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Kevyen hyötyajoneuvon kuljettajan osaamiskartta (Light Commercial Vehicle (LCV) Drivers Competence 

Map) 
Ala  Moduulit  Osaamistavoitteet  Oppimistulokset  Tiedot  Taidot  Pätevyydet 

LS Kuorman 
varmistus ‐ PONS 

LS1 Kuorman 
varmistaminen 

LS1.1 Kuormattavat 
tavarat ja materiaalit 

LS1.1.1 LCV‐kuljettaja 
tunnistaa ja luokittelee 
eri tavarat sekä 
päättää eri tyyppisten 
tavaroiden lastauksen 
suorittamisesta ja 
niihin liittyvistä 
kuorman varmistuksen 
materiaaleista (hihnat, 
kaapelikengät).  

Määrittää eri 
tavaroiden tyypit ja 
eri lastauksen sekä 
niihin tarvittavan 
tilan  

Päättää, voidaanko 
lastaustoiminnot 
suorittaa 
käytettävissä olevilla 
tarvikkeilla; 
kiinnittämiseen 
tarvittavilla välineillä 
ja tarvittavalla 
kireydellä 

Lastauselementtien 
käyttö tavaroiden 
mukaan. 

            Tuntea eri 
materiaalityypit 
kuorman 
lataamiseen ja 
kiinnittämiseen. 

Valitse eri materiaalit 
oikeisiin kiinnityksiin, 
ilmatyynyiksi ja 
suojakulmiksi 
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      LS2.1 Tila, mitat, 
tilavuudet 

LS2.1.1 LCV‐kuljettaja 
huolehtii 
varastointitoiminnoista 
painomäärien ja reitin 
mukaan.  

Määrittää rahtitila ja 
sen ominaisuudet, 
kiinnityspisteet. 

Hallitsee 
kiinnityslaskelmien 
tietojärjestelmän 
käytön ja sen 
soveltamisen 

Suorittaa työtehtävät 
ICT: n tuella. 
Suorittaa kuorman 
jakamisen tehtävät ja 
tarkistaa lastauksen 
ja kiinnityksen. 

      LS3.1 Lastausprosessi  LS3.1.1 LCV‐kuljettaja 
välttää tavaroiden 
hävikkiä ja tarvittaessa 
ohjaa prosessia 

Kerätä ja kirjata eri 
vikoja tai 
hävikkitavarat. 
Tuntee kuormien 
sijaintia koskevat 
säännöt 

Varmista 
varastoinnin 
perustekniikat 

Hallitse tavaroiden 
hävikkiä ja 
latausvirheitä 

      LS4.1 Eri tavaroiden 
tunnistaminen. 

 LS4.1.1 LCV‐kuljettaja 
tunnistaa ja yksilöi eri 
tavarat reittien 
hallitsemiseksi.  

Tunnistaa erilaiset 
tavarat ja 
mahdolliset vaarat 

Lastaa erilaiset 
tavarat huomioiden 
mahdolliset vaarat 

Tunnista 
tavallisimmat 
lastaus‐ ja 
vaaratekijät 
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Ala  Moduulit  Osaamistavoitteet  Oppimistulokset  Tiedot  Taidot  Pätevyydet 

TP ‐ 
Reittisuunnittelu ‐ 
TTS 

TP1 
Reittisuunnittelu 

TP1.1. 
Reittisuunnittelu 

TP1.1.1 LCV‐
kuljettaja tekee 
optimaalisen 
reittisuunnitelman 
tarkastelemalla 
purkupaikkojen 
sijoiteja ja 
liikennetilanteita 
(mahdollinen 
liikenneruuhka)  

Laatia optimaalinen 
reittisuunnitelma 
purkauspaikkojen ja 
liikennetilanteen 
mukaan 

Tunnetaan 
optimointimenetelmät 
reittisuunnittelulle 
Tunnistaa 
liikennetilanteet, 
tarvittava aika ajamiseen 
ja purkamiseen  

Tee optimaalinen 
reittisuunnitelma ajo‐ ja 
purkausajan mukaan 
Optimoi reitin ottaen 
huomioon 
liikennetapahtumat  

      TP1.2. Kuormakirja 
ja lähetysluettelo 

TP1.2.1 LCV‐
kuljettaja tarkistaa ja 
kokoaa kuorman 
kuorma‐ ja 
lähetyslistojen 
mukaan 

Kuormakirja ja 
merkinnät  
Kuljettajan vastuut  

Analysoi ja tulkitsee 
etiketit ja merkinnät 
oikein kuormatilasta 
Tunnistaa ja arvioi 
kuljettajan vastuun 
lastauksesta, 
kuljetuksesta ja 
purkamisesta  

Lastaa laskevassa 
järjestyksessä, ottaen 
huomioon 
painojakauman 
Vastuullinen ja 
ennakoiva toiminta 
liikenteessä, 
lastaamisessa ja 
purkamisessa  
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      TP1.3. 
Lastausjärjestys 

TP1.3.1 LCV‐
kuljettaja 
suunnittelee reitin ja 
lastaus‐ / 
purkamisjärjestyksen 

Tieto reitin 
optimoinnin 
periaatteista ja 
lastitilan tehokkaasta 
käytöstä 

Suunnittelee ja harkitsee 
painojakaumaa 
lastauksen aikana 
Kuormatilan käyttö  

Varmista oikea 
painojakauma 
Kuormaa tehokkaasti ja 
käyttää kuormaustilaa 
taloudellisesti  

      TP1.4 Painojakauma  TP1.4.1 LCV‐
kuljettaja 
määrittelee 
ajoneuvon 
suurimman 
kuormituksen ja 
asettaa tavarat 
kuljetettavaksi oikein 
tavaratilaan 
akselipainojen 
mukaan 

Tietoa 
painojakaumasta ja 
tavaroiden 
asettamisesta 
lastitilaan 

Käytää tehokkaasti 
kuormatilaa 
painojakauman 
periaatteiden mukaan 

Kuorman sijoittaminen 
ja kuljetettavat tavarat 
turvallisesti kuormatilan 
painojakauman ja 
kuormatilan tehokkaan 
käytön avulla 
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      TP1.5. Toiminta‐alue  TP1.5.1 LCV‐
kuljettaja osaa 
oikeaan 
määräpäähän ilman 
apuvälineitä  

Tuntee toiminta‐
alueen 

Tavoittaa oikean 
määränpään 
toimintasuunnitelman 
mukaisesti 

Voi arvioida reititystä 
navigointilaitteen ja 
muiden laitteiden avulla 

   TP2. Toimituksen 
optimointi 

TP2.1. Ajoneuvojen 
valinta 

TP2.1.1 LCV‐
kuljettaja valitsee 
oikean ajoneuvon 
kuljetettavan 
kuorman suhteen  

Tunnistaa käytettävien 
ajoneuvojen ja 
lisälaitteiden tyypit 
Ajoneuvon tekniset 
ominaisuudet 
kuljetettavan kuorman 
osalta 
Vaaditut lisävarusteet 
(lämpöohjaus, 
kuorman kiinnitys jne.) 

Valitse ajoneuvo ottaen 
huomioon erilaiset 
kuljetettavat tavarat 
Valitse tarvittavat 
lisävarusteet ja 
apuvälineet  

Valitse oikea ajoneuvo 
ottaen huomioon 
erilaisten tavaroiden 
kuljetuksen 
Valitse ja käytä 
tarpeellisia 
lisävarusteita. 



PA

 

                

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 

use which may be made of the information contained therein. This project has received grant support from Movetia funded by the Swiss Confederation. The content reflects the authors’ view and Movetia is not responsible for any 

use that may be made of the information it contains. 

PA

      TP2.2. Ajoneuvojen 
merkinnät 

TP2.2.1 LCV‐
kuljettaja valitsee 
ajoneuvoon oikeat 
merkinnät  

Luettelo vaarallisten 
aineiden kuljettamista 
koskevista 
periaatteista 

Huomioi vaarallisten 
aineiden 
käsittelyperiaatteet ja 
kuljetuksen 

Osaa käsitellä, lastata, 
purkaa ja kuljettaa 
vaarallisia aineita oikein 
Osaa laittaa tarvittavat 
merkinnät ajoneuvon 
ulkopuolelle 
Käyttää vaarallisten 
aineiden merkintöjä ja 
tietää kuljetuksiin 
liittyviä riskejä 
Seuraa ajoneuvossa 
olevien vaarallisten 
aineiden määrää'  

      TP2.3. Älykäs 
liikenne ja 
telematiikka 

TP2.3.1 LCV‐
kuljettaja toimii 
vastaanotettujen 
sähköisten ohjeiden 
mukaisesti  

Määritä elektroniset 
tietojärjestelmät ja 
rahtikirjat 

Käyttää sähköisiä ohjeita 
ja tietoja 
liikennekameroista 
(sääkameroista, 
liikenneruuhista jne.) 

Toimii lähetettyjen 
sähköisten ohjeiden 
mukaisesti; käyttää 
elektronista rahtikirjaa 
asianmukaisesti; 
hyödyntää sähköisiä 
tietoja 
liikennekameroista (sää 
kamerat, 
liikenneruuhkat jne.) 
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   TP3. Ajaminen  TP3.1. Ajokiellot  TP3.1.1. LCV‐
kuljettaja noudattaa 
lain ja terveyden 
perusteisia 
ajokieltoja  

Huomioi 
tieliikennelainsäädäntö 
ja kuljettajan 
terveysvaatimukset: 
näkö, kuulo, sydämen 
toiminta, muut 
terveysongelmat " 

Toimi 
tieliikennelainsäädännön 
ja terveysvaatimusten 
mukaisesti: näkö, kuulo, 
sydämen toiminta, muut 
sairaudet 

Noudattaa 
tieliikennelakeja 
Tunnistaa kuljettajan 
terveyttä koskevat 
vaatimukset omassa 
terveydessään: näkö, 
kuulo, sydämen 
toiminta, muut 
sairaudet  

      TP3.2. 
Näkyvyysrajoitukset 

TP3.2.1. LCV‐
kuljettaja välttää 
ajoneuvon 
kuolleiden kulmien 
onnettomuudet   

Tunne ajoneuvojen 
sokeat kulmat 

Tunnista ajoneuvojen 
sokeat kulmat 

Vältää 
liikenneonnettomuuksia 
varmistamalla 
ajoneuvon sokeat 
paikat 

      TP3.3. Avustavat 
järjestelmät 

TP3.3.1. LCV‐
kuljettaja käyttää 
avustavia 
järjestelmiä kunnolla 

Tunne, kuinka 
avustavat järjestelmät 
toimivat 

Käyttää avustavia 
järjestelmiä, kuten 
peruutustutkat 
(takakamerat, 
tutkajärjestelmät, peilit) 
etäisyyden 
havaitsemiseen, 
kaistanvaihtoon jne. 

Käyttää apujärjestelmiä 
oikein 
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      TP3.4. Ajoneuvon 
mitat ja paino 

TP3.4.1. LCV‐
kuljettaja huomioi 
ajoneuvon kuorman 
kantavuuden  

Määritä kuorman 
mahdollinen 
enimmäispaino, 
akselin paino, korkeus 
ja pituus 

Tietää ja toimii 
huomioiden ajoneuvon 
lastauksen 
mahdollisuudet kuten 
maksimipainon, 
akselipainon, korkeuden 
ja kuorman pituuden 

Ajoneuvon kuormaus 
suurimman painon, 
akselipainon, 
korkeuden ja kuorman 
pituuden mukaan 

      TP3.5. Sujuva 
ajaminen 

TP3.6.1. LCV‐
kuljettaja ajaa 
turvallisesti ja 
ympäristöllisesti  

Tietämys turvallisesta 
ja ekologisesta 
käytöstä 

Tietää miten ja haluaa 
ajaa turvallisesti ja 
ympäristöystävällisesti 

Aja turvallisesti ja 
ympäristöystävällisesti 

      TP3.6. 
Ajoneuvotekniikka 

TP3.6.1. LCV‐
kuljettaja käyttää 
ajoneuvotekniikkaa 
oikein  

Ajoneuvoteknologian 
tuntemus 

Ajoneuvotekniikan 
käyttö 

Ajoneuvon käyttäminen 
oikealla tavalla 
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      TP3.7. Pysäköinti  TP3.7.1. LCV‐
kuljettaja kunnioittaa 
laillisia 
pysäköintisääntöjä  

Tunne laki ja säädökset 
ajoneuvon 
pysäköinnistä 

Toimii ajoneuvon 
pysäköintiä koskevien 
lakien ja asetusten 
mukaisesti 

Ajaminen ajoneuvon 
pysäköintiä koskevien 
lakien ja asetusten 
mukaisesti 

      TP3.8. Ajokielto ja 
liikenneruuhkat 

TP3.8.1. LCV‐
kuljettaja toimittaa 
kuorman 
huomioiden 
ajokiellot asiakkaalle 
ja käyttää digitaalisia 
online‐työkaluja 
liikenneruuhkan 
välttämiseksi  

Tieto kuorman 
toimituksesta perille 
apuvälineiden avulla 
kadun tai tien ollessa 
ajokiellossa  
Tietämys online‐
apuvälineistä 
digitaalisen 
informaation 
saamiseksi  

Kuorman toimitus 
tilanteessa jossa 
asiakkaan luokse ei 
pääse ajoneuvolla 
Digitaalisten 
informaatiotyövälineiden 
käyttö  

Käytä oikeaa työkalua 
kuorman 
toimittamiseen 
asiakkaalle kadun tai 
tien ollessa ajokiellossa 
Käytä online‐
apuvälineistä saatavaa 
tietoa  liikenneruuhkan 
välttämiseksi  
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   TP4 Tavaroiden 
toimitus 
asiakkaalle 

TP4.1. Tavaroiden 
kuljettaminen 

TP4.1.1. LCV‐
kuljettaja kuljettaa 
tavarat asiakkaille  

Tietää, kuinka valita 
oikea ajoneuvo 
kuorman määrän ja 
tyypin mukaan 

Valitse oikea ajoneuvo 
Tunnista kuormattavat 
tavarat (vaaralliset 
aineet jne.) 
Päätä kuorman määrä  

Valitse oikea ajoneuvo 
kuljetusta varten 
kuorman määrän ja 
tyypin mukaan 

      TP4.2 Toimitukset 
kotitalouksiin ja 
yritysasiakkaille 
(markkinat, 
teollisuuslaitokset 
jne.)  

TP4.2.1. 
Kuljettajakuljettaja 
osaa ilmoittaa 
asiakkaalle 
toimitusaikataulusta, 
tuntee hyvän 
asiakaspalvelun 
merkityksen ja 
tietää, mitä pitää 
ottaa huomioon 
toimitettaessa eri 
asiakkaille  

Toimittaa tavarat 
kunnolla asiakkaalle 
kuittausta vastaan  
Tietää kuinka laskea 
toimitusaikaa nykyisen 
reittisuunnitelman ja 
liikennetilanteen 
mukaan  

Tunnista asiakkaan 
tarpeet toimituksiin 
Toimi hyvän 
asiakaspalvelun 
mukaisesti 
Tunnista tarvittavat 
asiakirjat 
Noudata turvallista ajoa 
ja määräyksiä 
tehdasalueilla 
Reittisuunnitelman ja 
asiakasilmoituksen 
metodit 

Osaa toimittaa tavarat 
asiakkaalle 
Osaa toimia kohteliaasti 
asiakkaan kanssa 
Tietää miten saada 
kuittaus 
Kokoa nykyinen 
reittisuunnitelma ja 
laske 
toimitusaikaikkuna 
Ilmoita asiakkaalle 
sovitulla tavalla 
(puhelut, SMS esim.)  
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      TP4.3. kuljetuksen 
viimeistely 

TP4.3.1. LCV‐
kuljettaja pystyy 
varmistamaan, että 
kuljetus on 
suoritettu 
onnistuneesti  

Kuljettaja osaa 
tarkistaa, että kaikki 
paketit on toimitettu ja 
rahtitila on tyhjä  
Kuljettaja osaa 
vastaanottaa 
kuittauksen kaikilta 
asiakkailta 

Asianmukainen 
toimituksen lopetus 

Kuljettaja tarkistaa, että 
kaikki paketit on 
toimitettu ja rahtitila on 
tyhjä 
Kuljettaja on 
vastaanottanut 
kuittauksen kaikilta 
asiakkailta 
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Ala  Moduulit  Osaamistavoitteet  Oppimistulokset  Tiedot  Taidot  Pätevyydet 
       
VT ‐ 
Ajoneuvo 
teknologi
a ‐ CNA / 
TR2000 

VT1 Ajoneuvon ja 
laitteiden taustat 
ja ominaisuudet 

VT 1.1 Ajoneuvon 
parametrit ja laitteet 

VT 1.1.1 LCV‐
kuljettaja pystyy 
havainnollistamaan 
ajoneuvotekniikoide
n perustekijöitä ja 
pystyy analysoimaan 
ajoneuvon eri osien 
tavanomaiset 
ajoneuvoparametrit 
ja olosuhteet, joita 
hän ajaa.  

Huomioi "normaalin" 
ajoneuvon varusteiden 
kulumisen 

Ilmoittaa eri 
ajoneuvojen 
varusteiden kulumisesta

Suorita ajoneuvon 
tarkistus ennen kuljetusta 

            Määritä mittauslaitteet ja 
niiden käyttö ajoneuvossa 

Tulkitsee ajoneuvossa 
käytettävien 
mittauslaitteiden 
antamat signaalit 

Hyödyntää ajoneuvon eri 
mittauslaitteiden antamia 
tietoja 
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      VT 1.2 
Perusajoneuvotekniik
at 

VT 1.2.1 LCV‐
kuljettaja pystyy 
tunnistamaan 
ajoneuvon tekniset 
ongelmat  

Kuvaile ajoneuvojen 
pneumaattisten ja 
hydrauliikan, sähköisten 
laitteiden ja elektroniikan 
perusteet, käytettyjen 
ajoneuvojen toiminta, 
ajoneuvojen osat ja 
tarvikkeet, 
moottoriajoneuvojen 
moottoreiden rakenne ja 
toiminta sekä alusta, korin 
osat, ohjausjärjestelmät, 
jarrujärjestelmät ja muut 
turvalaitteet 

Tarkista 
perusajoneuvotekniikat 
ennen ajoa 

Tunnista ajoneuvon 
yleisimmät tekniset 
ongelmat 

   VT2 Ajoneuvon 
teknisten 
olosuhteiden 
kunnossapito ja 
tarkastaminen 

VT 2.1 Ylläpito ja 
tutustuminen 
ajoneuvon laitteisiin 

VT 2.1.1 LCV‐
kuljettaja pystyy 
hoitamaan 
kunnossapitotöitä 
ottaen huomioon 
terveyttä ja 
turvallisuutta 
koskevat 
toimenpiteet ja / tai 
kykenee antamaan 

Noudata säännöllisiä 
huoltotehtäviä (kuten on 
kuvattu käyttäjien 
käsikirjassa) 

Päätä, pystyykö 
kuljettaja hoitamaan 
huoltotöitä tai 
antamaan 
huoltokeskukselle 
tietoja ajoneuvon 
ylläpidosta 

Toteuta rutiinihuolto 
(kuten kuvataan 
käyttökäsikirjoissa) tai 
vaadi palvelukeskusten 
toimintaa 
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huoltokeskukselle 
tietoja ajoneuvon 
tarpeellisesta 
huollosta. 

            Määritä turvallisuus‐ ja 
ympäristönsuojeluvaatimuks
et 

Omaksuu turvallisuuden 
ja ympäristönsuojelun 
sääntöjä 

Suorita huoltotoimet 
turvallisuus‐ ja 
ympäristönsuojelusääntöje
n mukaisesti 

            Tunnista varaosat, joita 
käytetään kunnossapitoon ja 
tunne työvaiheet 

Valitse varaosat, joita 
tarvitaan ajoneuvon 
huoltoon 

Käytä oikeita varaosia 
kunnossapitoon 
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   VT3 
Ajoneuvotekniikk
a 

VT 3.1 
Ajoneuvotekniikka 
(turvallisuus, ECO‐
Drive jne.) 

 VT 3.1.1 LCV‐
kuljettaja pystyy 
käyttämään kaiken 
tarpeellisen tieto‐ ja 
viestintäteknologian 
ajoneuvossa, kuten 
GPS, 
tietoliikennelaitteet, 
ajopiirturit, anturit, 
ottaen huomioon 
asiaankuuluvat 
lakisääteiset 
säännöt  

Tietää oikeudellisia sääntöjä 
ja riskejä, jotka koskevat GPS: 
n, tietullilaitteiden, 
ajopiirtureiden ja muiden 
tieto‐ ja viestintätekniikan 
laitteiden käyttöä 
ajoneuvossa 

Käytä oikeita sääntöjä ja 
määräyksiä, kun käytät 
ajoneuvon tieto‐ ja 
viestintätekniikkaa 

Noudata kansallisia ja 
kansainvälisiä 
turvallisuussääntöjä, jotka 
koskevat tieto‐ ja 
viestintätekniikan 
laitteiden käyttöä 
ajoneuvoissa 

            Määritä ajoneuvossa olevat 
tieto‐ ja viestintätekniset 
laitteet ja niiden 
käyttökelpoisuus työhön 

Käytä yleisiä tieto‐ ja 
viestintätekniikkalaitteit
a (GPS, 
tietoliikenneväline, 
ajotietokone jne.) 

Tee työtehtäviä ICT‐
laitteiden avulla 
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            Tunnista mahdolliset TVT‐
laitteiden virheet ja niiden 
käsittely 

Osaa käsitellä 
ajoneuvossa olevien 
yrityksen 
tietotekniikkalaitteiden 
virheitä 

Hallitse ajoneuvon tieto‐ ja 
viestintätekniikkaan 
liittyviä virheitä 
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Ala  Moduulit  Osaamistavoitteet  Oppimistulokset  Tiedot  Taidot  Pätevyydet 
CCS ‐ Viestintä ja 
asiakaspalvelu ‐ TKA 

CCS1 Viestintä  CCS1.1 Viestintä 
asiakkaiden kanssa 

CCS1.1.1 LCV‐
kuljettaja pystyy 
kommunikoimaan ja 
käyttämään 
keskusteluosapuolten 
kanssa suullista ja ei‐
sanallista viestintää  

Kuvaile suullisen ja 
ei‐verbaalisen 
viestinnän 
periaatteita 
asiakkaiden kanssa 

Keskustele 
kuljettajien 
viestinnän 
tärkeydestä 
asiakkaiden kanssa 

Seuraa viestintää 
asiakkaiden kanssa 

      CCS1.2 Yrityskuva  CCS1.2.1 LCV‐
kuljettaja pystyy 
kommunikoimaan ja 
tukemaan 
yrityskuvaa ja 
yrityksen 
identiteettiä  

Määritä yrityskuva, 
yritysidentiteetti ja 
kolmansien 
osapuolten käsitykset

Käyttäytyy yrityksen 
imagoa tukevasti. 

Luo hyvä yrityskuva 

   CCS2 Asiakaspalvelu  CCS2.1 
dokumentaatio 

CCS2.1.1 LCV‐
kuljettaja pystyy 
käyttämään oikeita 
asiakirjoja esim. 
rahtikirjaa 

Nimeä tärkeimmät 
kuljetusasiakirjat 

Käyttää tärkeimpiä 
kuljetusasiakirjoja 

Käsittele eri 
kuljetusasiakirjoja 
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      CCS2.2 
Asiakaspalvelun 
tehokkuus 

CCS2.2.1 LCV‐
kuljettaja pystyy 
saavuttamaan hyvän 
palvelun 
tyytyväisyysasteen  

Tuntee asiakkaiden 
tyytyväisyyden ja 
tehokkuuden 
tärkeimmät tekijät 
asiakaspalvelussa 

Tekee oikeat valinnat 
asiakkaiden 
tyydyttämiseksi ja 
toimii tehokkaasti 

Käsittele asiakkaita 
yhtiön suunnitelmien 
mukaisesti 
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Ala  Moduulit  Osaamistavoitteet  Oppimistulokset  Tiedot  Taidot  Pätevyydet 
HE ‐Terveys ‐ 
COS 

HE1 Terveys  HE1.1 Ravinto, 
terveellinen 
syöminen, 
terveyden 
ylläpitäminen 

HE 1.1.1 LCV‐
kuljettajat oppivat 
oikean 
ravitsemuksen 
merkityksen, 
tietävät 
suositukset  ruoka‐
pyramidista, 
juomien 
valinnasta, 
aterioiden määrä 
päivässä   

Kuvaile ruoka‐pyramidia  Luokittelee ruoat: rasvaiset ja 
vähärasvaiset, sokeriset ja 
vähemmän sokeriset  
Kuvaile juomien määrän 
merkitystä 

Varmista 
tasapainoinen 
ruokavalio 

      HE1.2 Liikkuminen  HE 1.2.1 LCV‐
kuljettaja pystyy 
määrittämään 
oikean asennon 
merkityksen ja 
vahvistavat 
selkälihaksia  

Määritä mahdolliset 
selkävaivat ja virheelliseen 
asentoon liittyvät ongelmat 

Näytä esimerkkejä 
harjoitteluista, joita käytetään 
selkävaivoihin 

Hallitse päivittäistä 
työtä 
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      HE1.3 Nosta ja 
kuljeta kuormat 
oikein, 
käsikäyttöinen 
kuorman liike, 
terveellinen 
elämäntapa, 
hyvinvointi työssä 

HE1.3.1 LCV‐
kuljettaja pystyy 
kuvaamaan eri 
paineiden 
vaikutuksia 
selkärankaan ja 
hallita kuorman 
liikkeitä  

Tietää oikeat nostoasennot 
ja ottaa huomioon 
selkärangan ja välilevyjen 
toiminnot ja huonon 
asennon seuraukset 
kuormien nostamisen aikana 

Näytä, kuinka kuormat 
nostetaan ja kuljetetaan oikein 

Ilmoita, miten 
kuormat nostetaan 
ja kuljetetaan oikein 

      HE1.4 Kuljettajan 
oikeat asennot ja 
istuma‐asento 

HE 1.4.1 LCV‐
kuljettaja oppii 
oikeat istuma‐
asennot 
välttääkseen 
ongelmia  

Muista kuljettajan istuimen 
säädöt 

Valitse oikea istuma‐asento  Valvoa kollegasi 
istuma‐asentoa 

      HE1.5 Melutaso, 
mikroilmasto 

HE1.5.1 LCV‐
kuljettaja pystyy 
käsittelemään 
häiriöitä ja 
vaikutuksia  

Määritä melun vaikutukset 
terveyteen 

Tulkita eri melutasojen 
vaikutuksia 

Hallitse melun 
vaikutusta 
päivittäiseen työhön 
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      HE1.6 Ensiaputaidot  HE1.6.1 LCV‐
kuljettaja osaa 
tarvittaessa 
soveltaa 
ensiaputaitoja 

Luettele tärkeimmät 
kriittisen 
hengenpelastustoimenpiteet

Esittele kriittisten 
hengenpelastustoimenpiteiden 
tärkeimmät menetelmät 

Hallitse tärkeimpiä 
kriittisiä 
pelastusmenetelmiä 

      HE1.7 Vaaratekijät 
tiellä, Ehkäisevä tai 
ennakoiva 
ajaminen, 
Työtapaturmien 
ehkäisy, 
Hätätilanteet 

HE1.7.1 LCV‐
kuljettaja toimii 
oikein 
hätätilanteissa ja 
liikenneriskeissä  

Tunnista tärkeimmät vaarat 
tiellä 

Arvioita suurimpia riskejä tiellä  Tehtäviä tehtäessä 
estetään tiellä olevat 
riskit 

      HE1.8 Stressi, 
kuljettajan 
psykofyysiset 
ominaisuudet 

HE1.8.1 LCV‐
kuljettaja pystyy 
tunnistamaan 
stressin 
aiheuttamat häiriöt 
(psykologinen 
vaikutus, 
suorituskyvyn 
väheneminen, 

Kuvaile erityyppisiä stressiä  Käytä erilaisia menetelmiä 
stressin vähentämiseksi 

Käsittele 
stressitilanteita 
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tiellä olevat 
vaarat);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PA

 

                

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 

use which may be made of the information contained therein. This project has received grant support from Movetia funded by the Swiss Confederation. The content reflects the authors’ view and Movetia is not responsible for any 

use that may be made of the information it contains. 

PA

Ala  Moduulit  Osaamistavoitteet  Oppimistulokset  Tiedot  Taidot  Pätevyydet 
SW ‐ 
Työturvallisuus 
‐ GENCAT 

SW1. 
Työpaikan 
turvallisuus 

SW1.1 Työterveys‐ ja 
työturvallisuusasetukset 

SW1.1.1 LCV kuljettaja 
ymmärtää terveyttä ja 
turvallisuutta koskevan 
lainsäädännön, joka 
koskee työnantajia, 
työntekijöitä (myös 
määräaikaisia ja 
väliaikaisia 
työntekijöitä) sekä 
itsenäisiä 
ammatinharjoittajia 
työpaikoillaan.  

Listaa lainsäädännön 
terveys‐ ja 
turvallisuuselementit; 
tunnistaa työnantajan ja 
työntekijän vastuualueet 
suhteessa työpaikan 
turvallisuuteen 

Omaksuu työpaikan 
turvallisuutta 
koskevia määräyksiä. 

Työskentelee tietäen 
työpaikan turvallisuutta 
koskevasta 
lainsäädännöstä, 
suojelee itseään ja 
työntekijöitä 
työtekijöihin liittyviltä 
työturvallisuusriskeiltä. 

      SW1.2 Henkilökohtaiset 
suojavarusteet (PPE) 

SW1.2.1 LCV‐kuljettaja 
pystyy tunnistamaan 
sopivat 
henkilönsuojaimet, 
jotka suojaavat silmät, 
pään, hengityksen, 
vartalon, kädet ja 
käsivarret sekä jalat.  

Määritä työpaikalla 
esiintyvät fyysiset riskit ja 
mitä henkilönsuojaimia 
on kuljettajan käytettävä  
suojatkseen ja 
vähentääkseen 
loukkaantumisriskiä. 

Tunnistaa fyysiset 
riskit, jotka liittyvät 
tiettyihin töihin ja 
käyttää 
asianmukaisia 
henkilönsuojaimia 

Opastaa käyttämään 
asianmukaisia 
varotoimia eri 
toimintoihin liittyvien 
fyysisten riskien 
vähentämiseksi 



PA

 

                

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 

use which may be made of the information contained therein. This project has received grant support from Movetia funded by the Swiss Confederation. The content reflects the authors’ view and Movetia is not responsible for any 

use that may be made of the information it contains. 

PA

      SW1.3 Työajan 
järjestäminen 

SW1.3.1 LCV‐kuljettaja 
ymmärtää EU:n 
direktiivin 2002/15, 
joka sääntelee 
liikkuvien 
työntekijöiden 
työaikaa. Kuljettaja  
osaa luoda aikataulun, 
joka noudattaa lakia.  

Osaa erottaa taukojen ja 
lepoaikojen väliset erot. 
Tietää mikä on lepoaika 
ja lepoajan 
vähimmäismäärä. Tietää 
päivittäisen, viikoittaisen 
ja vuotuisen työajan 
enimmäismäärän. 

Laske ajo‐, tauko‐ ja 
lepoajat. 

Seuraa työaikoja, 
taukoja ja lepoa EU‐
direktiivien mukaisesti 

      SW1.4 
Tieliikennesopimusoikeus

SW1.4.1 LCV‐kuljettaja 
ymmärtää omat 
vastuullisuutensa ja 
kuljettajan omat 
velvollisuutensa 
tavaroiden 
kuljetukseen maantie‐ 
ja 
matkustajaliikenteessä.  

Tietää 
kuljetusoperaattorin 
vastuut. Osaa luetteloida 
tavaroiden ja 
matkustajien 
kuljettamista varten 
vaadittavat asiakirjat. 

Täytä tavaroiden ja 
matkustajien 
kansallisessa ja 
kansainvälisessä 
kuljetuksessa 
vaaditut lomakkeet 
ja 
täyttämismenettelyt. 

Määritä lähetyksen 
tyyppi ja tarvittavat 
asiakirjat tiettyjen 
kuormien 
toimittamiseksi ja / tai 
keräämiseksi. 
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   SW2. 
Kuljettajan 
turvallisuus 

SW2.1 Ajoneuvon 
turvallinen ajaminen 

SW2.1.1 LCV‐kuljettaja 
on tietoinen omista 
vastuista ja 
vaatimuksista, jotka 
koskevat ajoneuvon 
turvallista käyttöä ja 
asetettujen 
määräysten mukaisesti. 

Ajoonlähtötarkastuksen 
ja ajonaikasen 
tarkastuksen osa‐alueet 

Ilmoita ajoneuvon 
osista, jotka on 
tarkistettava ennen 
matkaa. 

Täysi käsitys 
matkustajien ja 
tavaroiden turvallisen 
kuljetuksen 
turvaamiseksi 
tarvittavista vastuista ja 
velvollisuuksista. Tekee 
perusteltuja päätöksiä 
ajoneuvon 
turvallisuudesta ja sen 
kuormituksesta. 

      SW2.2 Turvallinen ja 
taloudellinen perusajo 

SW2.2.1 LCV‐kuljettaja 
pystyy osoittamaan 
avaintekijät 
turvallisessa ja 
taloudellisessa ajossa 
sekä muuttujat, jotka 
vaikuttavat ajoneuvon 
toimintaan. 

Selitä, kuinka tehokkaat 
jarrutustekniikat 
vaikuttavat ajoneuvon 
kulumiseen ja 
polttoaineenkulutukseen. 
Kuljettaja voi selittää 
aerodynamiikan 
vaikutuksen polttoaineen 
kulutukseen ja miten 
ohjaamotiedot voivat 
tukea moottorin tehon 
tehokasta käyttöä. 
Kuljettaja voi selittää 

Tunnistaa ajoneuvon 
turvallisuueen 
liittyvät osat ja 
polttoainetta 
kuluttavat osat; 
Käytä turvallista ja 
polttoainetta 
säästävää 
ajotekniikkaa. 

Säädä ajo‐tekniikka 
vastaamaan vallitsevaa 
tieliikennettä, 
kuormitusta ja 
sääolosuhteita 
ajoneuvon 
tehokkaimman ja 
turvallisen käytön 
varmistamiseksi. 
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painovoiman, momentin 
ja keskipakoisvoiman 
vaikutukset suhteessa 
turvalliseen ja 
polttoainetehokkaaseen 
ajoon. 

   SW3. 
Turvavarusteet 

SW3.1‐turvalaitteet  SW3.1.1 LCV‐kuljettaja 
on perehtynyt 
laitteisiin ja 
toimintamenetelmiin, 
jotka takaavat 
henkilökohtaisen, 
yrityksen ja kuorman 
turvallisuuden. 

Osoittaa 
turvallisuusteknisten 
laitteiden ja 
toimintatapojen 
tuntemusta yksin 
työskennellessä,  
käsitellessään arvokkaita 
kuormia ja estää 
laittomien lähetysten ja 
liikenteen kuljetuksen. 

Käyttää oikeita 
työtapoja, kun 
työskentelee yksin, 
käsittetelee 
arvokasta lastia, 
suojaa ajoneuvoja ja 
lähetyksiä. Tunnistaa 
suuret riskitilanteet. 

Varmista itsenäinen 
työskentely ja käytä 
turvallisia laitteita ja 
protokollia, joilla 
varmistetaan 
tavaroiden, 
matkustajien ja 
kuljettajan turvallinen 
kuljetus. 
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      SW3.2 
Ympäristönsuojelu 

SW3.2.1 Ajoneuvon 
kuljettaja on tietoinen 
ajoneuvon käytöstä ja 
sen 
ympäristövaikutuksista.

Tietää hiilidioksidin 
vaikutukset ympäristöön. 
Tietää miten 
polttoainevika voi 
vaikuttaa ympäristöön. 
Tietää miten käsitellä 
vuotavaa lähetystä. 

Tunnista Co2: n 
vaikutukset 
ympäristöön. 
Kuljettaja on 
tietoinen 
ympäristölle 
aiheutuvasta 
vaaratilanteesta, kun 
onnettomuus 
tapahtuu. Kuljettaja 
tuntee 
tapahtumaraportin 
tärkeyden ja 
tarvittavat keskeiset 
tiedot. 

Tekee perustellut 
päätökset, toimii 
asianmukaisesti ja 
oikea‐aikaisesti 
ympäristövaaran 
uhatessa. Kuljettajat 
osaavat varmasti 
raportoida 
asianmukaisesti  
onnettomuustilanteesta. 

      SW3.3 Oikeanlainen 
viestintä 

SW3.1.1 LCV‐kuljettaja 
voi kommunikoida 
ajoneuvoon, 
kuormaukseen ja 
turvallisuuteen 
liittyvissä asioissa 
tehokkaasti. 

Tietää kuljettajan 
oikeudelliset 
velvollisuudet 
onnettomuustilanteessa. 
Osaa kertoa tarvittavat 
tiedot ilmoittaessaan 
onnettomuudesta tai 
vaaratilanteesta. Antaa 
tarvittavat tiedot 

Ilmoita ajoneuvoon, 
kuormaan tai 
henkilökohtaiseen 
tapahtumaan 
liittyvistä asioista. 

Kommunikoi tehokkaasti 
ja riittävästi 
vaaratilanteest tai 
viallisesta ajoneuvosta, 
kuormasta, työpaikasta 
tai toimitus‐ ja 
noutopisteestä. 
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ilmoittaessaan 
ajoneuvon 
rikkoutumisesta. 
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Ala  Moduulit  Osaamistavoitteet  Oppimistulokset Tiedot  Taidot  Pätevyydet 
 Pehmeät taidot     Persoonallisuus on tehokas             

      itsensä esittäminen julkisesti             

      luotettavuus             

      tarkkuus             

      stressi‐vastus             

      kyky työskennellä itsenäisesti             

      Työtekniikka ja ongelmanratkaisu             

      Tiedotus‐ ja viestintästrategiat             

      Ajattelu ja toiminta perustuu laatuun             

      Oppimisstrategiat             

      Autonomia ja vastuuntunto             

      kyky kommunikoida ja työskennellä 
ryhmässä 

           

      kyky hallita konflikteja             

      käyttäytymismuodot             

      kyky työskennellä paineen alla             

      ekologinen käyttäytyminen             
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