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1. Johdanto 
 

Tässä raportissa kuvataan alansa johtavaa liikkuvaa oppimisteknologiaa ja pelejä, jotka voivat 

olla hyödyllisiä LCV (Light Commercial Vehicles) kuljettajien koulutuksessa. Nämä tukevat 

kouluttajia ja ammatillisen koulutuksen tarjoajia tieto- ja viestintäteknologian käytössä LCV-

ammattikuljettajien koulutusohjelmissa. 

Termi liikkuvan oppimisen teknologiat viittaa laajaan laitteisto- ja ohjelmistoteknologian 

kokonaisuuteen, jota voidaan käyttää koulutuksen sisällön ja harjoitusten luomiseen, jakeluun ja 

hyödyntää missä ja milloin tahansa. Nimenomaan laitteistotekniikkaan luetaan mobiililaitteet, 

kuten tabletit, älypuhelimet, e-kirjojen lukulaitteet ja myös pöytätietokoneet sekä enemmän 

kehittyneet tekniikat, kuten lisätty todellisuus (AR) ja puettavat teknologiat. Tavoitteena Sprinter 

Pro Driver -hankkeessa on, että kumppanit ovat kiinnostuneita tuottamaan koulutusmateriaalia 

ja harjoituksia, jotka voidaan toimittaa ja käyttää eri laitteissa, erityisesti pöytätietokoneissa, 

tableteilla ja älypuhelimissa. Ohjelmistotekniikat sisältää erilaisia työkaluja, jotka voivat tukea 

LCV-kuljettajien oppimista ja avustaa opettajia sisällön valinnassa, luomisessa ja jakelussa. Nämä 

voivat sisältää erityisesti LCV-kuljettajia varten kehitettyjä mobiilisovelluksia, verkkosovelluksia 

ja pelejä, mutta myös yleisempiä työkaluja, joiden avulla voidaan luoda uutta materiaalia, 

toimittaa materiaalia harjoittelijoille ja hallita kurssia (esimerkiksi kurssimateriaalin kokoamisen 

työkalut, oppimisen hallintajärjestelmä, sosiaaliset työkalut jne.). 

Jotta LCV-kuljettajien koulutukseen sopivia mobiilisovelluksia ja pelejä voitaisiin kerätä, on luotu 

verkkopohjainen kirjanmerkkijärjestelmä Google+ -yhteisöön, nimeltä "SPRINTER pro driver"  

(https://plus.google.com/communities/108065324565791322448). Google+ valittiin, koska se 

on suosittu, joustava ja tehokas työkalu tietojen jakamiseen. Kaikki kumppanit käyttävät sitä 

ehdottaessaan työkaluja ja resursseja englanniksi ja kotimaisilla kielillään. 

Yhtenäisten työkalujen malli on määritelty johtavan toimittajan ja SUPSI:n toimesta. Kullekin 

sovellukselle on listattu ja määritetty seuraavat ominaisuudet: 

ESIMERKKI kirjanmerkin lisäämiseen Sprinter-yhteisöön 

1. NIMI: ...... 

2. PÄTEVYYS: ...... (mahdollisesti O1-osaamiskarttaan liittyvä) 

3. HAKUSANAT: ...... (pilkuilla erotettu tärkeiden avainsanojen tai luokkien luettelo, 

esimerkiksi "ekologinen ajaminen, turvallisuus") 

4.  LINKKI: ...... 

5.  KUVAUS: lyhyt kuvaus työkalusta, 2-3 riviä 

6. KÄYTTÖ KOULUTUKSESSA: ... (ehdotukset koulutusta varten) 

7. TYYPPI: ... (määritä mobiilisovellus, verkkosovellus, tietokonesovellus) 

[jos käytettävissä KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ: ... (mobiilisovellus: iOS (iPhone, iPod touch, 

https://plus.google.com/communities/108065324565791322448
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iPad), Android, WinPhone; pöytätietokoneelle: Win, Linux, MacOS)] 

8. HINTA: ... (Ilmainen, ilmainen kokeiluversio nn päivien ajan, lisenssikustannukset) 

9. KIELI: ...... 

Tässä raportissa mallisto on analysoitu ja työkalut on organisoitu tunnistettuihin alueisiin 

kohdassa 1 määritellyn osaamiskartan mukaisesti. 

Asiakirja on jaettu kahteen pääosaan, joista ensimmäinen analysoi työkaluja, jotka on kerätty 

verkkopohjaisesta kirjanmerkkijärjestelmästä, joka on ominainen LCV-kuljettajakoulutukseen. 

Toisessa osassa esitellään joitain yleisiä työkaluja ja sovellusalustoja, joita kouluttajat käyttävät 

vuorovaikutteisten materiaalien luomiseen ja  toimittamiseen opiskelijoille.  
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2. Työkaluja ja resursseja LCV-kuljettajien kouluttamiseen 
 
Tässä osiossa LCV-kuljettajien koulutuksen työkalut on järjestetty kunkin maan kumppaneiden 
yhteisesti nimeämille aihealueille. Nämä aiheet muodostavat perustan osaamiskartalle, joka on 
kuvattu metodologisessa viitekehyksessä (tuotos 1).  

 

2.1 Lastaus turvallisuus 
Tämä alue käsittelee lastin turvallista kuormaamista ja sisältää alaosiot, kuten kuormitustilan 
optimointi, kuorman asemointi ja kiinnitysvälineet. Yhteistyökumppanit ovat tunnistaneet useita 
sovelluksia ja pelejä, jotka ovat hyödyllisiä tässä aiheessa. 

 

Load calculator 
 

  
 
PÄTEVYYS: rahdin kuormauksen optimointi 

HAKUSANAT: kuorman lastaus, kuormatilan optimointi 

LINKKI: https://www.searates.com/reference/stuffing/ 

KUVAUS: Sovellus, jonka avulla kuljettajat voivat laskea kontin tai kuorma-auton 
optimaalisen lastaustavan. Lastin yksityiskohdat (rahtityyppi, leveys, korkeus, pituus, 
lastattavien yksiköiden lukumäärä) riittävät kuormauksen laskenta-algoritmille 
määrittämään optimaalisen lastaustavan.  

KOULUTUSKÄYTTÖ: on hyödyllistä oppia optimoimaan lastin kuormaus 

TYYPPI: verkkosovellus (sovellusta on mahdollista käyttää SeaRates-sivustolla tai 
sisällyttää se nettisivullesi) 

KUSTANNUS: Lisenssikustannus: vuosisopimuksella 20 dollaria kuukaudessa  

KIELI: englanti, arabia, saksa, espanja, venäjä ja kiina 

https://www.searates.com/reference/stuffing/
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Load securing 
 

 
 

PÄTEVYYS: tämä sovellus auttaa laskemaan tarvitsemasi kiinnityksen turvalliseen lastin 
kuljetukseen 

AVAINSANAT: Turvallinen lastin kuljetus 

LINKKI: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.houdini.lathunden 

KUVAUS: Tämän sovelluksen avulla voit nopeasti ja helposti laskea tarvittavan 
kiinnityksen määrän EN 12195 -standardin mukaiseen turvalliseen tavaraliikenteeseen: 
2010. Erilaiset taulukot selvittävät, kuinka paljon purkua voidaan turvata, mutta 
sovelluksessa on myös helppokäyttöinen laskin, jonka avulla voit selvittää tarvitsemasi 
kiinnitykset riippuen kuljetuksesi olosuhteista. 

TYYPPI: mobiilisovellus 

 
 

CalcuEstibadora (rahtitilalaskuri) 
 

  
PÄTEVYYS: rahdin kuormauksen optimointi 

HAKUSANAT: kuorman lastaus, kuormatilan optimointi 

LINKKI: https://www.seguridadenlascargas.com/calcuestibadora/ 

KUVAUS: tämän sovelluksen avulla kuljettajat voivat optimoida lastin kuormauksen 

TYYPPI: Verkkosovellus 

 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.houdini.lathunden
https://www.seguridadenlascargas.com/calcuestibadora/
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easycargo 
 

  
 

PÄTEVYYS: Rahdin turvaaminen  

AVAINSANAT: Rahdin turvaaminen, kuormitussuunnittelu 

LINKKI: http://www.easycargo3d.com/de/ 

KUVAUS: rahdin optimaalinen sijoittaminen mahdollistaa rahtitilan parhaan 
mahdollisen käytön ja kuljetuskustannusten lisäksi vähentää vaadittua aikaa ja siten 
lisäkustannuksia. 

TYYPPI: Pöytätietokone (verkkoyhteydessä olevassa verkkoselain) 

KUSTANNUS: 4,90 € päivässä; 39 € kuukaudessa; vuosisopimuksella 33 € kuukaudessa. 
Kaikki liput ja lisenssit voidaan nimittää toiselle käyttäjälle saman yrityksen sisällä. 

KIELI: Mahdollisuus useiden kielten valintaan 

 

Dolores 3 
 

  
 

PÄTEVYYS: Rahdin turvaaminen 

AVAINSANAT: Rahdin turvaaminen, turvavarusteet 

LINKKI: https://itunes.apple.com/fi/app/dolores-3/id1123435322?mt=8 

KUVAUS: Rahdin turvaamisen sovellus mahdollistaa luotettavan laskutoimituksen 
lastaukseen tarvittavalle turvaamiselle. 

TYYPPI: iPhone, iPad (Kieli: englanti) 

KUSTANNUS: ilmainen 

 

 

http://www.easycargo3d.com/de/
https://itunes.apple.com/fi/app/dolores-3/id1123435322?mt=8
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Brugg Lifting 
 

  
PÄTEVYYS: Pysäytyskulman laskeminen 

AVAINSANAT: Pysäytyskulma, pysäytystapa 

LINKKI: https://itunes.apple.com/at/app/brugg-lifting/id482393641?mt=8 

KUVAUS: Sovellus tarjoaa työkalun beeta-kulman laskemiseen, joka nopeasti ja helposti 
määrittää, täyttävätkö suunniteltu pysäytystapa ja kuorman mitat pysäytyksen sallitun 
enimmäiskulman. 

TYYPPI: iPhone, iPad (ainoastaan englanniksi) 

KUSTANNUS: ilmainen 

 

SpanSet Zurr-Rechner 
 

  

 

PÄTEVYYS: Rahdin turvaaminen 

AVAINSANAT: Rahdin turvaaminen 

LINKKI: 

https://itunes.apple.com/de/app/spanset-zurr-
rechner/id585235376?l=de&ls=1&mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.spanset.zurrkraft 

KUVAUS: Vaadittavan kuorman laskeminen 

TYYPPI: iOS, Android (Kielet: saksa, englanti, ranska, italia, hollanti)  

KUSTANNUS: ilmainen 

 

https://itunes.apple.com/at/app/brugg-lifting/id482393641?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/spanset-zurr-rechner/id585235376?l=de&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/spanset-zurr-rechner/id585235376?l=de&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.spanset.zurrkraft


             
 

 

Euroopan komission tälle julkaisulle myöntämä tuki ei tarkoita julkaisun sisällön tukemista, sillä julkaisu kuvastaa 

vain tekijöidensä näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä. Tämä 

hanke on saanut apurahan muodossa tukea Movetia:lta, jota rahoittaa Sveitsin Valtioliitto. Julkaisu kuvastaa 

tekijöidensä näkemyksiä, eikä Movetia ole vastuussa mistään tämän julkaisun tai sen sisältämien tietojen 

mahdollisesta käytöstä.   
10 

easy LaSi Software 

 

 
 

PÄTEVYYS: Rahdin turvaamisen laskeminen 

AVAINSANAT: Rahdin turvaaminen, kustannuksen laskeminen 

LINKKI: http://www.regupol-easylasi.de/#!Sicherungsartv 

KUVAUS: Kuorma-autojen rahdin turvaamisen laskeminen 

TYYPPI: Pöytätietokone verkkoyhteydellä (monikielinen)  

KUSTANNUS: ilmainen 

 

Lasi Rechner 

 

  
 

PÄTEVYYS: kuorman turvaaminen 

AVAINSANAT: Kuorman turvaaminen, kiinnitysvoima 

LINKKI: http://ladungssicherung.lasiprofi.de/de/niederzurren.html 

KUVAUS: Ohjelma yksittäisten kuormien turvaamisen laskemiseksi 

TYYPPI: Pöytätietokone verkkoyhteydellä (Kielet: saksa, englanti ilmaiseksi, 
lisämaksusta 24 lisäkieltä)  

KUSTANNUS: ilmainen saksaksi ja englanniksi 
  

http://www.regupol-easylasi.de/#!Sicherungsartv
http://ladungssicherung.lasiprofi.de/de/niederzurren.html
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2.2 Kuljetussuunnitelma; 
Tämä osa käsittelee kuljetuksen järjestämistä ja suunnittelua, sisältäen useita alaosioita, kuten 
reittisuunnittelu, pysäköintihaku, liikenneruuhka välttäminen, kuljetuksen viimeistely, jne. 
Yhteistyökumppanit ovat löytäneet useita hyödyllisiä sovelluksia ja pelejä tällä alalla. 

 

CoPilot Truck Navigation 
 

 

PÄTEVYYS: reittisuunnittelu 

AVAINSANAT: reitin suunnittelu, reitin optimointi, navigointi offline-tilassa 

LINKKI: https://copilotgps.com/en/truck-navigation/ 

KUVAUS: Sovellut reitin suunnitteluun ja optimointiin; lukuisia ominaisuuksia: 
turvallinen, navigointi offline-tilassa kuorma-autonkuljettajille, alan standardien 
mukaiset reitit, häiritsemätön opastus, jakelupisteiden uudelleenmääritys optimaalisille 
reiteille, kuorma-auto ja ajoneuvo tyyppien mukaiset rajoitukset 

KOULUTUSKÄYTTÖ: on hyödyllistä optimoida ja suunnitella reittejä 

TYYPPI: Sovellus Androidille, iOS:lle, Windows kannettaville tietokoneille 

KUSTANNUS: Alkaen 99,99 puntaa 
KIELI: laaja kielivalikoima 

 
 

Route4me 
 

 

PÄTEVYYS: reittisuunnittelu 

AVAINSANAT: reitin optimointi, reittisuunnittelu, reitin jakaminen 

https://copilotgps.com/en/truck-navigation/
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LINKKI:  https://route4me.com/ 

https://support.route4me.com/ 

KUVAUS: 

Reitin suunnittelun ja optimoinnin ohjelmistoratkaisu. Route4Me auttaa luomaan 
optimoidun reitin järjestämällä asianmukaisesti lukuisia määränpäitä. Route4Me 
tarjoaa myös ajoneuvojen hallintaa ja seurantaa, reitin hallintaa, ajo-ohjeita, 
taloudellista raportointia jne. 

KOULUTUSKÄYTTÖ: On hyödyllistä optimoida, suunnitella ja jakaa reittejä 

TYYPPI: verkkosovellus (Route4Me-sivustolla) ja kolme mobiilisovellusta: Route4Me 
iPad sovellus, Route4Me iPhone sovellus ja Route4Me Android sovellus 

KUSTANNUS: erilaiset laskutusmallit: Yrityksille, 999 dollaria kuukaudessa 

KIELI: englanti, espanja, ranska, saksa, italia, japani, venäjä, korea, kiina, hollanti 

 
 
Waze: sosiaalinen GPS-navigointi, liikenne ja tieraportit 
 

 

PÄTEVYYS: reittisuunnittelu 

AVAINSANAT: reitti, liikenneruuhkat, reaaliaikainen 
LINKKI: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waze 
KUVAUS: saat parhaan reitin, joka päivä, muiden kuljettajien reaaliaikaisen tuen 
avulla. Waze on maailman suurin yhteisöllinen liikenne- ja navigointisovellus. 
Liity alueellasi oleviin muiden kuljettajien joukkoon, jotka jakavat reaaliaikaisen 
liikenne- ja tie-infon, säästäen kaikkien aikaa ja polttoainekustannuksia 
päivittäisessä työmatkailussa.  

TYYPPI: mobiilisovellus 

KUSTANNUS: ilmainen 

https://route4me.com/
https://support.route4me.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waze
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inRoute 
 

 

PÄTEVYYS: reittisuunnittelu 

KEYWORDS: reittisuunnittelu, älykäs navigointi, sää ilmoitukset 

LINKKI: http://carobapps.com/products/inroute/ 

KUVAUS: kuljettaja voi suunnitella optimaaliset reitit ja kartoittaa matkan käyttäen 
säätä, korkeuseroja, mutkia ja monia muita muuttujia. Sovellus opastaa turvallisesti 
ääniohjauksella automaattisten vaikeiden sääolosuhteiden hälytysten sattuessa. 

KOULUTUSKÄYTTÖ: on hyödyllistä optimoida ja suunnitella reittejä 

TYYPPI: iOS-sovellus (saatavilla iPadille, iPhonelle ja iPod Touchille jotka käyttävät iOS 
9.3:ää tai uudempaa käyttöjärjestelmää) 

KUSTANNUS: 14,99 dollaria 
KIELI: englanti 

 

Tom Tom Telematics 
 

  

PÄTEVYYS: Kaluston optimointi 

AVAINSANAT: Palvelun tiedot 

LINKKI : https://integration.telematics.tomtom.com/es_es/ 

KUVAUS: Ylläpito, reittien ja sijaintipaikan tunnistaminen, ekologinen toimittaminen, 
hätätilanteet ja terveydenhuolto 

 

http://carobapps.com/products/inroute/
https://integration.telematics.tomtom.com/es_es/
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Prezzi Benzina 
 

 

PÄTEVYYS: sovellus mahdollistaa eri merkkisten polttoaineiden hintojen hallinnan 
Italiassa 

AVAINSANAT: polttoaine, hinta, kuljettaja 

LINKKI: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.vernazza.androidfuel 

KUVAUS: Ilmainen sovellus jolla näkee polttoaineiden hinnat koko Italiassa, jotta voit 
tehdä parhaan ostopäätöksen. 

 

Inrix 
 

 
 
PÄTEVYYS: Tietojen keruu liikenteen hallitsemiseksi 
AVAINSANAT: liikkuvuus, kuljettajat, älypuhelin, yhdistetyt autot 

LINKKI: http://inrix.com/ 

KUVAUS: INRIX Traffic -mobiilisovelluksen avulla voit tehdä älykkäämpiä ajopäätöksiä. 
Päivitämme Mobile Traffic App -sovelluksemme miljardeista tietoyhteyksistä, jotta saat 
tarkat reaaliaikaiset liikennetiedot.  

 

Sygic GPS -navigointi 
 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.vernazza.androidfuel
http://inrix.com/
http://inrix.com/
http://inrix.com/
http://inrix.com/
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PÄTEVYYS: 3D navigointi offline-tilassa 

AVAINSANAT: Turvallinen ajoneuvon ajaminen  

LINKKI: http://www.sygic.com/gps-navigation 

KUVAUS: Ajoneuvolla ajaminen, turvallinen ja taloudellinen perusajo 

 
 

  

http://www.sygic.com/gps-navigation
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2.3 Ajoneuvotekniikka 
Tämä osio käsittelee ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia ja ylläpitoa ja sisältää useita alaosioita, 
kuten ECO-käyttötekniikka, ajoneuvon turvatekniikka, jne. 
Yhteistyökumppanit ovat löytäneet joitakin sovelluksia ja pelejä, jotka ovat hyödyllisiä tälle osa-
alueelle. 

 

Torque 
 

  
 

PÄTEVYYS: Ajoneuvon huolto ja turvallisuus 

AVAINSANAT: Perusylläpito  

LINKKI: https://torque-bhp.com/ 

KUVAUS: Ajoneuvon diagnostiikka 

 

aCar 

 

 

PÄTEVYYS: Ajoneuvojen huolto ja turvallisuus 

AVAINSANAT: Perusylläpito  

LINKKI: http://www.fuelly.com/acar/ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zonewalker.acar 

KUVAUS 

aCar on osa Fuelly-perhettä. Sovelluksen avulla voidaan seurata useita autoja, kuorma-
autoja ja moottoripyöriä polttoaineenkulutukseen, kilometrimäärään ja muihin 
palveluihin liittyen. Se sisältää myös integroinnin sosiaaliseen mediaan ja kyvyn 
tallentaa tietoja laajempaa raportointia varten. 

TYYPPI: sovellus Androidille 

https://torque-bhp.com/
http://www.fuelly.com/acar/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zonewalker.acar
http://www.fuelly.com/acar/
http://www.fuelly.com/acar/
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KUSTANNUS: ilmainen 

 

 

Truck Fuel Eco Driving 
 

  

PÄTEVYYS: ECO-ajaminen 

AVAINSANAT: alhainen polttoaineenkulutus, turvallisuus, ekologinen ajaminen 

LINKKI: http://corporate.renault-trucks.com/en/press-releases/2012_10_22_an-
application-for-learning-how-to-eco-drive-a-truck.html 

KUVAUS: Renault Trucks:in kehittämä sovellus taloudellisten ajotapojen perusteiden 
löytämiseksi 

KOULUTUSKÄYTTÖ: Truck Fuel Eco Driving on sovellus, jonka avulla kuka tahansa voi 
harjoittaa ekologista ajoa kuorma-auton SmartPhone-järjestelmän tai tabletti-laitteen 
avulla. Tämä on hyötypeli, jonka avulla oppii ennakoimaan tien ominaisuuksia ja 
pienentämään kulutusta tehokkuutta vähentämättä.  

TYYPPI: mobiilisovellus, 

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ TYYPPI: IOs Applestore:ssa ja Android Google Play:ssa 

KUSTANNUS: ilmainen 

 

http://corporate.renault-trucks.com/en/press-releases/2012_10_22_an-application-for-learning-how-to-eco-drive-a-truck.html
http://corporate.renault-trucks.com/en/press-releases/2012_10_22_an-application-for-learning-how-to-eco-drive-a-truck.html
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Driver Defect Reporting 

 

 
 
PÄTEVYYS: Päivittäisen kulkuneuvon silmämääräinen tarkistus 

AVAINSANAT: Vikaraportti, päivittäinen ajoneuvon tarkistus 

LINKKI: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spottydog.dd 

KUVAUS: sovellus sallii kuljettajien suorittaa päivittäisen ajoneuvon silmämääräisen 
tarkistuksen. Jos vikoja löytyy, voidaan siitä ottaa kuva ja hakea asiantuntijan apua 

TYYPPI: Mobiilisovellus Android-puhelimelle ja -tabletille, iPhonelle, iPadille, iPod 
Touchille, Windows-puhelimelle ja Blackberry-puhelimelle 

KUSTANNUS: ilmainen 

KIELI: englanti  

 

 

Nelitahtimoottorin käyttö 

 

 

PÄTEVYYS: Ymmärtää nelitahtisen moottorin perustoiminnot  
Polttomoottori 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spottydog.dd
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AVAINSANAT: Sisäinen polttomoottori, mekaaniset moottorin toiminnot, 
nelitahtimoottori 

LINKKI: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rendernet.ottoengine 

KUVAUS: Kolmiulotteinen interaktiivinen työkalu, joka selittää nelitahtisen 
polttomoottorin toiminnan.  

KOULUTUSKÄYTTÖ: Harjoittelijat saavat selkeän käsityksen nelitahtisen moottorin 
mekaanisesta toiminnasta ja siitä, miten se toimii vuorovaikutuksessa voimansiirron 
kanssa 

TYYPPI: Mobiilisovellus Android 4.4:lle tai uudemmalle mallille 

KUSTANNUS: ilmainen 

KIELI: Useita eurooppalaisia kieliä 

 

 

Automobile Engineering  
 

PÄTEVYYS: Ajoneuvon kaikkien keskeisimpien toimintojen ymmärtäminen 

AVAINSANAT: Moottorin osat, manuaaliset ja automaattiset vaihteistot, 
jarrujärjestelmät, sähköjärjestelmät, kytkin ja ilmanvaihto 

LINKKI:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.faadooengineering.free_automobi
leengineering&hl=en 

KUVAUS: kokoelma videoita ja sisältösivuja, joissa esitetään kaikki ajoneuvon osat  

KOULUTUKSKÄYTTÖ: autoalan tekniset videot harjoittelijoille, joilla tutkitaan keskeisten 
moottoriajoneuvojen osien perustiedot 

TYYPPI: Mobiilisovellus Android 4.4:lle tai uudemmalle mallille 

KUSTANNUS: ilmainen 

KIELI: englanti 
  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rendernet.ottoengine
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.faadooengineering.free_automobileengineering&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.faadooengineering.free_automobileengineering&hl=en
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2.4 Viestintä ja asiakaspalvelu 
Tämä osio käsittelee asiakkaille tarjottavaa viestintää ja palveluita ja sisältää alaosioita kuten 
palvelun tehokkuus, tiedot käyttäjälle, asiakirjojen käsittely jne. 
Yhteistyökumppanit ovat löytäneet joitakin sovelluksia ja pelejä, jotka ovat hyödyllisiä tälle osa-
alueelle. 

 

Fieldeas 
 

  

 

PÄTEVYYS: Asiakaspalvelu; 

AVAINSANAT: Tietoa palvelun käyttäjälle, seurata ja jäljittää 

LINKKI: https://www.fieldeas.com/tracktrace/ 

KUVAUS: Palvelun tiedot, turvallisuus ja tehokkuus 

 

flotasnet 
 

  

PÄTEVYYS: Asiakaspalvelu 

AVAINSANAT: Palvelun tiedot 

LINKKI: http://www.flotasnet.es/flotasnet-mobile 

KUVAUS: Tieto palvelun käyttäjälle, ajoneuvon turvallinen ajaminen, turvallinen ja 
taloudellinen perusajo 

 
 

 
  

https://www.fieldeas.com/tracktrace/
http://www.flotasnet.es/flotasnet-mobile
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2.5 Terveys 
Tämä alue käsittelee erilaisia terveyteen liittyviä osapuolia, ja sisältää alaosiota mm 
ensiapu, oikea asento, terveellinen ruokavalio, kuorman oikeanlainen nostaminen ja 
kantaminen, vaarallisten aineiden kuljetukset, jne. 

Yhteistyökumppanit ovat löytäneet joitakin sovelluksia ja pelejä, jotka ovat hyödyllisiä 
tälle osa-alueelle. 
 

 

First Aid American Red Cross  

 

PÄTEVYYS: Anna kaikki tarvittavat tiedot tarjotaksesi ensiapua kaikissa olosuhteissa.  

AVAINSANAT: hätätilanne, sovellus, ensiapu,  

LINKKI: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.arc.fa 

KUVAUS: Virallinen Yhdysvaltain Punaisen Ristin ensiapusovellus tuo asiantuntevaa 
neuvontaa arjen hätätilanteisiin kätesi ulottuville. Sovellus sisältää videoita, 
vuorovaikutteisia testejä ja yksinkertaisia askel-askeleelta neuvoja. 

 
 

emergenciassos 
 

  

PÄTEVYYS: Riskin hallinta ja hätätilanteet 

AVAINSANAT: Hätätilanne  

LINKKI: http://emergenciassos.com/ 

KUVAUS: Hätätilanteet 

 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.arc.fa
http://emergenciassos.com/
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St John Ambulance First Aid 
 

  

 
PÄTEVYYS: Ensiapu 

AVAINSANAT: Ensiapu, hätätilanteet 

LINKKI: Google Play ja App Store 

https://play.google.com/store/apps/details?id=an.sc.sja&hl=da 

KUVAUS: tämä sovellus sisältää uusimmat ensiapuohjeet ja protokollat hätätilanteiden 
käsittelemiseksi. Sitä on helppoa seurata kuvitettujen opastuksien ja ääni- ohjeiden 
avulla 

TYYPPI: mobiilisovellus 
 

 

Food hygiene 

 

 

PÄTEVYYS: Hygieniapassi 

AVAINSANAT: elintarvikehygienia, hygieniapassi 
LINKKI: 

http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/ruokaahygieenisesti/app/ 
http://www04.edu.fi/elintarvikkeidenpakkaaminen/ 
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/ 

KUVAUS: Edu.fi on opetushallituksen ylläpitämä verkkopalvelu, joka tukee opetusta ja 
oppimista sekä niiden kehittämistä. Sivuston erityistavoitteena on tukea tieto- ja 
viestintätekniikan opetuksen käyttöä.  

KOULUTUSKÄYTTÖ: Food hygiene on sovellus, jonka avulla kuka tahansa voi harjoittaa 
elintarvikehygieniaa älypuhelimen tai tabletin avulla. Tämä on hyötypeli hygieenisten 
tottumusten oppimiseen kuljetuksen aikana.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=an.sc.sja&hl=da
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/ruokaahygieenisesti/app/
http://www04.edu.fi/elintarvikkeidenpakkaaminen/
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/
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TYYPPI: mobiilisovellus, kannettava tietokone.  
COST: ilmainen, suomeksi. 

 

ADR Advisor 
 

  
 
PÄTEVYYS: Vaarallisten aineiden käsittely, merkinnät 
AVAINSANAT: ADR 
LINKKI: Google Play ja App Store,  

https://kuljettajakoulutus.fi/adr-advisor/ 

KUVAUS: peli vaarallisten aineiden oikeilla merkinnöillä  tekee kuljetusyksikön 
koulutuksesta helppoa ja hauskaa     

kappaletavarat, 

bulkkitavara ja  

säiliökuljetus.  

Suuri määrä valmiita tehtäviä ja mahdollisuus harjoitella vapaasti.  

TYYPPI: mobiilisovellus 

KIELI: Suomeksi 

 

Firds aid 
 

PÄTEVYYS: Riskin hallinta ja hätätilanteet 

AVAINSANAT: Ensiapu 

LINKKI: http://www.primerosauxiliosfaciles.es/ 

KUVAUS: Ensiapu on helppoa 

 

https://kuljettajakoulutus.fi/adr-advisor/
http://www.primerosauxiliosfaciles.es/
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FatSecret 
 

 
 

PÄTEVYYS: LGV-kuljettajan hyvinvoinnin hallinta 

AVAINSANAT: Ruokavalio, Kalorien seuranta, Liikunnan seuranta, Painonseuranta 

LINKKI:  
https://www.fatsecret.com/ 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fatsecret.android  
 

KUVAUS: Sovellus seuraa ruoan määrää, liikuntaa ja painoa, tarjoaa pääsyn kattavaan 
ravinnon ja ravitsemustietokannan ja tukiyhteisön. Mahdollistaa käyttäjien yhteyden 
globaaliin yhteisöön, jotka haluavat pitää yllä terveellistä painoa.  

KOULUTUSKÄYTTÖ: Kouluttajat voivat puhua terveellisen painon hallinnan tärkeydestä. 
Selittää energian kulutuksen ja saannin käsitteen ja miten ne vaikuttavat terveelliseen 
painonhallintaan. Ateria ideat, ruokapäiväkirja ja kuntoilukalenteri. Kouluttajat voivat 
osoittaa, miten nämä sovellukset toimivat kuljettajan holistisen hyvinvoinnin kannalta 
ja kuinka tunnistaa tärkeimmät osatekijät, joista LGV-kuljettaja hyötyy. 

TYYPPI: Mobiilisovellus Android-puhelimelle ja -tabletille, iPhonelle, iPadille, iPod 
Touchille, Windows-puhelimelle ja Blackberry-puhelimelle 

KIELI: Useat eurooppalaiset ja maailman kielet 
KUSTANNUS: ilmainen 

   

https://www.fatsecret.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fatsecret.android
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2.6 Työturvallisuus 
 

Tämä osa käsittelee turvallisuutta eri työtehtävien aikana (lastaus, ajaminen, purkaminen) ja 

sisältää alaosia kuten sääntöjen noudattaminen, kuljetusajankohdat (kuljettajan työ- ja 

lepoaika), turvallinen lastaaminen ja purkaminen, turvallinen ajo, turvalaitteet. 

Yhteistyökumppanit ovat löytäneet joitakin sovelluksia ja pelejä, jotka ovat hyödyllisiä tälle osa-
alueelle. 

 

Road And Traffic Signs Test  
 

  

PÄTEVYYS: Tiesäännöt ja opasteet 
AVAINSANAT: liikennemerkki, kysely 

LINKKI:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threeonethree.trafficsignpracticet
est 

KUVAUS: Road And Traffic Signs Test on ilmainen sovellus ajokorttikokeeseen 
valmistautumiseen ja voit myös opiskella tie- ja liikennemerkkejä, sillä nämä tiedot ovat 
erittäin tärkeitä kaikille kuljettajille. Sovellus sisältää kaikki tärkeimmät tie- ja 
liikennemerkit. Jokaisella merkillä on kolme vaihtoehtoa, joista yksi on oikein.  

KOULUTUKSEN KÄYTÖT: tie- ja liikennemerkkien opiskelu 

TYPE: mobiilisovellus 

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ TYYPPI: Android 

KUSTANNUS: Ilmainen 

 
 
 
 
 
 

TruckerTimer 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threeonethree.trafficsignpracticetest
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threeonethree.trafficsignpracticetest
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PÄTEVYYS: tämä sovellus auttaa kuljettajia hallitsemaan ajo- ja lepoajan suhdetta.  

AVAINSANAT: hallinta, kuljettaja, ajoneuvo, aika, lepo, sovellus 

LINKKI: http://www.truckertimer.com.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/ 

KUVAUS: TruckerTimer on ainoa sovellus, joka on suunniteltu erityisesti Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa ja Euroopassa toimiville kuorma-autonkuljettajille, joka auttavat 
heitä seuraamaan ajoaikaa ja ilmoittamaan heille lähestyvistä väsymys rikkomuksista. 
TruckerTimer on suunniteltu pitämään heidät lainkuuliaisina monien EU:n kuljettajia 
koskevien aikasääntöjen puitteissa. 
 

DGT 
 

  

PÄTEVYYS: reaaliaikaiset tiedot teiden tilasta ja onnettomuuksista 

AVAINSANAT: Ajaminen, turvallisuus 

LINKKI: http://www.dgt.es/es/app-movil.shtml 

KUVAUS: hyödyllinen ja helppokäyttöinen työkalu, joka kiinnittää erityistä huomiota 
turvallisuuteesi ja auttaa kuljettajaa tallentaen eniten käytettyjä reittejäsi, tietää teiden 
tapahtumista; ja sen lisäksi hyödyntää virallisia liikennevalokameroita, tutka-sijainteja 
ja liikennetietoja kun haluat. Suora pääsy hätänumeroon 112 ja äänivaroitukset 
vakavista onnettomuuksista. 

 

 
 
 

Driving with Safety Technologies 

 
PÄTEVYYS: Ajoneuvon turvatekniikan suunnittelutoiminnan ymmärtäminen 

http://www.truckertimer.com.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/
http://www.dgt.es/es/app-movil.shtml
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AVAINSANAT: Sokeat kulmat, Kaistavaroitukset, Edistynyt vakionopeudensäädin,  
Nokkakolarin törmäysvaroitus ja kamerateknologia 

LINKKI: https://cmvdrivingsafety.org/modules/safety-systems/ 

KUVAUS: PowerPoint -esitys ajoneuvon turvallisuusteknologioista 

KOULUTUSKÄYTTÖ: Harjoittelijat pääsevät käyttämään tärkeitä 
turvallisuusominaisuuksia  
ajoneuvoissa ja ymmärtävät niiden käytön, väärinkäytön ja rajoitukset. 

TYYPPI: Verkkopohjainen PowerPoint 

KUSTANNUS: Ilmainen 
KIELI: englanti   

https://cmvdrivingsafety.org/modules/safety-systems/
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3. Yleiset työkalut kouluttajille 
Tässä osiossa kuvataan lukuisia työkaluja, joita kouluttaja voi käyttää eri harjoituksissa: luoda ja 

tarjota vuorovaikutteisia sisältöjä, hallita kurssia, luoda sovelluksia ja pelejä, kommunikoida ja 

tehdä yhteistyötä jne. 

3.1 Interaktiivinen sisällöntuotantotyökalut 
 

Tähän osioon kuuluvat työkalut, jotka tarjoavat täydellisen ratkaisun kurssien luomiseen ja 

toimittamiseen, kuten teksti- ja multimediasisältöjen, linkkien, animaatioiden, kyselyjen, 

narratiivien tai tietyntyyppisten sisältötyyppien rakentamiselle, kuten esimerkiksi kyselyjen, 

videoiden jne. 

Useimmat niistä tuottavat responsiivista sisältöä eri laitteille.  

Esimerkkejä täydellisistä ratkaisuvälineistä sisältävät: 

H5P 
https://h5p.org/ 
H5P on avoimen lähdekoodin, yhteisöllinen projekti, jolla luodaan entistä rikkaampaa 
verkkosisältöä ja parannetaan verkko-oppimiskokemuksia. H5P:n tavoitteena on 
helpottaa saatavilla olevan sisällön jakamista ja edistää sisällöntuottajia toimittamaan 
ja julkaisemaan sisältöään. 
Ilmainen 

 

ISPRING Suite 
http://www.ispringsolutions.com/ 
iSpring:in tuottama nopea oppimisen kirjoitustyökalu käytettäväksi PowerPoint:illa 
ammattimaisten sähköisten oppikurssien kehittämiseksi, hyödyntäen sisällytettyjä (tai 
itsenäisiä) testejä, gallupeja ja vuorovaikutusta. 
Lisenssillä 

 

ARTICULATE 360 
https://www.articulate.com/ 
Kaikilla laitteilla toimiva tehokas ja intuitiivinen ohjelmisto interaktiivisten kurssien 
luomiseen. Se on yksinkertainen aloittelijoille, mutta tarpeeksi tehokas asiantuntijoille. 
Lisenssillä 

 
 
 

UDUTU – Authoring tool 
http://www.udutu.com/ 

https://h5p.org/
http://www.ispringsolutions.com/
https://www.articulate.com/
http://www.udutu.com/
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Tehokas, täydellinen verkko-oppimisen kirjoitustyökalu, jossa on valmiita mallipohjia, 
multimedia-tuki, SCORM-yhteensopivat, PowerPoint -lataukset 
 

Vaikka nämä työkalut ovat ihanteellisia ratkaisuja erilaisten vuorovaikutteisten sisältöjen 
tuottamiseen, on erikoistilanteiden varallekin olemassa ratkaisu. 
 

On kehitetty nimenomaan esimerkiksi interaktiivisen videon luomiseen tarkoitettuja työkaluja, 

Ivideon koulutus (Http://ivideo.education/ivideo/login.jsp), Vidzor (Https://vidzor.com/), Video 

polku (Http://videopath.com/). 

Socrative on mielenkiintoinen kyselyden luomisen sovellus (https://www.socrative.com/), 
työkalu, joka mahdollistaa kouluttajan välittömän yhteyden opiskelijoiden kanssa ja arvioi 
heidät joko valmiilla testeillä tai improvisoiduilla kysymyksillä. 
 
CAMTASIA on hyödyllinen työkalu ruutukaappausvideoiden tekemiseen 
(https://www.techsmith.com/camtasia.html) tai yksi sen ilmaisista vaihtoehdoista. 

 
On myös olemassa työkaluja, joiden avulla kouluttaja voi luoda sovelluksia ja pelejä ilman 
teknistä tietämystä. Esimerkiksi MOBINCUBE (https://www.mobincube.com/), ilmainen 
sovelluksen rakennusohjelma älypuhelimiin ja tabletteihin. 
 

3.2 Oppimisen hallintajärjestelmät (LMS) 
LMS (Learning Management Systems eli oppimisen hallintajärjestelmät) ovat 
ohjelmistosovelluksia, joita käytetään verkkokurssien suunniteluun ja toteutukseen. Yleensä 
LMS tarjoaa kouluttajalle tavan luoda ja toimittaa sisältöä, valvoo opiskelijoiden osallistumista 
ja arvioi opiskelijoiden suorituskykyä. LMS voi myös tarjota opiskelijoille mahdollisuuden 
käyttää vuorovaikutteisia ominaisuuksia, kuten kommenttiketjuja, videoneuvotteluja ja 
keskustelufoorumeita. 
Yksi laajimmin käytetyistä on Moodle (https://moodle.org/), ilmainen ja avoimen lähdekoodin 
oppimisen hallintajärjestelmä.  

 

3.3 Viestinnän ja yhteistyön välineet 
Suurin osa nykyisestä LMS-järjestelmästä sisältää jo viestintä- ja yhteistyövälineitä. On 
kuitenkin olemassa muitakin tähän tarkoitukseen kehitettyjä työkaluja: Web 2.0 -työkaluja, 
kuten sosiaalisia verkostoja (LinkedIn, Facebook, Google+ tai Twitter), wikiä ja blogeja voidaan 
käyttää tiedonsiirtoon, tiedon jakamiseen ja asiakirjojen yhteismuokkaukseen. 

4. Johtopäätökset 
Tässä raportissa on analysoitu erilaisia mobiileja oppimistekniikoita, joita voidaan käyttää 

ammattilaisten LCV-kuljettajien kouluttamiseen. 

Olemme tunnistaneet nykyiset sovellukset ja pelit LCV-kuljettajien koulutukseen, jotka on 
kerätty Google+ - kirjanmerkkijärjestelmän avulla; olemme myös esittäneet geneerisiä 

https://www.techsmith.com/camtasia.html
https://www.mobincube.com/
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työkaluja ja alustoja kouluttajille luomaan ja toimittamaan vuorovaikutteisia aineistoja, 
hallitsemaan kursseja jne. Joitakin näistä työkaluista käytetään interaktiivisten 
koulutusresurssien luomiseen Tuotos 3:lle. 
 
Nämä tekniikat tukevat ammatillisen koulutuksen tarjoajien ja kouluttajien 
ammattikoulutuskursseja ja tukevat LCV-kuljettajia itsenäisessä oppimisprosessissa. 


