusteella ehdotuksena on yhtenäinen ICT-pohjainen 

koulutusmalli, joka vastaa kolmeen kohderyhmään lukeutuvien potentiaalisten  

ammattikuljettajien todellisiin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Näiden henkilöiden 

sekä koulutuskeskusten kiinnostusta ajatellen on huomioitu myös mahdollisuudet 

sopeuttaa mallin osia koulutettavan havaintokykyyn, koulutuskeskuksen 

taloudelliset resurssit, koulutukseen tarvittava aika, tietyn koulutustyökalun 

hyödyntämisen edellyttämä kielitaito jne., sekä kuljetusalan yritykset. Malli myös 

ottaa huomioon kumppanuusmaiden erilaiset lähestymistavat sekä taloudelliset, 

lainsäädännölliset ja yhteiskunnalliset taustat. Tällaisen kokonaisvaltaisen 

lähestymistavan ansiosta on ollut mahdollista esittää ainutkertaisia suosituksia 

siitä, miten voidaan ottaa tehokkaasti käyttöön innovatiivisia ICT-pohjaisia 

koulutustyökaluja yhdistelevä kuljettajien koulutus. 

1.3 Asiakirjan rakenne 

Alla olevan IO7-raportin 2. luku alkaa ammattikuljettajien koulutusmallin 

yhtenäisyyteen vaikuttavien avaintekijöiden kuvauksella. Luvussa on yhteenveto 
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kuljettajakoulutusten työkaluista, joita on analysoitu tässä projektissa, sekä selvitys 

siitä, mikä on yhtenäinen ammattikuljettajien koulutusmalli. 

Raportin 3. luvussa käsitellään infrastruktuurin ja resurssien vaikutusta 

ICT-ratkaisuihin pohjautuvan yhtenäisen koulutusmallin käyttöönottoon. 

Raportin 4. luku sisältää yhtenäisen ammattikuljettajien koulutusmallin 

yksityiskohtaisen kuvauksen. Luvussa kuvataan vaiheet, joista kuljettajien 

koulutusohjelma koostuu ja kunkin vaiheen tavoitteet. Luvussa on myös yhteenveto 

vaatimuksista, jotka koulutusmallin tulee täyttää, jotta sen voidaan katsoa olevan 

tehokas. Luku sisältää lisäksi teoria- ja käytännön koulutuksissa hyödynnettävien 

työkalujen (erityisesti projektissa käytettyjen ICT-ratkaisujen) luokituksen 

opetustavoitteiden kannalta. Luvussa kuvaillaan vaatimuksia koulutustyökalujen 

yhdistämiselle käyttäjien tietojen, osaamisen ja kokemuksen välittymisen 

maksimoimiseksi (ottaen huomioon esim. kyseisen työkalun aikaansaaman 

sitoutumisen, väsymyksen, simulaatiopahoinvoinnin tason jne.). 

Raportin 5. luku käsittää suosituksia useampia ICT-työkaluja hyödyntävien 

koulutusten toteuttamiselle. Luvussa käsitellään Cargon, ITS:n ja TTS:n toimesta 

IO3 ja IO4 -projektien puitteissa toteutetuista ja eri ICT-työkalujen yhdistelyä 

koskevista tutkimuksista/pilottihankkeista keräämiä tuloksia. 

Raportin 6. luvussa keskitytään ohjaajien, master-kuljettajien (kuljettajan 

toiminnan mallina toimivat henkilöt) pätevyysprofiilien sekä useita menetelmiä ja 

työkaluja yhdistävien koulutusten hallintajärjestelmän käsittelyyn. 
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2. Kuljettajien ammattikoulutusmallin 

yhtenäisyyteen vaikuttavia avaintekijöitä 

2.1 Projektissa analysoidut ammattikuljettajakoulutusten 

työkalut – yhteenveto 

Useimmiten käytettyihin ICT-teknologioita hyödyntävän ammattikuljettaja-

koulutuksen muotoihin kuuluvat e-oppiminen tai tietokoneavusteinen 

oppiminen (CBT) ja ajosimulaattoriin perustuva koulutus (SBT). Tällaisia 

koulutusmenetelmiä esiintyy eri muodoissa kaikissa ICT-INEX -projektin 

konsortiokumppaneiden maissa sekä myös muissa EU-maissa, mikä heijastelee 

direktiivissä 2003/59/EY säädettyjä oikeudellisia mahdollisuuksia. Uudemmat ja 

innovatiivisemmat teknologiat, kuten laajennettu tai virtuaalinen todellisuus tai 

pelillistäminen, ovat keränneet ammattiopetussektorin yhä suurempaa huomiota 

ja ne on saatettu laajaan käyttöön. Kuitenkin edelleen on tarvetta sen 

todentamiselle, voidaanko ja missä määrin tuoda kyseiset teknologiat kuljettajien 

koulutusten osaksi ja millä tavoin ne pitäisi ottaa käyttöön opetuksen tehokkuuden 

parantamiseksi. 

Lisäksi kyseisiä työkaluja ei ole vielä laillisesti tunnustettu projektin 

yhteistyökumppanimaissa eikä itse EU:ssa täysimittaiseksi kuljettajien 

kouluttamistavaksi, joka voi eräissä tapauksissa korvata nykyisten "perinteisten" 

koulutusohjelmien osia. Tämä tarkoittaa, että vaikka useita tämänkaltaisia 

työkaluja on jo otettu kuljettajien koulutusohjelmissa käyttöön, edelleen on 

olemassa suurta tarvetta parhaan oppimistuloksen periaatteeseen perustuville 

suosituksille työkalujen virallisessa käyttöönotossa. 

ICT-INEX -projekti on käynnistetty edellä mainittujen tarpeiden täyttämiseksi. 

Projektin kuluessa analysoitiin seuraavien ICT-pohjaisten teknologioiden 

hyödyntämistä ammattikuljettajien kouluttamiseen: 

- virtuaalitodellisuus (engl. Virtual Reality, VR), 

- konsoliin ja PC:hen kytkettävät VR-laitteet (korkean luokan virtuaalilasit), 

- siirrettävät VR-laitteet (matalan luokan virtuaalilasit), 

- kiinteät pelillistämisen periaatteita hyödyntävät e-oppimisympäristöt, 

- simulaattorit, 

- korkean luokan simulaattorit, 

- matalan luokan simulaattorit, 

- master-ajo (engl. Master-driving). 
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Ajosimulaattorin tai e-oppimisen kaltaiset ICT-pohjaiset teknologiat ovat 

ymmärrettäviä käsitteitä, mutta tässä kohdin pitää kuitenkin selittää, mitä on 

master-ajo. Master-ajon käsite määrittelee roolimallin, jollaisena voi toimia 

master-kuljettaja, eli koulutuksen johtava ja koulutuksiin osallistuville esimerkkinä 

oleva henkilö. Tällä henkilöllä on esimerkillisiä taitoja, joita hän esittelee ja jotka 

muodostavat materiaalin koulutuksen osallistujien toistettavaksi. Esimerkiksi 

roolimallina toimivalla kuljettaja-valmentajalla tulee olla turvallisen ja taloudellisen 

ajon yhdistäviä taitoja. Jos tuolla käsitteellä halutaan määritellä 

informaatioteknologiaa, niin siihen tulee sisältyä ajotaidon kehittämistä pakottava 

ohjelma. Hyvänä esimerkkinä on simulaattoreiden oikeanlainen ohjelmointi. 

Koulutusajojen aikana koulutettava kulkee virtuaalisesti määritellyn tieosuuden. 

Tämän vaiheen päätyttyä tulokset summataan ja lasketaan mm. polttoaineen 

kulutus. Tulosten käsittelyn jälkeen suoritetaan seuraava läpiajo, jossa painopiste 

on tulosten parantamisessa. 

2.2 Mikä on yhtenäinen ammattikuljettajien koulutusmalli? 

Yhtenäisen ICT-pohjaisen ammattikuljettajien koulutusmallin erityispiirre on juuri 

sen yhtenäisyys. Tämä tarkoittaa, että koulutuksen yleistä tehostamista 

tavoittelevan mallin on yhdisteltävä erilaisia ICT-työkaluja. Innovatiivisten 

ICT-teknologioiden käyttöönotto ei pidä olla itsetarkoitus, koska kyseisten 

teknologioiden tulee ennen kaikkea täydentää ammattikuljettajien koulutusta 

tavalla, joka edesauttaa sitoutumista ja uppoutumista koulutukseen. Pitää 

analysoida tarkoin nykyisin käytössä olevien koulutusteknologioiden yleistä 

korvaamista innovatiivisilla ICT-pohjaisilla ratkaisuilla, jotta voidaan olla varmoja 

siitä, ettei se aiheuta aukkoja ammattikuljettajille tarpeellisen tiedon siirtymisessä 

ja taitojen hankkimisessa. Seuraavassa käsitellään näkökulmia, joita ICT-INEX tutki 

ehdottamamme yhtenäismallin kehittämisen aikana. 

Tällä hetkellä ammattikuljettajien kouluttamisessa hyödynnetään pääsääntöisesti 

e-oppimista ja ajosimulaattoreita. E-oppimisen alustat, jotka muodostuvat 

kohderyhmän tarvitsemat tiedot sisältävistä tietokannoista, vastaavat 

teoriakokeisiin opiskelevien tarpeisiin. Ajosimulaattorit puolestaan mahdollistavat 

sopivien parametrien ansiosta ajotaitojen arvioinnin quasi-todellisissa olosuhteissa, 

toisintamalla mahdollisesti vaarallisia liikennetilanteita. 

Eri maissa korkean luokan ajosimulaattorien parametreja koskevista vaatimuksista 

on säädetty kansallisessa lainsäädännössä, jolla on pantu täytäntöön Euroopan 

parlamentin ja neuvoston 15. päivänä heinäkuuta 2013 antaman direktiivin 

2003/59/EY [3] määräykset. Kyseinen direktiivi koskee bussien ja linja-autojen 

sekä kokonaismassaltaan yli 3,5-tonnisten kuorma-autojen ammattikuljettajia, eli 

ajokorttiluokkien C1, C1+E, C ja C+E tai D1, D1 +E, D ja D+E simulaattoreita. 
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Kummassakin ammattikuljettajien koulutusmenetelmässä on kuitenkin sivuutettu 

jokapäiväiseen monituntiseen ajoneuvon käyttöön sopeutumisen tarpeeseen 

liittyvät näkökohdat.  ICT-teknologian kehitys mahdollistaa sellaisten työkalujen 

suunnittelun, joilla voidaan tehokkaasti yhdistää nykyisin käytössä olevien eri 

koulutusten ja menetelmien hyvät puolet ja myös vastata niissä esiintyviin 

puutteisiin tarjoamalla menetelmiä, joiden avulla on mahdollista hankkia 

konkreettista tietoa ja taitoa käytännöllisellä tavalla virtuaaliympäristössä, pitäen 

samalla hankinta- ja ylläpitokustannustason matalalla. 

Tällaisiin menetelmiin kuuluu virtuaalitodellisuus. Sen saavutettavuus sekä korkea 

realismin taso ja kuvanlaatu ovat omiaan lisäämään ammattikuljettajakoulutusten 

käytännönosion mobiiliutta, erityisesti erikoisolosuhteissa ajamisen ja 

lisäkoulutussessioiden osalta. Virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää myös 

ajoneuvon kuljettamiseen suoraan liittymättömien taitojen opettamiseen liittyvissä 

koulutuksissa, kuten esim. kuorman kiinnittämisen varmistaminen, kuorman 

optimaalinen asettelu puoliperävaunussa/perävaunussa, ajopiirturin käyttö yms. 

Kyseinen teknologia mahdollistaa oppimisen ja konkreettisten tehtävien 

suorittamisen ilman tarvetta päästä fyysisesti ajoneuvoon. 

Yhtenäisessä koulutusmallissa tulee myös huomioida ns. pelillistämisen 

mekanismeja (mekanismeja, joiden pyrkimyksenä on sitouttaa ihmiset viihtymisen 

kautta kuten peleissä). Soveltamalla näitä mekanismeja voidaan muovata ihmisten 

käyttäytymistä ei-pelillisissä tilanteissa. Pelillistämisen konseptin mukaan luomalla 

joukon mekanismeja on mahdollista saada tehtävän suorittajat kokemaan 

myönteisiä tuntemuksia myös silloin, kun tehtävä vaikuttaa rutiininomaiselta ja 

tylsältä. Tätä varten koulutustyökalujen osana voidaan käyttää seuraavia 

pelielementtejä: 

 tehtävän pilkkominen pienemmiksi osatehtäviksi ja tavoitteiden asettaminen 

kullekin vaiheelle, 

 pisteiden ja virtuaalipalkintojen myöntäminen tehtävän tehokkaasta 

suorittamisesta asetettujen kriteerien mukaisesti, 

 edistymisen hierarkian luominen edistyspalkin/tasojen muodossa, 

 pelaajien keskinäistä kilpailua mukaan tuova elementti tai jako yhteistyötä 

tekeviin joukkueisiin. 

2.3 Autokouluja koskevat vaatimukset 

ICT-pohjaisten koulutustyökalujen tuomisessa koulutuskeskuksiin on olemassa 

olevien, kansallisten säädösten piiriin (Puolassa infrastruktuurin ja rakennusalan 

ministerin 4.3.2016 antama asetus ajo-oikeuksia hakevien, ohjaajien ja opettajien 

kouluttamisesta) kuuluvien laitteiden lisäksi otettava huomioon tarpeelliset 

investoinnit. Seuraavassa listassa esitellään eri ICT-pohjaisten koulutustyökalujen 

näkökulmasta suositellut uuden koulutusinfrastruktuurin elementit: 
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1. Koulutustilat, joissa on riittävästi e-oppiseen soveltuvia työasemia, mukaan 

lukien: 

a. pöytätietokone/kannettava tietokone, 

b. oheislaitteet, 

c. internetliittymä. 

2. Koulutustilat, joissa on riittävästi VR-pohjaiseen koulutukseen soveltuvia 

työasemia: 

a. pöytätietokone/kannettava tietokone, 

b. näyttö, 

c. virtuaalitodellisuuslasit, 

d. kuljettajan istuin, 

e. laitteisto kuljettajan työympäristön simuloimiseen, mukaan lukien: 

ohjauspyörä, vaihdetanko, polkimet (mikäli toisinnetaan ajoa). 

3. Matalan luokan simulaattori, mukaan lukien: 

a. pöytä- tai mobiilitietokone, 

b. kuljettajan työasema, jossa on mahdollisuus valita joko manuaali- tai 

automaattivaihteistotoiminto, 

c. kuljettajan istuimen jalusta säätömahdollisuudella pituus- ja 

leveyssuunnassa (optio), 

d. videoprojektorit kuljettajan näkökentän kattavien kuvien esittämiseen. 

4. Korkean luokan kuorma-auto- ja/tai bussisimulaattori, mukaan lukien: 

a. todellisen kuorma-auton ohjaamo, 

b. projektorijärjestelmä asianmukaisella erottelukyvyllä, 

c. fyysinen ajopiirturi, jossa on mahdollista vaihtaa kortti sekä saada 

aikaan virheitä ja lukemia, 

d. vähintään 5-kanavainen äänijärjestelmä erillisellä tasapainosäädöllä 

kullekin kaiuttimelle, 

e. pääkonsoli (ajoneuvon mittaristo), 

f. koko ohjaamon kuuden vapausasteen liikejärjestelmäalusta, 

g.  jarrupolkimella aikaansaadun ilmanpaineen mittaukseen perustuva 

jarrutusjärjestelmä, 

h. sivupeilien katselukulman säätömahdollisuus suoraan kuljettajan 

paikalta, 

i. simulaattorin ohjaamon erillinen ilmastointijärjestelmä, joka on liitetty 

toisinnettavan ajoneuvon ilmastointiaukkojen säätimiin, 

j. opettajan työasema, jossa on kuormitustoiminnolla varustettu 

ohjauspyörä, 

k. ohjaamon sisällä kaksi toisistaan erillään toimivaa kameraa kuljettajan 

käyttäytymisen seurantaan, 

l. automaattinen ja manuaalinen vaihdelaatikko, 

m. pääkonsolissa näytettävien tietojen valintamahdollisuus suoraan 

ohjauspyörässä olevilla kytkimillä, 
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n. opettajan työasema, jossa on kuusi näyttöä seuraavien tietojen tai 

näkymien esittämistä varten: 

i. näkymä kuljettajan käyttäytymisestä ohjaamossa, 

ii. tuulilasin simuloitu näkymä, 

iii. vasemman ja oikean sivuikkunan simuloitu näkymä, 

iv. tilannekohtaisen liikennetilanteen ja kaupungin kartan näkymä, 

v. isometrinen näkymä, jossa on mahdollista säätää koulutettavan 

kuljettaman ajoneuvon katselukulmaa. 

o. sääolosuhteiden, vuodenajan ja vuorokaudenajan muokkauksen 

mahdollistava ohjelmisto, mukaan lukien: 

i. aurinkoinen sää, 

ii. päivä/yö, auringonnousu ja -lasku, 

iii. sumu, 

iv. vesisade, 

v. tuuli, jonka voimakkuutta voidaan säätää,  

vi. talviolosuhteet (mukaan lukien lumisade). 

Mainittakoon, että edellä 4. alakohdassa mainitut tiedot ovat Puolan kansallisten 

säädösten mukaiset. Muissa yhteistyökumppanimaissa vastaavat säädökset on 

muotoiltu toisella tavalla (esim. sallitaan kolmen vapausasteen simulaattorit). 

Edellä lueteltujen autokoulujen varusteluelementtien avulla on nykyisellä 

kehitystasolla parhaat mahdollisuudet hyödyntää saatavilla olevia teknologioita 

kuljettajaehdokkaiden valmistautumiseen kuljettajan ammattiin. Näiden 

elementtien avulla tuleva kuljettaja voidaan tutustuttaa moninaisiin kuljettajan 

työssä mahdollisesti esiintyviin tilanteisiin, myös ääriolosuhteisiin. 

2.4 Koulutettavia koskevat vaatimukset 

Virtuaaliympäristössä toteutettavien koulutusten ohjelmissa tulee ottaa huomioon 

tekijät, jotka voivat vaikuttaa koulutusprosessiin ja vähentää sen tehokkuutta. On 

huomioitava se, että ICT-ratkaisuihin perustuvissa koulutuksissa edellytetään niin 

koulutettavilta kuin ohjaajiltakin tiettyjä teknisiä taitoja, joita heillä ei välttämättä 

ole. Olennaista on tässä suhteessa ikä ja siitä ilmenevä ICT-työkalujen käyttöön 

liittyvä osaaminen. 

Koulutuksen kestoa ja muotoa pitää sovittaa koulutettavan ikään. Iäkkäämpien 

koulutettavien tapauksessa on muistettava, ettei heillä useinkaan ole kokemusta 

virtuaali- ja muista uusista teknologioista. Tässä selostettavassa projektissa 

toteutettujen pilottitoimenpiteiden tulokset osoittavat, että yli 50-vuotiaiden 

joukossa on nuorten koulutettavien ryhmään verrattuna huomattavasti enemmän 

henkilöitä, jotka eivät ole koskaan kokeneet virtuaalista todellisuutta. Näille 

kuljettajille on annettava ennen ajoa hyvin seikkaperäisiä ohjeita, jotta voidaan 
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vähentää käytettävän ratkaisun uutuuden vuoksi heidän tuntemaa stressiä ja 

ahdistusta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kuljettajan ahdistuksen ja mielialan 

hallinta on avain hyvinvoinnin ylläpitämiseen ICT-pohjaisen koulutuksen aikana. 

Tiedon yksityiskohtaisuus ja tarvittaessa myös sen toistuvuus auttaa sisäistämään 

tietoa paremmin. 

Iäkkäämpien koulutettavien kohdalla on tärkeää kiinnittää huomiota myös 

simulaatio- tai simulaattoripahoinvoinnin mahdollisuuteen, sillä kyseessä on 

korkean riskin ryhmä. Iäkkäämpien koulutettavien tosielämän ajohavainnot 

(yhdistettynä syvästi juurtuneeseen tosielämän liikkeen havainnointiin) voimistavat 

oireita. Simulaatiopahoinvointia voi ilmetä virtuaalitodellisuutta käytettäessä ja 

simulaattoripahoinvointia voi puolestaan esiintyä ajosimulaattorissa tapahtuvan 

koulutuksen yhteydessä. Pahoinvointi voi häiritä mittauksen luotettavuutta ja 

koulutuksen tehokkuutta sekä aiheuttaa stressiä virtuaalitodellisuudessa tehtäviä 

suorittaville henkilöille. Edellytyksenä on, että koulutettava käy läpi 

VR-sopeuttamisprosessin ennen varsinaista koulutusajoa. Tällöin voidaan kartoittaa 

pahoinvoinnin seurauksista pahiten kärsivät ja antaa ohjaajalle ratkaisevaa 

palautetietoa toisenlaisen koulutusmenetelmän valitsemisen pohjaksi. 

Sopeuttaminen käsittää vähintään yhden session, jonka tarkoituksena on 

tutustuttaa ja totuttaa kuljettaja ajoympäristöön, ajoneuvoon ja laitteistoon, esim. 

virtuaalilaseihin. Matkapahoinvoinnille alttiit henkilöt saattavat joidenkin 

tutkimusten mukaan tuntea voimakkaampia pahoinvoinnin oireita. Tämän vuoksi 

kyseinen sairaus on vasta-aihe osallistumiselle ICT-työkaluja hyödyntäviin 

koulutuksiin. Samoin kuin sopeuttamisessa, myös varsinaisessa koulutuksessa on 

seurattava jatkuvasti ja ajantasaisesti koulutettavan tilaa (vointia). Nuoret henkilöt 

ovat vähemmän alttiita sekä simulaatio- että simulaattoripahoinvoinnille, kuitenkin 

myös heidän tilaa tulee jatkuvasti seurata. 

2.5 Keskeiset perusedellytykset 

ICT-INEX -projektissa suoritettujen pilottitutkimusten sekä raporteissa IO3-IO6 

esitettyjen tulosten ja edellä tämän raportin kohdissa 2.3 ja 2.4 esitetyn perusteella 

todetaan, että yhtenäisen ammattikuljettajakoulutusmallin keskeisiä 

perusedellytyksiä ovat: 

- koulutettavien ikä, 

- ICT-teknologian tuntemus ja tekniset taidot, jotka yleensä korreloivat 

vahvasti koulutettavien iän kanssa, 

- alttius simulaatio-, simulaattori- sekä matkapahoinvoinnille.  
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Keskeiset perusedellytykset kunkin kohderyhmän osalta: 

NEET-ryhmän tapauksessa prioriteettina on pidettävä alttiutta simulaatio-, 

simulaattori- sekä matkapahoinvoinnille. 

50+ -ryhmä on kaikista ryhmistä haavoittuvin ja sitä pitää arvioida erityisellä 

tarkkuudella informaatioteknologian tuntemuksen ja teknisten taitojen sekä 

simulaatio-, simulaattori- sekä matkapahoinvoinnille alttiuden osalta. 

Havaintotoiminnoissa esiintyvien mahdollisesti suurten yksilöllisten erojen vuoksi on 

lisäksi suositeltavaa kiinnittää huomiota eri osallistujien ikään ja vastata näihin 

eroihin yksilöllisellä koulutussuunnitelmalla. 

Maahanmuuttajaryhmä on todennäköisesti kaikista epäyhtenäisin, koska siihen 

saattaa kuulua niin nuoria, keski-ikäisiä kuin yli 50-vuotiaitakin, joilla on 

vaihtelevasti ICT-alan tietoutta ja eritasoista alttiutta simulaatiopahoinvoinnille. 

Siksi on suositeltavaa kartoittaa huolellisesti rajoitukset erikseen kunkin 

koulutettavan osalta. 

Nämä perusedellytykset tulee huomioida lähtökohtana informaatioteknologiaan 

perustuvan koulutuksen käyttöönotossa jokaisen koulutukseen osallistujan kohdalla 

ja pitää mielessä, että väärin valittu koulutusmenetelmä voi johtaa tiedon ja 

osaamisen heikompaan siirtymiseen. Lisäksi tämä voi vaikuttaa koulutettavaan 

lannistavasti ICT-pohjaisten työkalujen käytön suhteen jatkossa. 
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3. Infrastruktuurin ja resurssien vaikutus 

ICT-ratkaisuihin pohjautuvan yhtenäisen 

koulutusmallin käyttöönottoon 

Projektissa tehdyistä analyyseista ja maailmalla tehdyistä tutkimuksista 

virtuaalitodellisuuden käyttämisestä kuljettajakoulutukseen ilmenee, että 

monipuolisin ja tehokkain innovatiivinen koulutustyökalu on korkean luokan 

virtuaalilasit (tunnetaan myös nimellä HMD eli päähänpuettava näyttö). Päätös 

koulutukseen valittavasta laitteesta ei ole välttämättä selvä. Kaikki riippuu kyseisen 

koulutuksen aiheesta ja tavoitteesta. Tietokoneeseen kytkettävien laitteiden 

(korkealuokkaiset virtuaalilasit) hankintakustannukset ovat suuremmat, mutta 

tällaiset laitteet takaavat paremman laadun. Toisaalta älypuhelinpohjaiset 

virtuaalilasit (matalan luokan virtuaalilasit) ovat mobiilit eli eivät vaadi kytkemistä 

tietokoneeseen, mutta rajallisen laskentakykynsä vuoksi niillä ei voida saada aikaan 

niin korkealaatuista ympäristön kuvaa ja niiden tarjoamat toiminnallisuudet ovat 

myös rajoitetut (ei korkean toistotason ohjainta). Laatu riippuu näyttönä 

käytettävästä puhelimesta, mutta se on käytännössä aina heikompi kuin 

PC-tietokoneen kanssa toimivissa laitteissa. 

Tällä hetkellä virtuaalitodellisuusteknologioita, erityisesti korkealuokkaisia 

virtuaalilaseja käytetään ennen kaikkea koulutuksiin, joissa muovataan etenkin 

nuorten kuljettajien turvallisia ajotapatottumuksia. VR-teknologiaa hyödyntävät 

valmennusohjelmat ovat osoittautuneet tehokkaiksi edistämään kokemattomien 

kuljettajien kykyä ennakoida tieliikenteen vaaroja ja heidän valmistautumistaan 

liikkumaan todellisessa katuliikenteessä. Kyseiset teknologiat sopivat myös 

ammattikuljettajien kouluttamiseen. VR-teknologian hyödyntäminen tarjoaa 

ennennäkemättömän tilaisuuden lisätä käytännön koulutusohjelmiin kuljettajien 

ammattikoulutuksen kannalta uusia osa-alueita (varsinaiseen ajoneuvon 

kuljettamiseen liittymättömät, mutta ammattiin erottamattomasti liittyvät 

ammattitehtävät). Lisäksi tämä mahdollistaa kuljettajien koulutuskeskuksissa 

itsenäisen opiskelun, yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisen ja koulutusprosessin 

tehokkuuden maksimoinnin. Koulutuskeskuksen kannalta on siten mahdollista 

optimoida valmentajan valvonnan tehokkuutta, koska tällaisessa toimintamallissa 

valvonta kohdistuu vain siihen osallistujaan, joka tarvitsee apua. On arvioitu, että 

lähiaikoina erikoisohjelmiston avulla kuljettajat pystyvät osallistumaan 

ajo-opettajan valvomiin etäkoulutussessioihin, jolloin voidaan soveltaa käytännön 

opetukseen tähtääviä etäopetusohjelmia. Tietysti VR-teknologian pääsääntöinen 

käyttö kuljettajien ammattikoulutuksessa liittyy itse ajamiseen ja mahdollistaa 

opetuksen käytännönosioiden läpiviemisen. 
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VR-teknologian avulla opetetaan käyttäytymisen muovaamista auton hallinnan 

siirrossa autonomisissa ajoneuvoissa ja tutkitaan kuljettajien käyttäytymistä 

liikenteen psykologian näkökulmasta. Virtuaalitodellisuus on tehokas työkalu, kun 

halutaan tutkia muiden tieliikenteeseen osallistuvien, kuten pyöräilijöiden tai 

jalankulkijoiden käyttäytymistä sekä käyttäytymistä muita tieliikenteeseen 

osallistuvia kohtaan ja myös muiden ammattien kuljettajien, esimerkiksi 

trukkikuljettajien kouluttamiseen. Tämänhetkiset sovellutukset, kuten ANET3601 

(www.safertraffic.co.uk) osoittavat myös, että VR-teknologiaa voidaan 

menestyksellä käyttää lisäämään ammattikuljettajien liikenteen vaarojen 

tietoisuutta ja empatiaa muita tienkäyttäjiä, kuten pyöräilijöitä ja jalankulkijoita 

kohtaan. 

Matalan luokan virtuaalilaseja suositellaan 360°-videoteknologialla toteutettujen 

videoiden esittämiseen. Tämän teknologian videoilla voidaan lisätä 

ammattikuljettajakokelaiden tietoisuutta useista ajoneuvon kuljettamiseen 

liittyvistä kriittisistä seikoista, esim. liikenneturvallisuudesta. Projektissa toteutetut 

pilottihankkeet ovat osoittaneet, että käyttäjät arvioivat kyseisen teknologian 

myönteisesti verrattuna perinteisiin opetusmenetelmiin, eli litteällä näytöllä 

esitettäviä 2D-videoita tai tavanomaista teoriaopetusta. Samalla on huomattava, 

että koska opetus- ja tietoelokuvien katsomisen aikana ei ole tarvetta tehdä 

liikkeitä, myös simulaatiopahoinvoinnin oireet voivat olla lievemmät kuin itsenäisten 

VR-laitteiden ja simulaattoreiden käytössä. 

Yhteenvetona todetaan, että virtuaalitodellisuusteknologioita voidaan käyttää niin 

teoria- kuin käytännönkoulutukseen ja kyseisistä teknologioista matalan luokan 

virtuaalilasit soveltuvat paremmin teoriatiedon välittämiseen ja liikenteen 

turvallisuustietoisuuden lisäämiseen. Teoriakokeisiin valmistautuvien tarpeisiin 

vastaavat myös (ennen kaikkea) e-oppisen alustat, jotka perustuvat 

houkuttelevalla graafisella käyttöliittymällä varustettuihin ja kohderyhmän kannalta 

keskeistä dataa, tietoa ja multimediatiedostoja sisältäviin tietokantoihin. 

Kuitenkaan hienoinkaan tietokonekoulutus ei johda toivottuihin tuloksiin, jos sitä ei 

ole sovitettu koulutettavien tarpeisiin tai jos koulutuksen sisältö esitetään tylsällä ja 

yksitoikkoisella tavalla. E-oppimiskoulutukset voivat olla koulutettaville 

mielenkiintoisempia ja yhtälailla arvokkaita, jos e-opetusalustaan liitetään 

pelillistäviä elementtejä. Pelillistämismekanismien käyttö e-oppimisessa voi tuoda 

useita koulutettavien motivaation ja tehtävien suorittamiseen sitoutumisen 

lisäämiseen liittyviä hyötyjä. 

                                       
1 www.safertraffic.co.uk 
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Potentiaalisesti laajat hyödyntämismahdollisuudet omaavien korkealuokkaisten 

virtuaalilasien lisäksi käytännön kouluttamiseen soveltuvat pääasiassa perinteiset 

työkalut, kuten ajosimulaattorit. Niiden avulla on mahdollista mallintaa ja hallita 

erilaisia liikennetilanteita rajoittaen samanaikaisesti häiriötekijöiden ja 

olosuhteiden toistuvuuden vaikutusta. Nykyisten säädösten mukainen 

simulaattorikoulutus varmistaa koulutettavan ajotavan ja reaktiot tilanteissa, 

joita hän voi kohdata työssään. Koulutusohjelma kattaa sekä normaalit että 

erityiset ajo-olosuhteet eri vuorokauden aikoina ja sääoloissa. Tässä kohdin on 

korostettava, että ajoympäristön ja kinesteettisten tuntemusten (kiihdytys, 

jarrutus, ajoneuvon käyttäytyminen eri sääolosuhteissa) todenmukaisuus erilaisilla 

pinnoitteilla voidaan saavuttaa ainoastaan korkean luokan ajosimulaattoreissa. 

Tästä johtuen korkealuokkainen simulaattori ei ole korvattavissa muilla 

ICT-työkaluilla. Niillä voi olla vain täydentävä rooli. Täydestä ajosimulaattorin 

korvattavuudesta virtuaalitodellisuuteen perustuvilla ratkaisuilla voidaan puhua 

ainoastaan matalan luokan simulaattorien yhteydessä. 
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4. Ammattikuljettajakoulutuksen yhtenäinen 

koulutusmalli 

4.1 Johdanto – yhtenäisyyden tavoitteet 

kuljettajakoulutusohjelmissa 

ICT-teknologian yhä laajempi saatavuus koulutustarkoituksiin yhdessä kansallisen 

ja eurooppalaisen tason juridisten ratkaisujen kanssa on toiminut usean vuoden 

ajan kannustimena kuljettajien ammattikoulutusmarkkinoiden kehittämiselle.  

ICT-teknologiat ovat mahdollistaneet ammattikuljettajien ja sellaisiksi aikovien 

koulutusten teoria- ja käytännönosioiden toteuttamisen ja niiden käyttö niin 

Puolassa kuin muissakin EU-maissa on edesauttanut e-oppimisalustoihin ja 

ajosimulaattoreihin perustuvien koulutusohjelmien kehitystä. ICT-teknologiat 

tarjoavat välineen koulutusten läpiviemiseen liittyvien kustannusten optimointiin, 

mikä on olennaista koulutusten suosion kasvattamisen kannalta. On kuitenkin 

huomattava, että huolimatta itse teknologian kehityksestä, on koulutusten laadun 

parantamiseen tähtäävä jatkokehittäminen valitettavasti mahdotonta ilman 

koulutusten metodologian, ohjaajien pätevyyden ja ohjelmien yhtenäistämisen 

standardointia. 

Samanaikaisesti muutaman viime vuoden aikana markkinoille on ilmestynyt 

innovatiivisia tietoteknisiä teknologioita, kuten virtuaali- ja laajennettu todellisuus, 

joiden avulla on mahdollista parantaa opetusprosessin saavutettavuutta ja samalla 

lisätä tällaiseen teknologiaan pohjautuvien koulutusten houkuttelevuutta. Lisäetuna 

koulutuskeskusten näkökulmasta on myös (a) pienet hankinta- ja 

ylläpitokustannukset verrattuna nykyisin käytettäviin teknologioihin, 

(b) mahdollisuus sovittaa koulutuksen kaavaa yksilölliseen oppimistahtiin, mikä 

lisää koulutuksen tehokkuutta ja ohjaajan antamien ohjeiden osuvuutta. 

Useiden ICT-pohjaisten työkalujen (joista toiset ovat täydentäviä ja toisilla on 

moninaiset soveltamismahdollisuudet) käyttöönotto on ratkaistava yhdistämällä ne 

oikealla tavalla konkreettisiin ammattikuljettajakoulutusteemoihin 

ja -toimenpiteisiin. Tähänastinen keskustelu on koskenut ICT-pohjaisten työkalujen 

ottamista käyttöön ammattikuljettajille suunnatussa ammattiopetuksessa 

ja -koulutuksessa. Nyt, kun tarjolla on uusia, kehittyneempiä ja helpommin 

saavutettavia ICT-pohjaisia työkaluja, tulisi muuttaa perspektiiviä kysymyksestä 

"mitä työkaluja ottaa käyttöön" kysymykseen "miten ottaa ne käyttöön koulutuksen 

tehokkuuden ja oppimistulosten maksimoimiseksi". 
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4.2 Ammattikuljettajien koulutuksen vaiheet 

Perusedellytyksenä ammattikuljettajaksi aikovalle henkilölle on lääkärintutkimuksen 

ja psykologisten testien läpäiseminen. Seuraavaksi alkaa useammasta vaiheesta 

koostuva valmistautuminen kuljettajan ammattiin. 

Perusvaihe: 

 teoriakoulutus, jossa opiskelija tutustuu liikennesääntöihin, ajoneuvon 

rakenteen peruselementteihin, ajoneuvon varustukseen, hallintaan sekä 

kokeessa noudatettaviin periaatteisiin; 

 käytännön koulutus, jonka aikana opetellaan ajoneuvolla liikkumista 

tieliikenneolosuhteissa sekä kuljettajan ammatissa tarpeellisia ajoliikkeitä. 

Perusvaihe päättyy koulutuskeskuksessa pidettävään kokeeseen, jonka 

suorittamisesta seuraa ajokortin myöntäminen. Tämän vaiheen tavoitteena on 

turvallisen ajoneuvolla liikkumisen mahdollistavien kuljettajan perustaitojen 

hankkiminen ja varmistaminen. 

Koulutuksen seuraava vaihe on ns. esihyväksyntävaihe. Sen aikana laajennetaan 

merkittävästi tulevan kuljettajan tietämystä kartuttamalla hänen taitojaan 

seuraavilla elementeillä: 

 säästäväisen ja taloudellisen, mutta samalla toimeksiannon täsmälliseen 

suorittamiseen ja turvallisuussääntöjen noudattamiseen keskittyvän ajamisen 

syventävä koulutus, 

 sääntöjen soveltaminen, mukaan lukien tutustuminen maantiekuljetusalaa 

koskeviin yhteiskunnallisiin lainalaisuuksiin, 

 turvallisuus, huolto ja logistiikka terveyden, tieliikenteen ja ympäristön 

näkökulmasta, 

 tavarakuljetuksiin liittyviin sääntöihin tutustuminen. 

Koulutus on luonteeltaan sekä teoreettista että käytännöllistä. Sen tarkoituksena on 

valmistaa ammatin harjoittamiseen ammattimaisella tavalla. Kyse ei ole ainoastaan 

ajoneuvon kuljettamisen taidosta vaan myös turvallista kuormausta, kuorman 

varmistamista, työ- ja ajoaikanormeja, hätä- ja kriisitapauksissa toimimista ja 

ensiavun antamista koskevan tiedon sisäistämisestä. 

4.3 Ammattikuljettajakoulutusmallin tehokkuusvaatimukset 

Koulutusmallia suunniteltaessa on alussa määriteltävä ne tulokset, joiden odotetaan 

toteutuvan koulutuksen loppuvaiheessa. Voidaan sanoa, että kuljettajakoulutusten 

päämääränä on se, että koulutuksen suorittaneella henkilöllä on hallussaan 

vaadittavat tiedot ammattinsa harjoittamiseksi nykyisillä työmarkkinoilla. Tämä 

pitäisi ottaa erityisesti huomioon jo siinä vaiheessa, kun suunnitellaan mallia, jonka 
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on tarkoitus opettaa tietoja ja taitoja, positiivisesti muovata tulevaa kuljettajaa, 

mutta samalla saavuttaa myönteistä vastaanottoa koulutettavan taholta. 

Koulutuksesta valmistuvalla pitäisi olla hallussaan seuraavat taidot ja hänen pitää 

myös osata soveltaa niitä käytännössä:  

 ajoneuvon turvallisen kuljettamisen periaatteet, 

 ajoneuvon asianmukaisen käytön periaatteet, 

 optimaalisen kuormauksen säännöt, 

 työ- ja ajoaikasäädökset. 

Koulutuksen tuloksena pitäisi olla kaikki se, mitä on määritelty edellä. Jotta näin 

tapahtuisi, koulutusmallin tulee perustua todellisuuteen, joka vastaa 

mahdollisimman tiiviisti koulutuksen osallistujien tulevia ammatillisia realiteetteja. 

Mallin pitää myös sisältää osallistujia koulutusprosessiin sitouttavia elementtejä, 

jotta he ovat motivoituneita hyödyntämään opittua tietoa käytännössä. 

Edellä mainitun lisäksi, suomalaiset kokemukset ovat osoittaneet, että 

kuljettajakoulutuksen tehokkuus on vahvasti sidoksissa siihen, että opiskelijat 

ymmärtävät opetettavia sisältöjä. Koska kuljettajien ammattikoulutukseen 

osallistujista enemmistön muodostavat maahanmuuttajat (IRU on arvioinut, että 

joka viides kuljettajatyöpaikka jää täyttämättä2), joiden äidinkieli on jokin muu kuin 

koulutusmaan kieli, koulutusta tukeva kieliopetus tulisi myös huomioida 

tuloksellisen kouluttamisen mallissa. Tämä voidaan toteuttaa joko teknisesti 

(simulaatioon perustuvien oppaiden avulla, opetettavan aiheen ymmärtämisen 

varmistamiseksi) tai ohjaajan toimesta (esim. suomalainen ohjaaja varmistaa, että 

koulutettava hallitsee alan sanastoa). Näin voidaan välttää tehottomia oppitunteja 

ja hylkäämisiä ajokorttikokeissa. 

Ammatillisen kuljettajakoulutuksen laatustandardien osalta koulutustavan ja 

koulutusmenetelmien valinnan tulee heijastaa oppimistuloksiin perustuvaa 

lähestymistapaa (tarvittavan pätevyyden, taitojen ja osaamisen määritteleminen) 

eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (engl. European Qualifications Framework, 

EQF)3 ja kohderyhmän erityistarpeiden mukaisesti. Koulutusmenetelmät ovat hyvin 

tärkeitä, sillä se, miten hyvin kuljettajat ymmärtävät opetettavia asioita riippuu 

juuri sovelletuista opetusmenetelmistä, ei ainoastaan ohjaajasta. Hyödyllistä olisi 

myös laatia arviointi- ja pätevyyskriteerit sen varmistamiseksi, että kuljettajan 

koulutus on tuottanut toivotun tuloksen. Lisäksi voidaan kehittää 

itsearviointityökalu, jonka avulla kuljettajat voivat arvioida jo hallitsemaansa tietoa, 

                                       
2 https://www.iru.org/resources/newsroom/fifth-driver-positions-unfilled-european-road-transport-sector 

 
3  Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF) o yhteinen eurooppalainen viitejärjestelmä, jonka tarkoituksena 

on lisätä tutkintojen selkeyttä ja ymmärrettävyyttä eri maissa ja järjestelmissä. 

https://www.iru.org/resources/newsroom/fifth-driver-positions-unfilled-european-road-transport-sector
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taitoja ja pätevyyttä sekä kartoittaa vielä puuttuvaa osaamista oikeantyyppisen 

koulutuksen valitsemiseksi. 

4.4 Kuljettajien teoriakoulutuksissa käytettäviä työkaluja 

Tehokkaita ammattikuljettajien teoriakoulutuksissa käytettäviä ICT-työkaluja ovat: 

- e-oppimisen alustat, pelillistämismekanismeja sisältävä e-oppiminen, 

- virtuaalitodellisuus: 

o matalan luokan virtuaalilasit, 

o korkean luokan virtuaalilasit. 

Teoriakoulutuksessa hyödynnetään e-oppimista menetelmänä, jonka tarkoituksena 

on tiedon välittäminen, opitun tiedon todentaminen ja aktiivisen opetusprosessiin 

osallistumisen aikaansaaminen. Menetelmää käytetään kauttaaltaan koko 

koulutusprosessissa. 

Työkaluja e-oppimisen toteuttamiseen ovat: 

1. sähköposti opettajan ja koulutettavan väliseen yhteydenpitoon; 

2. tietojärjestelmä, jolla luodaan koulutuksen prosessien hallintaan tarvittava 

hallintaympäristö; 

3. tietojärjestelmän osio koulutusmateriaalin laatimiseen; 

4. substanssitietoa esittelevä tietojärjestelmän osio, jolla luodaan 

koulutettavalle pääsy koulutusmoduuliin; 

5. tietojärjestelmän osio, joka mahdollistaa koulutettavalle tarkistustehtävien 

tekemisen; 

6. tietojärjestelmän osio opetuksen edistymisen seurantaan (aktiivisuus- ja 

tulosraportit). 

Toinen työkalu on virtuaalitodellisuus. Perusmenetelmä virtuaalitodellisuuden 

aikaansaamiseksi ovat virtuaalilasit. Kyseiset laitteet mahdollistavat mm. 100º 

kuvan muodostamisen samanaikaisella käyttäjän pään liikkeiden täyden kulman 

seurannalla, tilaäänen tuottamisen riippuen äänilähteiden avaruudellisesta 

sijainnista sekä kuvan syvyyden jäljittelyn ja avaruuden tunteen näyttämällä 

kummallekin silmälle erikseen räätälöityä kuvaa. VR-lasit mahdollistavat suuren 

loikan teoria- ja käytännön valmennuksen välillä. Ne ovat käytännön kokemuksen 

hankkimisen väline, antavat mahdollisuuden muuntaa tähän asti teorian piiriin 

kuuluvaa koulutusta käytännön harjoitteluksi, jolloin teoriatiedon välittäminen 

muuttuu todellisten taitojen välittämiseksi. Erityisesti VR-teknologiaa kannattaa 

käyttää, kun opetuksen aiheena on muita ammattikuljettajan velvollisuuksia kuin 

itse ajoneuvon kuljettaminen, kuten: ajopiirturien käyttö, ajoneuvon huolto ja 

pienet korjaukset, kuorman lastaus ja purku, kuorman varmistaminen, 

käyttäytyminen bussin matkustajia kohtaan yms. 
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Pitäen liikenneturvallisuutta prioriteettina, VR-työkalut voivat olla avuksi myös 

raskaiden ajoneuvojen tulevien käyttäjien tietoisuuden lisäämisessä mahdollisista 

vaaroista. Jo olemassa olevat koulutusohjelmat ovat menestyksellä näyttäneet 

toteen, että tilanteen näyttäminen VR-pohjaisesti muiden tienkäyttäjien, 

pääsääntöisesti pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden perspektiivistä voi johtaa 

suurempaan empatiaan tien päällä. Tämä osoittaa, että virtuaalitodellisuutta 

voidaan käyttää heti koulutusprosessin alusta asti. 

4.5 Kuljettajien käytännön koulutuksessa käytettäviä 

työkaluja  

Tehokkaita ammattikuljettajien käytännön koulutuksissa käytettäviä ICT-työkaluja 

ovat: 

- ajosimulaattorit: 

o matalan luokan simulaattorit, 

o korkean luokan simulaattorit, 

- virtuaalitodellisuus: 

o korkealuokkaiset virtuaalilasit. 

Lisäksi Cargo Groupissa toteutetuissa käytännön koulutuksissa käytössä olivat: 

1. tietojärjestelmä koulutustapahtumien suunnitteluun; 

2. tietojärjestelmän osio suunniteltujen koulutustilaisuuksien aikataulun 

tiedottamiseen; 

3. tietojärjestelmä, jolla hallitaan matalan luokan simulaattoria, jonka avulla 

opetetaan koulutettavalle positiivista reagointia monipuolisessa simuloidussa 

ympäristössä, tavoite: saada koulutettava reagoimaan oikealla tavalla 

todellisissa vaaratilanteissa; 

4. tietojärjestelmä korkean luokan simulaattorin hallintaan, tavoite: kuten 

edellä, mutta rikastettua virtuaaliympäristöä hyödyntäen; 

5. tietokoneohjelma ETS-simulaattorin hallintaan, tavoite: vertailudatan 

kerääminen, jotta voidaan arvioida koulutettavan virtuaaliseen 

työympäristöön ennakkoperehdyttämisen hyödyllisyyttä. 

Käytännön koulutuksissa käytettävä perusmenetelmä on ajosimulaattori. Sekä 

matalan että korkean luokan simulaattorien avulla on mahdollista arvioida 

ajoneuvon kuljettamistaitoja quasi-realistisissa olosuhteissa, joissa toisinnetaan 

mahdollisesti vaarallisia liikennetilanteita. Korkealuokkaisilla simulaattoreilla on 

edistyksellisen tietokonegrafiikan, laajakuvanäytölle heijastettavan kuvan laadun ja 

rikkaan äänimaailman ansiosta mahdollista luoda hyvinkin realistista ajoympäristöä. 

Tällaiset simulaattorit on yleensä sijoitettu pneumaattisin nostimin kolmessa 

tasossa (vaaka-, pysty- ja sivusuunnassa) liikuteltavalle alustalle, minkä vuoksi 

simulaattoria ohjaava voi kokea kinesteettisiä tuntemuksia, jollaisia esiintyy 

todellisuudessa esim. kiihdyttäessä, kääntyessä ja jarruttaessa. Valitettavasti näillä 
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simulaattoreilla metodologisesti asianmukaisen koulutuksen toteutukseen liittyvät 

kustannukset ovat kuitenkin edelleen erittäin suuret [1]. 

Suhteellisen pienten valmistus- ja käyttökustannusten vuoksi matalan luokan 

teknisesti vähemmän kehittyneet simulaattorit toimivat usein lähtökohtana tulevien 

kuljettajien kouluttamiseen. Niiden avulla voi tutustua niin ohjausmekanismien 

hallinnan perusperiaatteisiin kuin myös tieinfrastruktuuriin, tieliikenteen keskeisiin 

periaatteisiin sekä ajoneuvon turvalliseen ajotapaan. Kuitenkin tämäntyyppisillä 

simulaattoreilla tehtävien mittausten tarkkuutta koskevat tutkimukset ovat 

osoittaneet suuria eroavuuksia simulaattorilla ja todellisissa tilanteissa 

saavutettujen tulosten välillä. Esimerkiksi kuljettajat arvioivat eri tavalla 

ajonaikaisia etäisyyksiä tai heillä on ongelmia ajokaistalla pysymisen kanssa [1, 4]. 

Matalan luokan simulaattorien laatua voidaan parantaa virtuaalitodellisuuden, ts. 

ulkoisista ärsykkeistä eristävien virtuaalilasien avulla. Näille koulutusteknologioille 

ominaisia ovat pienet käyttöönottokustannukset ja laaja-alaiset 

vaikuttamismahdollisuudet koulutettavaan. Virtuaalitodellisuuden 

käyttömahdollisuuksia on käsitelty tämän raportin 3. luvussa. 

4.6 Ammattikuljettajien koulutustyökalujen tehokas yhdistely   

ICT-teknologian kehitys on luonut koulutustyökaluja, joita oikein käyttämällä ja 

yhdistelemällä voidaan parantaa tiedon ja taitojen välittymistä, mutta joista 

kuitenkin aiheutuu samalla uusia haasteita koulutettaville, esimerkiksi 

simulaattori- ja simulaatiopahoinvoinnin muodossa. Tilanne pakottaa noudattamaan 

opetusprosessissa määrätynlaista etenemisjärjestystä. Tämän tarkoituksena on 

selvittää sellaisia koulutettavan valmiuksia ja perustaitoja, joiden avulla hän voi 

helposti sopeutua ICT-pohjaiseen koulutusprosessiin, ja kartoittaa mahdollisia 

täydentämistä edellyttäviä puutteita osaamisessa. Projektissa käytettiin erilaisia 

ICT-työkaluja vaihtelevissa asetelmissa, minkä ansiosta oli mahdollista määritellä 

koulutusprosessin kannalta optimaalinen kokoonpano. 

E-oppimista hyödyntävässä teoriakoulutuksessa: 

 ensisijaisesti määritellään koulutettavan tietokoneen ja koulutusohjelman 

hallintataidot, todennäköisesti nämä taidot ovat uusiin teknologioihin 

perehtyneillä nuorilla eri tasoilla kuin vanhemmilla, yli 50-vuotiailla 

henkilöillä; 

 seuraavaksi, jos taidot ovat riittävät koulutusprosessin aloittamiseen, 

siirrytään itse prosessiin, ja jos ne eivät ole riittävät, toteutetaan 

peruskoulutus, jossa tutustutaan varsinaisessa koulutuksessa käytettäviin 

työkaluihin ja niiden käyttöön, 

 on välttämätöntä seurata koulutettavan työskentelyä sen aiheuttaman 

väsymisen näkökulmasta – tämä on suoraan henkilön ikään sekä käytettäviin 



Tulos IO7: Yhtenäinen innovatiivinen ICT-pohjainen ammattikuljettajien koulutusmalli, jossa on 
huomioitu kolmen valitun heikossa asemassa olevien ryhmän tarpeet sekä muutossuositukset 
kansalliseen ja yhteisön lainsäädäntöön 

 

ICT-INEX -projekti Sivu 27/47 
 

työkaluihin liittyvään aikaisempaan kokemukseen tai kokemuksen 

puutteeseen liittyvä yksilöllinen asia, vanhemmat henkilöt voivat väsyä 

nopeammin kuin nuoret. 

Projektissa toteutetussa käytännön koulutuksessa yhdistettiin kolme työkalua. 

Koulutettavat työskentelivät ETS-simulaattorilla, matalan luokan simulaattorilla ja 

korkean luokan simulaattorilla. Kussakin kolmesta simulaatiotyypistä saattoi 

esiintyä simulaattoripahoinvointia, mutta sen ilmeneminen esivaiheessa aiheutti 

henkilön karsiutumisen seuraavista simulaattorikoulutuksen vaiheista. Tämä oli 

selvä merkki siitä, että kyseinen henkilö pitää kouluttaa ilman ICT-pohjaisten 

työkalujen käyttöä. Tällaisia henkilöitä oli muutama prosentti kaikista projektiin 

osallistuneista. 

Erilaisten ICT-teknologiaa hyödyntävien koulutusasemien yhdistelemistä varten 

tulee: 

 toteuttaa esivaihe, jossa selvitetään: 

o henkilön kestävyys ja valmiudet simulaattorikoulutuksen kannalta, 

o työkalujen tuntemus, 

o sitoutuminen tämäntyyppiseen koulutukseen, 

 seuraavassa vaiheessa: 

o käyttää vaikeusasteen porrastamista koulutettavan sitouttamisen 

tueksi, 

o pitää taukoja koulutettavan elimistön palautumista varten, 

o varata koulutettavalle tilaisuuksia antaa suullista palautetta 

koulutuksesta. 

Projektissa toteutetuissa koulutuksissa käytettiin myös VR-laseja. 

Virtuaalitodellisuutta hyödyntävässä koulutuksessa tulee ottaa huomioon 

simulaatiopahoinvoinnin oireiden ilmenemisen mahdollisuus osallistujilla. 

Koulutusyritysten voimavaroista ja koulutusprosessin monimutkaisuudesta johtuen 

simulaatiopahoinvointiin liittyvien parametrien arviointi edellyttää ajankäytön 

erilaistamista ja sopivien tutkimustekniikoiden valitsemista, jolloin arvokkaiden 

tiedon lähteiden kartuttaminen on mahdollista toteuttaa ajallisesti tehokkaasti ja 

ilman lisäkustannuksia. Koulutustarkoituksiin suositellaan siten käytettäväksi 

subjektiivisia arviointimenetelmiä, mukaan lukien simulaatiopahoinvoinnin 

kyselykaavake [2]. 

Ennen koulutukseen ryhtymistä pitää haastattelussa selvittää aikaisemmat 

kokemukset, taipumus matkapahoinvointiin ja mahdolliset simulaatiopahoinvoinnin 

ilmenemiseen vaikuttavat terveysongelmat. Tulee selvittää ja sulkea pois 

mahdolliset vasta-aiheet koulutukseen osallistumiselle. Vasta-aiheita koulutukseen 
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osallistumiselle ovat sellaiset terveyden häiriöt, joilla on merkittävää vaikutusta 

ajoneuvon kuljettamisen kyvyn arviointiin, erityisesti: 

- matkapahoinvointi, 

- korvan kaarikäytäviin liittyvät sairaudet, 

- psyykkiset häiriöt tai sairaudet, 

- neurologiset sairaudet (esim. epilepsia), 

- silmän (näköelimen) sairaudet, 

- diabetes, 

- tasapaino- ja kuulohäiriöt, 

- sydän- ja verisuonisairaudet, 

- tuki- ja liikuntaelinsairaudet, 

- munuaisten vajaatoiminta, 

- alkoholiriippuvuus (alkoholin liikakäyttö), 

- huumeriippuvuus tai muu huumeidenkaltaisiin aineisiin liittyvä 

päihderiippuvuus (kyseisten aineiden liikakäyttö), 

- kehoon istutettu sydämentahdistin, 

- kuulokojeen käyttö. 

Silmälasien käyttö ei estä VR-lasien käyttöä. Kuitenkin silmälaseja käyttävien 

henkilöiden tapauksessa on hyvä varmistaa etukäteen, mahtuvatko linssit ja 

silmälasikehykset hyvin VR-lasien sisään. Koska eri valmistajien virtuaalilasien 

rakenteissa on eroja, asia pitää selvittää yksilökohtaisesti. 

Koulutuksen jokaisen osallistujan pitää käydä läpi sopeuttamisprosessi 

virtuaalitodellisuuteen. Sopeuttamisen avulla on mahdollista tunnistaa 

pahoinvoinnin seurauksista eniten kärsivät henkilöt. Sopeuttaminen käsittää 

vähintään yhden session, jonka tarkoituksena on tutustuttaa ja totuttaa 

koulutettava virtuaaliympäristöön. Eri henkilöiden välisten yksilöllisten erojen 

vuoksi sopeuttamisen kestoa on harkittava yksilökohtaisesti, joidenkin 

sopeutumisprosessi voi sujua nopeammin, toisten hitaammin. Lisäksi koulutettavan 

vointi on tarkistettava jokaisen koulutusajon jälkeen. Ennen koulutussessiota 

kuljettajalle pitää antaa tarkat ohjeet ja session käsikirjoituksen pitää sisältää 

varsinaisen läpiajon elementit – esimerkiksi kuljettajan pitää suorittaa joitakin 

ajoliikkeitä (käännöksiä, kiihdytyksiä, jarrutuksia), käsikirjoituksen tienkäyttäjien 

lukumäärän pitää myös olla samankaltainen. 

Tietyn henkilön VR-teknologiaa hyödyntävään koulutukseen hyväksymisen tai 

kouluttamisesta luopumisen tulee viime kädessä riippua ohjaajan tekemästä 

koulutettavan tilan havainnointiin ja koulutettavalta itseltään saatuun vointia 

koskevaan tietoon perustuvasta yksilöllisestä arviosta. 
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Yhtä olennaisia ovat myös virtuaalitodellisuuskoulutuksen olosuhteet – tämä koskee 

niin itse näyttöjä kuin tutkimuksen kestoakin. Oletuksena on, että 

virtuaalitodellisuudelle altistumisen, samoin kuin korkealuokkaisten simulaattorien 

sessioiden, ei pitäisi kestää pitempään kuin kaksi tuntia. Myös taukojen pitämistä 

simulaatiosessioiden välissä suositellaan. Sessioiden kestoissa voi olla 

huomattaviakin eroja koulutuksen luonteesta johtuen (koulutus staattisessa 

ympäristössä, esim. bussin tarkastus varikolla verrattuna dynaamisen ympäristön 

koulutukseen, esim. ajoneuvon kuljettaminen). Kestoon voivat vaikuttaa myös 

koulutuslaitteistoon välittömästi liittyvät seikat, mm.: käytettävien VR-lasien malli, 

koulutusohjelmisto, koulutusaseman rakenne. 

Ohjelmiston kyseessä ollen on otettava huomioon se, että pelkkä VR-kuvan 

näyttäminen ei riitä varmistamaan hyviä opetustuloksia – koulutusohjelmiston pitää 

olla suunniteltu tavalla, joka heijastaa koulutuksen erityispiirteitä. Sovellukset on 

ohjelmoitu virtuaalitodellisuuden käyttöä silmällä pitäen siten, että on mahdollista 

mm. vähentää simulaatiopahoinvoinnin oireita, hyödyntää maksimaalisesti 

kyseisten VR-lasien tarjoamat mahdollisuudet tai optimoida laskentatehon käyttöä 

ja laitekokoonpanoa. 

Koulutusaseman laitteiston valinnassa on tärkeää kiinnittää samanaikaisesti 

huomiota uppoutumisen vaikutelman vahvistamiseen ja pahoinvoinnin oireiden 

vähentämiseen. Tämän vuoksi tulee varmistaa sellaisten VR-lasien valinta, joilla on 

mahdollisimman korkea kuvan erotuskyky ja äänenlaatu eikä ollenkaan viiveitä 

yhteydessä ympäristöön – tämä voimistaa todellisuuden tuntua ja nopeuttaa 

sopeutumisprosessia. Uppoutumisen vaikutelmaa voidaan lisäksi vahvistaa 

toisintamalla mahdollisimman monta olennaista (eli kuljettajan kanssa 

vuorovaikuttavia) koulutettavan virtuaaliympäristöön kuuluvaa elementtiä (esim. 

auton ohjaamon elementtejä) sekä kehon osia. Esimerkiksi puoliperävaunun 

vetoauton korkealle sijoittuvaa kuljettajan istumapaikkaa toisintava istuin tai 

ohjauspyörä, jonka etäisyys koulutettavasta toisintaa ohjaamon oikeita 

etäisyyssuhteita luovat suurempaa realismia kuorma-autonkuljettajan koulutukseen 

virtuaalitodellisuudessa. Lisäksi mitä enemmän kehon osia (esim. kädet 

ohjauspyörässä) on toisinnettu virtuaalitodellisuudessa, sitä suurempi on 

uppoutumisen vaikutelma ja pahoinvoinnin oireet pienemmät. Kyseiset elementit 

ovat verrattain yksinkertaisia ja melko edullisia toteuttaa – markkinoilla on useita 

malleja ajoasemien rakentamiseen soveltuvia säädettäviä istuimia ja käsien 

liikkeiden toisintaminen virtuaalimaailmassa on mahdollista toteuttaa erillisillä 

käsienseurantateknologiaan (hand-tracking) perustuvilla laitteilla. 

Tavoitteena on, että yksittäinen sessio on mahdollisimman lyhyt ja keskittyy yhden 

konkreettisen taidon opetteluun. Tämän ansiosta minimoidaan simulaatiosairauden 

oireiden ilmaantumista ja lisätään opetuksen tehokkuutta. Yksittäisen taidon 
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oppimiseen keskittyvä tehtävä mahdollistaa sen toistamisen, kunnes tavoiteltava 

oppimistulos on saavutettu, mikäli koulutettavalla olisi tämän kanssa vaikeuksia. 

Edellä käsitellyt virtuaalitodellisuutta koskevat suositukset on syytä huomioida 

myös silloin, kun kuljettajien koulutuksissa käytetään 360 asteen videoita. Koska 

simulaation aikana ei ole tarvetta tehdä liikkeitä, havaittavat pahoinovointioireet 

saattavat olla lievemmät kuin erillisten VR-laitteiden ja simulaattoreiden 

tapauksessa. Kuitenkin myös tässä pitää ottaa huomioon asianmukainen 

sopeutuminen simulaatio-olosuhteisiin. Ennen koulutukseen ryhtymistä tulee myös 

selvittää ja sulkea pois mahdolliset vasta-aiheet koulutukseen osallistumiselle, eli 

merkittävät häiriöt terveydentilassa. Koska koulutussessiot ovat staattisia, ne 

voivat kestää pidempään verrattuna dynaamisiin simulaatioihin, mutteivät saisi 

kuitenkaan ylittää yhteensä kahta tuntia. 

Tärkeä korkean uppoutumistason ylläpitämisen mahdollistava elementti on se, että 

koulutettavalle tarjotaan videolla esitettävän kaltaisen olosuhteet (esim. jos video 

on kuvattu kuljettajan perspektiivistä, kannattaa istuttaa koulutettava oikean 

ajoneuvon istuimelle, klassiseen ajosimulaattoriin tai VR-koulutuksiin tarkoitettuun 

koulutusasemaan). 
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5. Yhtenäinen ICT-teknologiaan perustuva 

ammattikuljettajien innovatiivinen 

koulutusmalli 

5.1 Mallin kuvaus 

Projektissa suositeltu ICT-pohjainen innovatiivinen kuljettajien koulutusmalli 

käsittää: 

 teoriakoulutuksen osalta e-oppimiseen perustuva koulutus, 

 käytännönkoulutuksen osalta auton kuljettamista simuloivaa 

virtuaalitodellisuutta ja/tai dedikoituja tietokonesimulaatiopelejä hyödyntävä 

koulutus. Pelien aikana koulutettava haastaa omat ajotaitonsa 

tietyntyyppisten ajoneuvojen kuljettamisessa osallistumalla yhteen monista 

mahdollisista pelitiloista. 

Projektissa Instytut Transportu Samochodowego [Autokuljetusinstituutti] ja Cargo 

Group suosittelevat teoriakoulutuksessa käytettävää e-oppimista koulutusprosessin 

osaksi, jonka avulla välitetään koulutettaville tietoja niistä aiheista, joihin he 

joutuvat tutustumaan voidakseen toimia oikein kuljettajan ammatissa. Suosituksen 

mukaisesti e-oppimisen tehtävänä on täydentää opetusprosessia ja mahdollistaa jo 

hankitun tiedon todentamisen. Perusteluna tällaisen opetusjärjestelmän puolesta on 

mahdollisuus hyödyntää luento- ja harjoitusmateriaalia ajasta ja paikasta 

riippumatta, joskin Puolassa järjestettävissä koulutuksissa on pidettävä mielessä 

lain asettamat rajoitukset, jotka sallivat käyttää kyseistä menetelmää 

koulutuskeskuksen alueella pidettävissä koulutustilaisuuksissa. Toisaalta, 

hallituksen tietoyhteiskunnan kehittämisstrategiassa sanotaan, että yksi 

olennaisista talouskasvua piristävistä tekijöistä on kyky hankkia, kartuttaa ja 

hyödyntää tietoa informaatio- ja viestintäteknologian dynaamisen kehityksen 

ansiosta. Tämän kehityksen merkitystä taloudelliselle kasvulle ovat korostaneet 

tutkimukset, joiden mukaan informaatio- ja viestintäteknologiat ovat viime vuosina 

vastuussa noin neljännesosasta BKT:sta ja 40 prosentista tuottavuuden kasvusta 

EU:ssa. Odotettavissa on, että strategiassa asetettujen tehtävien toteuttamisen 

myötä pyritään varmistamaan, että Puolan lait sallisivat koulutusten osittaisen 

järjestämisen myös koulutuskeskusten ulkopuolella, mikä olisi e-oppimisen 

tarkoitusperän mukaista. 

E-oppimiseen perustuva teoriakoulutusmalli edellyttää: 

 kyseisen tiedonvälitysmenetelmän käyttöä, koska siinä on mahdollista 

hyödyntää nopeasti päivitettävissä aineistoa, lisäksi menetelmä mahdollistaa 
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tiedon hankkimisen ja välittämisen laajalti riippumatta ohjaajan 

pätevyydestä, 

 kyseisen menetelmän käyttöä oppimisessa edistymisen todentamiseen, 

 työskentelyä rinnakkain fyysisesti luokkahuoneessa läsnäolevan ohjaajan 

kanssa suoran kontaktin ja ajatusten vaihdon mahdollistamiseksi. 

Edellä olevien kohtien yhteenvetona todetaan, että puolalaiset organisaatiot 

(Instytut Transportu Samochodowego [Autokuljetusinstituutti] ja Cargo Group) 

suosittelevat kyseisen työkalun käyttöä kokonaisvaltaisen ja yhtenäisen sekä 

ajantasaisen tiedonvälittämisen koulutettavalle mahdollistavana menetelmänä. 

ICT-teknologian käyttöönotto käytännön koulutuksessa lisää opetusprosessin 

saavutettavuutta ja tekee samalla kyseiseen teknologiaan perustuvasta 

opetuksesta haluttavampaa. Käytännön koulutuksessa ICT-teknologian käyttö 

ilmenee ensisijaisesti virtuaalitodellisuutta luovien työkalujen kautta. 

Virtuaalitodellisuuden avulla voidaan: 

 arvioida koulutettavan alttiutta simulaattoripahoinvoinnille, 

 valmistella koulutettava henkilö tiedon vastaanottamiseen ja toimimiseen 

simulaattoriympäristössä, 

 luoda visualisointeja, joita ei ole mahdollista saada aikaan perinteisessä 

koulutuksessa, 

 porrastaa vaikeusastetta koulutettavan edistymiseen sopivaksi, 

 helposti toistaa koulutettavalle vaikeuksia tuottavia elementtejä, kunnes ne 

on hyväksyttävästi suoritettu. 

Projektissa Instytut Transportu Samochodowego [Autokuljetusinstituutti] ja Cargo 

Group suosittelevat ICT-teknologian käyttöä käytännön koulutusmallissa, koska sen 

avulla edellä luetellut kohdat on helppo toteuttaa, ja osoittavat myös kyseisten 

kohtien toteutuksen olevan mahdotonta perinteisessä koulutuksessa. On myös 

ilmeistä ettei ole mahdollista korvata koulutustunteja perinteisen koulutuksen 

olosuhteissa. Sen vuoksi suositus tähtää molempien menetelmien yhdistämisen 

suuntaan. Seuraavien vaiheiden toteuttamisessa pitää ottaa huomioon edellisen 

vaiheen tehtävien täyttyminen ja koulutettavan väsymisaste yhteydessä kyseisenä 

päivänä koulutukseen käytettyyn aikaan. Simulaattoripahoinvoinnille erityisen 

alttiille henkilöille suositellaan luopumista VR-pohjaiseen koulutukseen 

osallistumisesta ja mahdollisuuksien mukaan perinteisen koulutuksen laajuuden 

lisäämistä. 

Yhteenvetona todetaan, että pienten käyttöönottokustannusten ja merkittävän 

opetusarvon vuoksi ammattikuljettajia ja ammattikuljettajakokelaita kouluttavien 

tahojen kannattaa epäilemättä käyttää innovatiivisia ICT-teknologioita 

toiminnassaan. On kuitenkin tärkeää, että kyseisillä teknologioilla on nykyisin 
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käytettävien koulutustyökalujen suhteen täydentävä eikä täysin korvaava rooli, 

jottei ammattikuljettajille tarpeellisen tiedon ja hankittavien taitojen välittymiseen 

jää puutteita. Seuraava taulukko sisältää ehdotukset niistä koulutuksen alueista, 

joissa kyseisiä teknologioita voidaan soveltaa täydentävästi ta korvaavasti. 

Taulukko 1. Ristiintaulukko: ICT-teknologian korvattavuus/täydentävyys koulutusohjelman 
puitteissa  

 VR Ajosimulaattorit E-oppiminen 

VR  täydentävä/ 

korvattavissa 

täydentävä 

Ajosimulaattorit täydentävä/ 

korvattavissa  
 täydentävä 

E-oppiminen täydentävä täydentävä  

On hyvä muistaa, että ajosimulaattorin täydestä korvattavuudesta VR-pohjaisilla 

ratkaisuilla voidaan puhua ainoastaan matalan luokan simulaattoreiden yhteydessä. 

Korvattavuus ei ole tehokasta sellaisten tehtävien suorittamisessa, jotka 

edellyttävät vain korkealuokkaisen ajosimulaattorin avulla toteutettavissa olevien 

tuntemusten aikaansaamista. 

5.2 ICT-pohjaisten työkalujen yhdistämisen suuntaviivat 

5.2.1 Käyttöjärjestyksen vaikutus  

Olennaista merkitystä on ICT-työkalujen käytön järjestyksellä sekä edellytyksellä, 

että niitä käytetään reaaliolosuhteissa toteutettavaa koulutusta edeltävässä 

koulutusosiossa. Tämä edellytys varmistaa ICT-työkalujen avulla saavutettavien 

tulosten oikean hyödyntämisen. Koulutus muodostaa suunnitellun ja 

järjestelmällisen prosessin, jonka tavoitteena on aikaansaada koulutettavassa 

muutosprosessi, joka mahdollistaa hänelle kuljettajan ammatin harjoittamiseen 

tarvittavan tiedon ja taitojen omaksumisen. Teoriakoulutusta voidaan antaa 

rinnakkain ICT-työkalujen välityksellä ja välittömässä kontaktissa ohjaajan kanssa. 

Koulutusaika on Puolan oloissa lakisääteisesti rajoitettu seitsemään tuntiin 

päivässä. Käytännön koulutuksen prosessin suhteen ajallisia rajoituksia ei ole ja se 

edellyttää tiettyjen suoritusjärjestystä koskevien periaatteiden noudattamista. 

Cargossa pidettyjen koulutusten kokemusten perusteella suositellaan, että 

ajokorttikoulutusvaihetta seuraavassa esikarsintavaiheessa koulutusaika olisi 

rajoitettu neljään tuntiin päivässä. Tätä pitempi koulutusaika aiheuttaa 

koulutettavalle näkyvää väsymystä ja heikentää koulutuksen positiivisia tuloksia. 

Suosituksena on myös, että ICT-työkaluja hyödyntävä koulutus olisi aina ennen 

koulutusta käytännön olosuhteissa. Tällaisella järjestyksellä varmistetaan parhaat 

ja myönteiset tulokset. Henkilöille, joilla esiintyy huomattavia 
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simulaattoripahoinvointioireita suositellaan ICT-työkalujen jättämistä pois heidän 

koulutuksestaan. Simulaattoripahoinvointi-ilmiö menee ohi yleensä vasta 

pidemmän ajanjakson kuluttua, ja jos siirrytään lyhyen ajan jälkeen koulutukseen 

luonnollisissa olosuhteissa, seurauksena on, että koulutus on tehotonta 

koulutettavan väsymyksen vuoksi. 

Lisäksi, kuten todettiin jo edellä kohdassa 4.6, ICT-työkaluja hyödyntävässä 

koulutuksessa altistuminen virtuaalitodellisuudelle ei saisi kestää kahta tuntia 

enempää, samoin kuin korkealuokkaisissa simulaattoreissa toteutettavissa 

sessioissa, ja simulaatioiden välissä suositellaan taukojen pitämistä. 

5.2.2 ICT-pohjaisten työkalujen käytön vaikutus koulutettavien tuloksiin – 

päätelmät 

Seuraavan informaatio- ja viestintäteknologiaan perustuvia työkaluja ja niiden 

vaikutuksia koulutettaviin henkilöihin koskevan kuvauksen ovat laatineet 

ICT-INEX -projektin puolalaiset yhteistyökumppanit. 

Teoriakoulutuksen ICT-työkaluavusteiseen toteutukseen liittyy käytännössä 

e-oppimisen hyödyntäminen. Tämäntyyppisen koulutuksen vaikutuksen voidaan 

katsoa olevan positiivinen, sillä etäyhteydellä toteutettavat koulutustilaisuudet 

tuovat säästöjä kustannuksissa ja matkustusajassa. E-oppimiskoulutusta 

toteutetaan myös koulutusyrityksen tiloissa. Tämän ansiosta on mahdollista 

varmistaa yhtä aikaa kokeneen valmentajan valvonta sekä koulutuksen 

standardisointi ja arvioinnin objektiivisuus tarkastustestien avulla. 

Käytännön koulutus, joka toteutetaan ICT-työkaluja käyttävän valmentajan 

toimesta, on usein uusi asia koulutettaville. Koulutuksiin osallistuu erilaisia 

henkilöitä – niitä, joilla on aiempaa kokemusta virtuaalitodellisuudesta kuin myös 

niitä, jotka eivät ole siitä koskaan kuulleet. Valmentajan tehtävänä on arvioida, 

minkälainen henkilö on kulloinkin kyseessä. Henkilöä, jolla ei ole kokemusta 

kyseisestä teknologiasta on koulutettava eri tavalla kuin sellaista, jolle tällainen 

työkalu on jo ennestään tuttu. Henkilöt, joilla ei ole aiempaa ICT-teknologiaan 

liittyvää kokemusta pitää ensin arvioida simulaattoripahoinvointialttiuden, 

tietokoneen oheislaitteiden hallinnan ja ohjelmiston käytön osalta. 

Cargon koulutustiloissa Puolassa pidetyistä koulutustilaisuuksista on voitu tehdä 

seuraavat johtopäätökset. 

Koulutuksiin osallistuvat henkilöt voidaan jakaa kolmeen perusryhmään: 

1. henkilöt, jotka eivät ole olleet tekemisissä tiekonelaitteiden kanssa 

(mahdollista erityisesti yli 50-vuotiaiden ryhmässä), 

2. henkilöt, jotka ovat olleet tekemisissä tietokonelaitteiden kanssa, mutta 

heidän osaamisensa on heikkoa ja he edellyttävät perehdyttämistä sekä 



Tulos IO7: Yhtenäinen innovatiivinen ICT-pohjainen ammattikuljettajien koulutusmalli, jossa on 
huomioitu kolmen valitun heikossa asemassa olevien ryhmän tarpeet sekä muutossuositukset 
kansalliseen ja yhteisön lainsäädäntöön 

 

ICT-INEX -projekti Sivu 35/47 
 

tiiviimpää valvontaa koulutuksen kestäessä (koskee erityisesti yli 

50-vuotiaita ja maahanmuuttajia, joilla sisällön ymmärtäminen saattaa olla 

haasteellista), 

3. henkilöt, jotka ovat olleet tekemisissä tietokonelaitteiden ja ohjelmistojen 

kanssa ja jotka ovat melko eteviä ICT-työkalujen käyttäjiä. 

Ensimmäiseen ryhmään kuuluviin henkilöihin kohdistettaviin toimiin sisältyy: 

 perehdytys, joka käsittä koulutuksessa käytettävien tietokonelaitteiden 

hallinnan elementtien esittelyn, 

 perehdytyksen sisäistämisen arviointi ja mahdollisesti sisäistämättä 

jääneiden elementtien kertaus, 

 harjoituksen alustava suorittaminen koulutettavan toimesta ja siirtyminen 

koulutuksen arvioinninalaiseen osioon, 

 varsinainen koulutus. 

Toiseen ryhmään kuuluviin henkilöihin kohdistettaviin toimiin sisältyy: 

 yksinkertaistettu perehdytys, joka käsittää koulutuksessa käytettävien 

tietokonelaitteiden hallinnan elementtien esittelyn, 

 perehdytyksen sisäistämisen arviointi ja mahdollisesti sisäistämättä 

jääneiden elementtien kertaus, 

 harjoituksen alustava suorittaminen koulutettavan toimesta ja siirtyminen 

koulutuksen arvioinninalaiseen osioon, 

 varsinainen koulutus. 

Kolmanteen ryhmään kuuluviin henkilöihin kohdistettaviin toimiin sisältyy: 

 ohjeistus, jossa käsitellään koulutuksen eri elementtejä, 

 harjoituksen alustava suorittaminen koulutettavan toimesta ja siirtyminen 

koulutuksen arvioinninalaiseen osioon, 

 varsinainen koulutus. 

Jokaisessa ryhmässä voi olla vähemmän tai enemmän simulaattoripahoinvoinnille 

alttiita henkilöitä. Näiden henkilöiden koulutus on pidettävä lyhennettynä tai 

koulutuksessa on huolehdittava tiheämmästä taukojen pitämisestä tai negatiivisia 

sivuvaikutuksia aiheuttavista koulutuselementeistä on luovuttava kokonaan. 

On muistettava, että simulaattori- ja simulaatiopahoinvoinnin oireita esiintyy, kun 

ihminen altistetaan sekä projektiojärjestelmien että virtuaalitodellisuutta 

hyödyntävien järjestelmien luomalle virtuaaliympäristölle. Oireet ovat usein 

samanlaiset kuin klassisessa matkapahoinvoinnissa, eli saattaa ilmetä: huimausta, 

kalpeutta, lisääntynyttä hikoilua, pahoinvointia, päänsärkyä ja tilantajun 

häiriintymistä ja ääritapauksessa oksentelua. Saattaa myös esiintyä 
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tasapainohäiriöitä. Tällaisia häiriöitä on pidettävä esteenä osallistumiselle kyseiseen 

koulutuksen osioon, koska mainituilla sivuvaikutuksilla voi olla vaikutusta ihmisen 

turvallisuuteen ja terveyteen. 

5.2.3 Vaikutus koulutuksen organisointiprosessiin 

ICT-elementtien käyttöönotto tuo muutoksia koulutuskeskusten infrastruktuuriin ja 

koulutusten toteutusaikatauluun, edellyttää pätevämmän henkilökunnan 

palkkaamista tai olemassa olevan henkilöstön kouluttamista uusien työkalujen 

käyttöön. 

Cargon kokemukset ovat osoittaneet, että e-oppimisen lisääminen 

teoriakoulutukseen ja virtuaalitodellisuuden lisääminen käytännön koulutukseen 

aiheuttaa ilmeisten taloudellisten seurausten ja infrastruktuuriin liittyvien 

muutosten lisäksi myös muutoksia koulutusten toteutuksen järjestelyihin. 

Koulutusten laajentaminen uusia elementtejä lisäämällä ja niiden tarkan 

koordinoinnin tarve vaatii koulutusten tarkkaa suunnittelua ja toteutusaikataulujen 

noudattamista. 

E-oppimiseen tarkoitettujen koulutusasemien rakentamisessa on otettava 

huomioon, että asemien lukumäärä pitää suunnitella suhteessa 

enimmäismiehitykseen. Asemien käyttöaste riippuu koulutuksen ajankohdista ja 

siinä esiintyy suurta vaihtelua. Itse koulutuksetkin tehostuvat joinakin 

viikonpäivinä. Koulutusasemien käyttö vaihtelee myös vuorokaudenaikojen 

mukaan. Cargo Groupin tapauksessa e-oppimista varten luotujen koulutusasemien 

käyttöaste on keskimäärin noin 70%. 

VR-työkalut merkitsevät myös sitä, että tälle koulutusosiolle on järjestettävä tilat ja 

koordinoitava se muuhun, perinteiseen koulutuksen osaan. 

Yhteenvetona todetaan, että koulutuksen uudet elementit, erityisesti 

käytännönosiossa, pidentävät koulutusaikaa noin kahdella tunnilla. Cargon mukaan 

tämä arvo on minimaalinen. Jokainen koulutusta rikastuttava elementti pidentää 

sen kestoa ja siten myös lisää koulutuskeskuksen kustannuksia. Voittona on 

lisäarvo paremmin ammattiinsa valmistautuneen kuljettajan muodossa. 

5.2.4 Vaikutus valmentajiin 

Projektin vaatimusten mukainen ICT-työkalujen käyttöönotto Cargossa johti: 

 uusien ohjaajien palkkaamiseen koulutuksen ajan pidentymisen vuoksi, 

 ohjaajaryhmän kouluttamiseen heidän pätevyytensä lisäämiseksi uusien 

koulutustyökalujen käyttöönoton vuoksi, ja siihen että 

 koulutusten parissa työskentelevät henkilöt arvostavat koulutusten laajuuden 

lisäämistä: koulutukset ovat vähemmän yksitoikkoisia, mikä on lisännyt 

valmentajien ja koulutettavien sitoutumista. 
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Projektin vaatimusten mukainen ICT-työkalujen käyttöönotto TTS:ssä johti siihen, 

että: 

 automaattisesti toimivan matalan luokan simulaattorin ansiosta valmentajat 

voivat omistaa enemmän aikaa koulutettaville ja heidän taitojensa 

arvioinnille ja tukemiselle, 

 valmentajat ovat löytäneet uusia tapoja hyödyntää eri simulaattoreiden 

yhdistelmiä (esim. erityyppiset koulutukset matalan ja korkean luokan 

simulaattorissa). 

5.2.5 Suositeltu lähestymistapa ICT-pohjaisen innovatiivisen 

kuljettajakoulutuksen käyttöönottoon 

ICT-työkaluja hyödyntävien koulutusten toteuttamisessa projektin puolalaiset 

yhteistyökumppanit suosittelevat: 

1. ottaa käyttöön e-oppiminen koulutusta standardisoivaksi menetelmäksi, 

2. ottaa käyttöön VR-teknologia sellaisten skenaarioiden toteuttamiseksi, joita 

ei pystytä toteuttamaan normaaleissa standardikoulutuksissa, 

3. ottaa käyttöön koulutusten vaiheistaminen siten, että koulutuksen tietty osa 

pitää suorittaa virtuaalitodellisuusolosuhteissa ennen 

simulaattorikoulutukseen ryhtymistä, ja että 

4. simulaattorissa tapahtuva koulutus suoritetaan vuorostaan ennen 

tieolosuhteissa pidettävää koulutusta, ja 

5. tieolosuhteissa suoritettava koulutus tallennetaan ja sitten toistaa – seuraava 

vaihe on nimittäin nähtävä paluuna simulaatioon, jonka aikana toistetaan 

todellisten olosuhteiden tapahtumia, joissa koulutettava teki virheitä. Tämän 

vaiheen koulutuksen tarkoituksena on kyseisten tapahtumien toistaminen 

kunnes virheet on eliminoitu. 

Suomessa ammattikoulutuksia koskevat säännökset mahdollistavat jo nyt monia 

ilmaisia tapoja toteuttaa ammattikuljettajille suunnattuja simulaattorikoulutuksia. 

Siksi suositukset on suunnattu lähinnä koulutusten järjestäjille, jotta he voivat 

parantamaan opetustaan niiden pohjalta. 

Suomalaisen projektiyhteistyökumppanin TTS:n mukaan simulaatio ja simulaattorit 

ovat kaksi eri asiaa, siksi ensimmäisessä suosituksessa korostetaan sopivien 

harjoitusten kehittämistä, jotta simulaattorissa voitaisiin aikaansaada 

mahdollisimman realistisia simulaatioita. Mikäli tarpeellista, simulaatiota voidaan 

täydentää lisäämällä harjoituksiin 3D-ääntä. Lisäksi simulaatiota voidaan myös 

laajentaa lisäämällä siihen käsiteltävään aiheeseen liittyvää koulutusta e-oppimisen 

muodossa (liikennemerkkejä, mahdollisten vaarojen kuvauksia ja kuvia, 

vaaratilanteiden tunnistamista tai esim. ammattikuljettajien ammatilliseen 
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lisäkoulutukseen liittyvää aineistoa). Itse koulutuksissa on havaittu, että 

keskittyminen vain yhteen konkreettiseen asiaan simulaatiossa, jolloin tilanne on 

kaukana todellisesta tietilanteesta, aiheuttaa oppimistulosten heikkenemistä, koska 

simulaation tehokkuus kärsii tästä. Jos simulaatioon liitetään pelkän ajoneuvon 

kuljettamisen oheen muita asioita (esim. bussin ovien seurantaa, työlinjan 

viestintää, reitin suunnittelua, myyntilaitteen käyttöä jne.), simulaatiosta tulee 

realistisempaa ja siten tehokkaampaa, minkä ansiosta käyttäjä keskittyy ja oppii 

asioita paremmin. 

Kolmella eri kohderyhmällä, eli NEET-henkilöillä, maahanmuuttajilla ja yli 

50-vuotiailla ei havaittu merkittäviä eroja eri harjoitustyökalujen käytössä, joskin 

kaikkien ryhmien katsottiin hyötyvän siitä enemmän tai vähemmän. 

Tarkistusryhmän kohtaamia haasteita ei voida selittää ikäeroilla tai kansallisuudella, 

vaan ne johtuvat enemmänkin eroista oppimiskyvyssä, joka oli toisilla parempi ja 

toisilla heikompi. Lähtötasoihin vaikuttivat myös tulokset: vaikka heikoimmat 

saattoivat mutkitella ja ajaa ulos tieltä tai eksyä reitiltä, he kykenivät parantamaan 

alueilla, joilla olivat aiemmin saavuttaneet hyviä tuloksia. Oppimisen 

nopeuttamiseksi tarvitaan siten kehitettävien alueiden selkeää määrittelyä ja niihin 

keskittymistä koulutuksessa. Useat henkilöt tarvitsivat mm. ohjeistusta oikeaan 

tiedonkäsittelyyn, ajoneuvon hallintaan tai liukkaan kelin ajoharjoituksia. 

Simulaattoriharjoittelu sopii oikein hyvin kaikkiin näihin tarpeisiin ja tukee kyseisiä 

alueita. Lisäksi erot kielitaidossa vaikuttivat oppimiseen erityisesti, sillä ohjaajan 

(tai simulaattorin) antamien tietojen sisäistäminen ei ollut heti mahdollista. 

Ammatin harjoittamiseen tarvittavan ja koulutuksessa käytettävän kielen opetus 

olisi hyvä valmennuskeino. 

Suomalaisen projektiyhteistyökumppanin TTS:n suositukset on esitetty seuraavassa 

taulukossa.  

Taulukko 2. Suositukset useita ICT-työkaluja hyödyntävien koulutusten toteuttamiseksi 
Suomessa 

Yhtenäinen 

koulutusmalli  
 

Kansallista 

lainsäädäntöä 
koskevat suositukset 

EU:n lainsäädäntöä 

koskevat suositukset 

Järjestelyjä / 

teknisiä asioita 
koskevat suositukset 

IO3: Suuntaviivat 

koulutuksen 

tehokkuuden 

lisäämiseksi matalan ja 

korkean luokan 

simulaattoreita 

yhdistämällä. Matalan 

ja korkean luokan 

simulaattoreita ja 

ohjelmistoja koskevat 

normit sekä 

IO3: Suositukset 

matalan luokan 

simulaattoreiden 

lailliseksi 

määrittelemiseksi 

kansallisessa 

lainsäädännössä: mitkä 

tekniset ratkaisut 

luokitellaan matalan 

luokan (mutta 

laadultaan edelleen 

IO3: Suositukset 

yhtenäisen (eri 

työkaluja hyödyntävän) 

ICT-pohjaisen 

koulutuksen roolin 

määrittelemiseksi 

(edellyttää 

tarkistamista EU:n 

lainsäädännössä). 

IO3: Sidosryhmille 

suunnatut suositukset 

koulutusten kehittäjille, 

koulutuskeskuksille ja 

kuljetusyhtiöille: 

• kustannustehokkuus 

• koulutuksen korkea 

laatu 
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koulutuksen 

päätavoitteet ja 

tehtävät. 

tarkoitukseen sopiviksi) 

simulaattoreiksi. 

 

 IO3: Ohjaajaprofiilia 

koskevat suositukset: 

a) tottuminen 

simulaattoriin sekä 

järjestelyjen että 

tekniikan osalta, 

b) määrätyn taitotason 

saavuttaminen 

koulutettavan henkilön 

seuraamisessa. 

IO3: Suositus 

mahdollisuuksien 

lisäämiseksi itsenäiseen 

opiskeluun matalan 

luokan simulaattorien 

ja muiden e-oppimisen 

alustojen/työkalujen 

avulla. Minkä tyyppinen 

itsenäinen opiskelu 

voidaan luokitella 

"laadukkaaksi 

itseopiskeluksi" ja 

minkälaisia tehtäviä ja 

ohjelmistoja se 

edellyttää. 

(itsenäisen opiskelun 

roolin määrittely) 

IO3: Matalan ja 

korkean luokan 

simulaattorien ja 

koulutustyökalujen eri 

yhdistelmien 

opetuskäyttöä koskeva 

suositus. 

   IO3: Useampaan eri 

opetusmenetelmään 

perustuvia 

koulutusohjelmia 

koskeva suositus. 

 

Oikeanlaiseen lähestymistapaan johtavana suosituksena olisi ensisijaisesti 

määritellä, mitkä ovat koulutuksen työstettävät tavoitteet. Jos esimerkiksi 

suunnitellaan ennakoivan ajotavan koulutusta, tavoitteena on se, että kuljettajalle 

saisi tietoa siitä, mitä on ennakoiva ajotapa. Kun tavoite on selkeä, on helpompi 

määritellä, mitä harjoituksia tarvitaan sen saavuttamiseksi. Tämä on ollut 

lähtökohtana projektissa toteutettaville pilottihankkeille ja perustana 

koulutusohjelmalle. Opetusohjelman laatimisessa on muistettava seuraava asia: on 

helppo sotkeutua turhaan suunnitteluun, kun jo koulutustavoitteiden asettelun 

jälkeen löytyy jokin vanha harjoitus ja yritetään tehdä se koulutettavan kanssa. 

Tällainen toiminta ei ole järkevää – on varmistettava riittävä määrä suoritettavia 

harjoituksia jokaiselle tavoitteelle. Harjoitteluvaiheen pitää olla innovatiivinen ja 

suuntautunut uusiin mahdollisuuksiin: jos esimerkiksi tulee vastaus, että "tätä 

simulaatiota ei ollut aiemmin mahdollista tehdä simulaattorilla", niin olisiko se nyt 

mahdollista toteuttaa VR-lasien avulla? Käytännössä kaikki koulutukset, jotka 

voidaan toteuttaa sopivassa ympäristössä tarkoituksenmukaisella ajoneuvolla, 

voidaan nykyisin toteuttaa myös VR-lasien avulla. Viimeinen pohdinnanarvoinen 
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seikka on koulutettavan henkilön mahdolliset muut tavoitteet. Millä tavoin uusi 

koulutusohjelma tulisi sovittaa näihin muihin tavoitteisiin ja täyttääkö se ne oikealla 

tavalla vai jääkö ehkä jotain puuttumaan? Ohjelman tekijällä pitää olla tarkka ja 

monipuolinen kuva siitä, minkälaisia pätevyyksiä koulutettava henkilö tarvitsee tai 

odottaa ja mitä muita taitoja hän hankkii suunnitellun koulutuksen laajuuden 

lisäksi. 

Edellä esitetyn kuvauksen mukaisesti suunniteltu koulutusohjelma voidaan helposti 

liittää osaksi opiskelijan henkilökohtaista kehittämissuunnitelmaa ja sitä voidaan 

hyödyntää myös muiden henkilöiden opetuksessa. 

Itävallassa ICT-INEX -projektikonsortion jäsen 3srl ei ryhtynyt minkäänlaisiin 

ICT-pohjaisten innovatiivisten kuljettajakoulutusten käyttöönottoon liittyviin 

pilottihankkeisiin. Tästä syystä ei ole saatavilla mitään konkreettisia 

tutkimustuloksia ja suositukset on muotoiltu yleisemmästä näkökulmasta 

katsottuna. On kuitenkin olemassa itävaltalaistutkimusten tuloksia aiemmasta 

Erasmus+ -projektista ja muista samankaltaisista ammattikuljettajakoulutuksia 

koskevista projekteista, joihin 3srl osallistui ja jotka voivat tukea kansallista 

perspektiiviä ICT-pohjaisten innovatiivisten kuljettajakoulutusten käyttöönoton 

osalta. Seuraavassa Itävallan ammattikuljettajien koulutussektorin suositukset: 

 e-oppimisen selkeä tunnustaminen opetuksen valinnaiseksi lähestymistavaksi 

säädellyn ammattikuljettajakoulutuksessa, 

 työosaoppimiskäytäntöjen integroiminen e-oppimiskursseihin 

ammattikuljettajien oppimistarpeiden ja oppimisen ominaispiirteiden 

täyttämiseksi, 

 e-oppimisen täydellinen integrointi Itävallassa direktiivin 2003/59/EY 

kansalliseen toimeenpanoon oppimistuloksiin perustuvan lähestymistavan 

pohjalta, 

 laatustandardit e-oppimiselle ja ICT-pohjaisille koulutustyökaluille, kuten 

simulaattori- ja VR-kurssit (mukaan lukien matalan ja korkean luokan 

simulaattorien selkeän määritelmän sisällyttäminen direktiiviin). 

 laatustandardit valmentajille / ohjaajille, 

 ICT-pohjaisia koulutustyökaluja, kuten e-oppimista, simulaattorikursseja, 

virtuaalitodellisuutta ja pelillistämistä koskeva monipuolinen tieto ja 

neuvonta loppukäyttäjille ja päättäjille, 

 selkeä ja intuitiivinen käyttöliittymä ICT-pohjaisille koulutustyökaluille, 

 ICT-pohjaisten kuljettajakoulutustyökalujen intensiivinen tutkimus 

yhdistettynä jakamiseen ja verkostoitumiseen nykyisen toteutuksen 

puitteissa. Tämä edellyttää vuoropuhelua koulutuslaitosten, ohjelmoijien ja 

tutkijoiden välillä jatkuvan jakamisen, verkostoitumisen ja yhteisen 
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tutkimustoiminnan ylläpitämiseksi tavoitteena parantaa edistyksellisten 

ICT-pohjaisten työkalujen integrointia ammattikuljettajien koulutukseen. 

5.3 Informaatio- ja viestintäteknologian hyödyntämistä 

ammattikuljettajakoulutuskäyttöön koskeva palaute 

ohjaajilta ja koulutettavilta 

Seuraavassa on yhteenveto Cargon IO4-projektissa toteutettujen eri ICT-työkalujen 

käyttöä yhdistelevien pilottihankkeiden aikana kerätystä palautteesta. 

1. Ohjaajilta 

a. neutraalia pätevyyden kehittämistarvetta koskevaa tietoa, 

b. VR-ohjelmistojen käytön helpottamista koskevia ehdotuksia: 

mieluummin käytetään valmiita tapahtumaskenaarioita. 

2. Koulutettavilta 

a. myönteisiä arvioita koulutusaikojen suuremman joustavuuden 

suhteen,  

b. myönteisiä arvioita VR-sisältöisten koulutusvaiheiden sisällön suhteen, 

c. kielteisiä arvioita VR-sisältöisten koulutusten suhteen 

simulaattoripahoinvoinnille alttiiden henkilöiden keskuudessa, 

d. ehdotus lisätä VR-muodossa toteutettavia aiheita: ajoneuvon huolto, 

lastaaminen. 

Autokuljetusinstituutti ITS:ssä pidettyjen virtuaalitodellisuutta hyödyntävien 

koulutusten yhteydessä osallistujilta saadun palautetiedon analyysi osoittaa, että 

nuorilla henkilöillä on enemmän kokemusta virtuaalitodellisuudesta kuin 

vanhemmilla henkilöillä – heidän vastauksensa viittaavat korkeampiin kyseistä 

teknologiaa koskeviin vaatimuksiin (havaittiin enemmän kielteisiä kommentteja), 

mutta samanaikaisesti nämä henkilöt ovat tietoisia teknologian käytöstä 

ilmenevistä hyödyistä. Analyysi on osittanut, että 2/3 koulutettavista henkilöistä piti 

3D-lasien avulla esitettyä simulaatiota parempana kuin 2D-esitystä. Nämä olivat 

pääasiassa nuoria henkilöitä. Vanhemmat henkilöt pitivät yhtä usein parempana 

perinteistä 2D-esitystapaa. 

Valintojensa syiden joukossa tutkimuksen osallistujat mainitsivat useimmiten 

simulaation realismin. Tämä tarkoittaa, että VR-simulaatio toistaa todelliset 

tieolosuhteet 2D-simulaatiota paremmin. Yksi suurimmista tutkittavien henkilöiden 

kokemista ongelmista virtuaalitodellisuuden käytössä olivat 2D-esitykseen 

verrattuna voimakkaammat simulaatiopahoinvoinnin oireet. 

Simulaatiopahoinvoinnin oireita ilmoittivat useammin yli 50-vuotiaat. Tämä oli 

kyselyyn vastanneiden mainitsema keskeinen perustelu 2D-esitysten ja matalan 

luokan simulaattorin käyttämisen puolesta. 
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Seuraavassa on yhteenveto TTS:n IO3- ja IO4-projekteissa toteutettujen eri 

ICT-työkalujen käyttöä yhdistelevien pilottihankkeiden aikana kerätystä 

palautteesta. 

Koulutukseen osallistuneilta opiskelijoilta saatu palaute oli suurelta osin myönteistä, 

kuten on usein asian laita simulaattorikoulutuksissa. Opiskelijat arvostavat 

tämäntyyppisen koulutuksen hyötyjä. VR-laseja koskeva palaute oli vaihtelevampaa 

– tärkein syy tähän oli se, että pilottihankevaiheessa VR-laseja ei oltu vielä 

riittävästi mukautettu ajoharjoituksiin. Koska käytettiin vanhemman sukupolven 

VR-laseja, koulutettavilla oli suurempi riski kokea huimausta ja pahoinvointia 

ajoneuvonkuljettamisharjoituksissa. Ne koulutettavat, jotka eivät olleet kärsineet 

näistä vaikeuksista harjoituksissa VR-lasien kanssa, olivat hyvin tyytyväisiä 

kokemastaan. Ennen kaikkea he korostivat ajoneuvon mittojen visualisoinnin 

tarkkuutta virtuaalisten pyyhkäisyjen avulla, mikä ei ole yhtä helppoa ajaessa ilman 

VR-laseja. Toinen tärkeä asia oli parempi käsitys ajoneuvon ympäristöstä 

(matkustajista, muista tienkäyttäjistä yms.) sekä ympäristön realismi – monet 

koulutettavat "unohtivat" ajaneensa oikeasti virtuaalitodellisuudessa ja olivat 

selvästi yllättyneitä riisuttuaan VR-lasit. Palautetiedoista ilmenee, että kehityksen 

pitää tapahtua ennen kaikkea itse koulutusteknologiassa, eli pitää saada käyttöön 

paremmat ajolasit, ja kuljettajakoulutuksen pitää keskittyä kuljettajan ammattiin 

kokonaisuutena (ei pelkästään ajoneuvon kuljettamiseen), eli toisin sanoen 

koulutuksen virtuaaliluonteen tuomiin lisähyötyihin, esim. huoltokoulutuksen 

järjestämiseen asiakkaan luona. 

5.4 Informaatio- ja viestintäteknologian hyödyntämistä 

ammattikuljettajakoulutuskäyttöön koskeva palaute 

sidosryhmiltä 

Yhtälailla mielenkiintoisia johtopäätöksiä ilmenee Varsovassa 6.6.2019 pidetyn ja 

ITS:n ja Cargo Group Sp. K. sp. z o.o.:n järjestämän Virtuaalitodellisuus 

vastauksena ammattikuljettajakoulutuksen haasteisiin -konferenssin osallistujilta 

saadusta palautteesta. Tiedot kerättiin kyselyn muodossa. Kyselyyn vastasi 23 

henkilöä. 

Vastanneiden mielestä nykypäivän kuljetusalan suurimpia ongelmia on 

työntekijäpula. Vastanneiden enemmistön mukaan kuljetusalan tilanne kuljettajien 

saatavuuden ja palkkaamisen mahdollisuuksien osalta on vaikea. Vastaukset 

kysymykseen "Onko kuljetusalalla mielestäsi pulaa työntekijöistä?" on esitetty 

seuraavassa kaaviossa. 
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Kaavio 1. Kysymys "Onko mielestäsi kuljetusalalla pulaa työntekijöistä?"  
[Ei - 2, Todennäköisesti ei - 2, Todennäköisesti kyllä - 7, Kyllä - 12] 
 

Kyselyyn osallistuneiden mielestä ammattikuljettajapula voidaan ratkaista osittain 

palkkaamalla heikossa asemassa olevien ryhmiin kuuluva henkilöitä, kuten 

NEET-henkilöt (työttömät alle 29-vuotiaat nuoret), yli 50-vuotiaat ja 

maahanmuuttajat. Vastaukset kysymykseen "Voidaanko mielestäsi paikata osan 

kuljetusalan työntekijäpulasta vielä laajemmalla NEET-henkilöiden (työttömät alle 

29-vuotiaat nuoret), yli 50-vuotiaiden ja maahanmuuttajien palkkaamisella?" on 

esitetty kaaviossa 2. 

 

Kaavio 2. Kysymys "Voidaanko mielestäsi paikata osan kuljetusalan työntekijäpulasta vielä 

laajemmalla NEET-henkilöiden (työttömät alle 29-vuotiaat nuoret), yli 50-vuotiaiden ja 
maahanmuuttajien palkkaamisella?" 
[Ei - 1, Todennäköisesti ei - 2, Todennäköisesti kyllä - 13, Kyllä - 6] 
 

Kyselyyn vastanneet olivat myös sitä mieltä, että projektissa esitetyt ratkaisut ja 

suositukset voivat lisätä NEET-henkilöiden, yli 50-vuotiaiden sekä 

maahanmuuttajien kiinnostusta kuljetusalan töihin. Kaksikymmentä vastannutta 

kahdestakymmenestäkolmesta on sitä mieltä, että projektin tulokset auttavat 

ehkäisemään nykyisin heikossa asemassa olevien ryhmien työmarkkinoille 

ilmaantumiseen liittyviä ongelmia ja toisaalta tukemaan työvoimapulasta kärsivää 

pytanie 8; 
Nie; 2 

pytanie 8; 
Raczej nie; 

2 

pytanie 8; 
Raczej tak; 

7 

pytanie 8; 
Tak; 12 

pytanie 9; 
Nie; 1 

pytanie 9; 
Raczej nie; 

2 

pytanie 9; 
Raczej tak; 

13 

pytanie 9; 
Tak; 6 
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kuljetusalaa. Lisäksi kaikki kyselyyn vastanneet ovat sitä mieltä, että VR-ratkaisut 

voivat tehdä kuljettajien koulutusprosessista houkuttelevampaa.  

 

Kaavio 3. Kysymys "Voivatko mielestäsi projektissa esitetyt ratkaisut ja suositukset lisätä 
NEET-henkilöiden, yli 50-vuotiaiden sekä maahanmuuttajien kiinnostusta kuljetusalan 
töihin?" 
[Ei - 0, Todennäköisesti ei - 3, Todennäköisesti kyllä - 11, Kyllä - 9] 

 

 

Kaavio 4. Kysymys "Voivatko mielestäsi VR-ratkaisut tehdä kuljettajien koulutusprosessista 
houkuttelevampaa?" 
[Ei - 0, Todennäköisesti ei - 0, Todennäköisesti kyllä - 5, Kyllä - 19] 

pytanie 10; 
Nie; 0 

pytanie 10; 
Raczej nie; 

3 

pytanie 10; 
Raczej tak; 

11 

pytanie 10; 
Tak; 9 

pytanie 10; 
Nie; 0 

pytanie 10; 
Raczej nie; 

0 

pytanie 10; 
Raczej tak; 

5 

pytanie 10; 
Tak; 19 
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6. Pätevyysprofiilivaatimukset 

6.1 Ajo-opetuksen ohjaajan pätevyysvaatimukset 

Koulutusta johtavalla ohjaajalla pitää olla: 

 tiedot koulutusohjelman sisällöstä, jotta olisi mahdollista selvittää 

koulutettavalle keskustelun keinoin ongelmat, joita hän ei ymmärrä, 

 kykyä nopeaan oppimiseen, jota tarvitaan koulutusaineiston päivittämiseen 

usein muuttuvien säädösten vuoksi, 

 avoimuutta koulutusohjelmaa koskevien sääntöjen muutoksille, 

 viestintätaitoja, joita tarvitaan koulutettavien kohtaamisessa, 

 konfliktinratkaisutaitoa, 

 selkeä puhetapa, 

 empatiaa, 

 helppoutta multimediavälineiden käytössä, 

 avoimuutta koulutustapaa muuttavia uusia teknologioita kohtaan, 

 valmius käyttää 3D-teknologiaa tukevia pelillistämisalustoja, 

 taitoa selittää 3D-alustojen käyttöperiaatteet koulutettaville. 

6.2 Master-kuljettajan pätevyysvaatimukset 

Master-kuljettajan pitää: 

 tuntea koulutusohjelma, 

 tuntea ajoneuvon tekniset mahdollisuudet, 

 tuntea ammattikuljetusalan ajoneuvoihin nykyisin ja viime vuosina tehtyjen 

innovaatioiden teknologiset uutuustrendit, 

 osata opettaa tietojaan muille, 

 osata muuntaa tietämystään kuljettajien hyödynnettävissä olevaksi 

käytännöksi, 

 olla assertiivinen ihmiskontakteissa. 

6.3 Koulutusten hallinnosta vastaavan pätevyysvaatimukset 

Koulutusten hallinnosta vastaavalla pitää olla: 

 sujuva koulutusohjelmien tuntemus, 

 koulutusohjelmien taustalla olevan tietotekniikan tuntemus, 

 valmiudet koulutusohjelmien hallinnosta huolehtimiseen, 
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 avoimuutta koulutustapaa muuttavia uusia teknologioita kohtaan, 

 tietämystä koulutusohjelman käytöstä, jotta olisi helppo selvittää ongelmia, 

joita koulutuksia käyttävät henkilöt voivat kohdata työskennellessään 

ohjelmiston kanssa. 
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