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Hyvä lukija, 

 

Tämä ensimmäinen uutiskirje kertoo sinulle toiminnoista ja tuotteista, joita 

kehitetään Sprinter pro driver ERASMUS + -projektin aikana. Tämä uutiskirje 

antaa sinulle perustiedot projektista ja yhteistyökumppaneiden jo 

suorittamasta toiminnoista. 
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Projekti  

Tavaroiden kuljetus EU: n 

jäsenvaltioiden välillä on arvioitu 

kasvavan 50 prosenttia vuosina 

2000 - 2020. Maantieliikenne - joka 

jo kuljettaa 73 prosenttia tavaroista 

maalla - tulee epäilemättä olemaan 

suurin liikkuvuuden muoto 

jatkossakin. 

Kevyet hyötyajoneuvot (LCV), alle 

3,5 tonnia, ovat tärkeä osa 

kuljetuskalustoa ja viime vuosina 

ovat kasvattaneet osuuttaan 

Euroopan kuljetuskapasiteetista. 

Tämä on myös lisännyt 

liikenneonnettomuuksien määrää 

alalla.  

Huolimatta niiden 

eksponentiaalisesta kasvusta 

pienien hyötyajoneuvojen 

kuljettajat eivät saa koulutusta, jota 

he tarvitsevat. Nykytilanteessa alan 

yritykset ovat pieniä ja 

skaalautuneita, jolloin yrityksillä ei 

juurikaan ole aikaa tai taloudellisia 

resursseja kuljettajien koulutukseen 

ja osaamisen kehittämiseen. Tämän 

vuoksi on tullut esiin tarve 

yhdenmukaisen koulutuksen 

tekemiselle siten, että 

harjoittelusisältö ja opetusaiheet 

voidaan kouluttaa kuljettajille 

kustannustehokkaasti ja ajasta ja 

paikasta riippumatta.  

 

Sprinter pro Driver -projekti on 

strateginen kumppanuushanke, joka 

rahoitetaan Erasmus+ ohjelmasta. 

Se on kaksi vuotinen hanke: Lokakuu 

2017 – Syyskuu 2019 
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Tulokset 

Sprinter-hankkeen strategisena 

tavoitteena on luoda online-

pohjainen oppimisympäristö, jota 

eurooppalaiset liikenteen alan 

sidosryhmät voivat käyttää 

standardoidun koulutuksen 

toteuttamiseen. 

Projektissa tehdään: 

• Kevyiden hyötyajoneuvojen 

kuljettajien yhteistä 

koulutusmateriaalia ja -

menetelmiä; 

 

• Uusia ja moderneja 

koulutusvälineitä, jotka ovat 

yhteneväisiä kuljettajan 

päivittäisen työn kanssa. 

(itsenäinen oppiminen ajasta ja 

paikasta riippumatta); 

 

• Monipuolinen koulutusalusta 

kaikkien kevyiden ajoneuvojen 

kuljettajien tarpeiden 

tyydyttämiseksi, jotka luonteensa 

vuoksi työskentelevät useilla 

aloilla, kuten kuljetusyrityksissä, 

käsityö- ja teollisuusyrityksissä ja 

työpajoissa jne.  

 

 

Odetettavat tulokset: 

Tuotos 1 Sprinter Pro Driver - 

Osaamiskartta 

Tuotos 2 Sprinter Pro Driver – 

Kokoelma mobiilioppimisen 

työkaluista 

Tuotos 3 Sprinter Pro Driver - 

Koulutuspolku 

Tuotos 4 Sprinter Pro Driver – 

Koulutusmetodologia ja siirrettävyys 

Tuotos 5 Sprinter Pro Driver – 

Sidosryhmien oppimisalusta 
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Partnerit 

 

COS Mag Prenner & Partner GmbH  

Website: www.cosgroup.eu 

Email: office@cosgroup.eu 

Tel: +43 2252 25 95 27 

 

Training 2000 p.s.c. 

Website: www.training2000.it 

Email: training2000@training2000.it 

Tel: +39 0721979988 

 

SUPSI-DTI 

Website: www.supsi.ch/isin_en# 

Email:  

lorenzo.sommaruga@supsi.ch 

Tel.: +41 (0)58 666 6583 

 

TTS Työtehoseura 

Website: http://www.tts.fi 

Tel.: +358 44 7143 732 

 

PONS SEGURIDAD VIAL 

Website: 
www.ponsseguridadvial.com/ 

Email: seguridadvial@pons.es 

Tel: +34 91 700 75 57 

 

CNA Pesaro e Urbino 

Sito web: www.cnapesaro.it 

Tel.: +39 0721 426128 

 

TKA TransLog Terminkurier GmbH. 

Website: www.terminkurier.at 

Email: j.guetler@tka.co.at 

Tel.: +43 463 210 728 

 

Gencat Limited B 

Barry Lyons 

Email: admin@gencat.ie 

Tel: +353 872 631 440 

Tel: +353 1 8600 444 
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Kansalliset toiminnot 

Itävalta 

Täsmällisesti määritellyn kriteeristön perusteella laadittiin sarja kysymyksiä 

sekä Sprinterin -hankkeen kohteena oleville kuljettajille että kouluttajille. 

Kyselylomake lähetettiin 30: lle kuljettajalle ja 5 kouluttajalle, jotta saataisiin 

yleinen mielipide tarvittavan koulutuksen arvosta (arviot erittäin tärkeästä ei 

tärkeään).  

Tämän hankkeen tietoisuuden lisäämiseksi on perustettu verkkosivusto, joka 

on käännetty hankekumppanien kielille (http://www.sprinterprodriver.eu/), 

sekä erillinen Facebook-sivu 

(https://www.facebook.com/sprinterprodriverproject) ja LinkedIn-ryhmä 

(Sprinter pro driver). 

Hanketoiminta raportoidaan säännöllisesti uutiskirjeessä. Ensimmäinen 

uutiskirje lähetettiin 300 vastaanottajalle. 

 

Suomi 

TTS on julkaissut omilla nettisivuillaan Sprinter pro Driver -projektin kuvauksen, 

jossa kerrotaan hankkeen rahoituksesta, partnereista, projektin 

tarpeellisuudesta ja tavoitteista. TTS on informoinut hankkeesta kansallista 

toimistoa sekä esitellyt hanketta kolmessa eri tilaisuudessa. Kahdessa 

tilaisuudessa on ollut läsnä edustajia EK (Confederation of Finnish Industries), 

BAK (Federation of Bus Companies), ALT (Employers' Federation of Road 

Transport), Logistiikka yritykset (Association of Logistic companies) , AKT 

(Transport Workers' Union) ja SKAL (Finnish Transport and Logistics) yhteensä 

12 henkilöä. Hanketta on esitelty myös kansainvälisesti EuroTran kokouksessa 
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Brysselissa 8 osallistujalle, jotka tulivat Ruotsista, Belgiasta, Saksasta, Ranskasta 

ja Tsekeistä.  

TTS on osallistunut hanketyöhön välittämällä tietoa suomalaisista LCV 

kuljettajakoulutuksien sisällöistä ja luonut kontakteja alan toimijoihin. Tämä on 

ollut tärkeää, jotta nyt tehdyt kyselytutkimukset onnistuisivat parhaalla 

mahdollisella tavalla.   

 

Irlanti 

Kotimyynnin kysynnän kasvu on kasvanut huomattavasti viimeisten kolmen 

vuoden aikana Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Suurin osa näistä 

toimituksista käyttää 3,5 tonnin ajoneuvoja B-ajokortillistn kuljettajien kanssa. 

Ongelmat, kuten väsymys ja kuorman varmistus, ovat alan suurimpia 

huolenaiheita. Yhden omistajan toimijat ovat lisänneet kuljetusmarkkinoilla. 

Tieliikenneturvallisuusviranomainen ja Irlannin terveys- ja 

turvallisuusviranomainen ovat aloittaneet lukuisia hankkeita, joilla pyritään 

käsittelemään kuljettajan työn huolenaiheita, mutta yhden omistajan 

operaattoreiden kanssa on vaikeampi toimia.   

Sprinter-ohjelma työskentelee nyt näiden organisaatioiden kanssa keräämällä 

tietoja ja auttaakseen luomaan tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan 

koulutusohjelman kyseiselle kasvavalle teollisuudenalalle. Irlannissa ja 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on paljon negatiivista keskustelua 

sosiaalisessa mediassa liittyen kuljetuksiin (EU 2003/59). Kun keräsimme 

vastauksia kuljettajien kyselylomakkeisiin, puhuimme useille C-luokan ajo-

oikeuden haltijoille, jotka eivät aio kuljettaa kuorma-autoa, mutta 

työskentelevät pakettiautolla. He olivat hyvin kiinnostuneita verkkokoulutuksen 

käsitteestä. B-ajo-ooikeuden haltijat suhtautuivat myönteisesti 

verkkokoulutuksen käsitteeseen ja kaikki kysyivät, olisiko tämä tunnustettu 

pätevyys. 

 

Italia 

Italiassa CNA ja Training 2000 ovat luoneet ensimmäiset kyselylomakkeet ja 

keräävät kuljettajilta ja kouluttajilta tietoja LCV-kuljettajien tarpeista. Tämä 

tukee osaamiskartan luomista ja innovatiivisen koulutusmateriaalin 
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kehittämistä kuljettajille koulutettavaksi työmarkkinoiden tarpeiden mukaan. 

CNA on esitellyt projektia eri kokouksissa LCV-kuljettajien ja kuljetusyritysten 

kanssa Marche-alueella. 

 

Italian kumppanit keräävät myös erilaisia IT-työkaluja, joita käytetään LCV-

kuljettajien koulutuksessa. 

 

CNA yhdessä kaikkien kumppaneiden kanssa on luonut ensimmäisen 

luonnoksen osaamiskartasta, joka tarkistetaan ja viimeistellään sen jälkeen, kun 

se on kerännyt palautetta LCV-kuljettajilta eri kumppanimaissa. 

 

Espanja 

PONS Seguridad Vial (Espanja) on osallistunut aktiivisesti hankkeen 

ensimmäisiin kuukausiin. 

 

Hankkeen tuotosten 1 ja 2 yhteydessä PONS Seguridad Vial on edistänyt 

osaamiskartan määrittelyä, edistänyt kouluttajien ja kuljettajien 

kyselylomakkeiden kehittämistä sekä etsinyt esimerkkejä mobiiliteknologioista 

oppimiseen liittyen. 

 

Lisäksi PONS Seguridad Vialilla on ollut erilaisia tapaamisia paikallisten ja 

kansallisten sidosryhmien kanssa, kuten koulutuskeskukset, kouluttajat, 

jakeluyritykset ja kuljettajat. 

 

 

Sveitsi 

Projektin ensimmäisinä kuukausina SUPSI perusti online-

kirjanmerkintäjärjestelmän (Google+ yhteisö) keräämään innovatiivisia 

mobiilioppimistekniikoita LCV-koulutukseen tietyn mallin mukaisesti. 

 

SUPSI on myös osallistunut LCV-kuljettajien osaamiskartan luomiseen 

tunnistamalla SWISS-kursseja LCV-kuljettajille. 
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Lopuksi se otti yhteyttä tärkeimpiin paikallisiin sidosryhmiin, kuten 

koulutuskeskuksiin ja yhdistyksiin, ilmoittamaan heille hankkeesta ja 

pyytämään yhteistyötä tietojen keräämiseksi Sveitsin kuljettajaprofiilille 

kyselylomakkeilla. 

 


