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Kysymykset, joihin haetaan vastauksia

• Miten tieto- ja viestintätekniikan käyttöä voi hyödyntää 
tutkintotilaisuuksien järjestelyissä ja arvioinneissa? 

• Millainen on menetelmien käytettävyys, 
tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus?  

• Mitä otetaan käyttöön hankkeen jälkeen ja mitä käyttöönotto 
edellyttää? 

• Mikä merkitys tieto- ja viestintätekniikan menetelmien 
käytöllä on arvioinnin ja osaamisen osoittamisen laatuun? 
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Kehittämistoiminnan tavoitteet 

• Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ammatillisen lisäkoulutuksen ja 
erityisesti tutkintotilaisuuksien järjestämisessä

• Tutkintotilaisuuksien asiakaslähtöinen järjestäminen tieto- ja 
viestintätekniikkaa ja digitaalista dataa hyödyntämällä sekä 
arvioijina toimivien osaamista ja yhteistyötä kehittämällä

• Asiakkaat: tutkinnon suorittajat valituissa kuljetus- ja logistiikka-alan 
ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa sekä alan yritysten 
edustajat (hanketoteuttajakohtaiset ryhmät)

• Tutkintotilaisuuksien järjestäminen:  tvt menetelmät ja digitaalinen 
data -> kartoitus, vertaisarviointi, suunnittelu, kokeilu, 
kehittäminen, osaamisen lisääminen
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Toiminnallinen ohjausryhmä

• Mukana oppilaitosten nimeämät edustajat

• Mukana kutsuttuna alueiden työelämä-/yritysten edustajia

• Arvioi ja ohjaa yhteistyössä alueellisten työelämä-/yritysten 
edustajien kanssa projektin toteuttamista 

• Kokoontuu neljä kertaa hankkeen aikana, kerran per alue 
(Rovaniemi, Tampere, Oulu ja Vantaa)

• Toiminnallisen ohjausryhmän kokoonpano vaihtelee
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• Digitaalinen evoluutio etenee vain ja ainoastaan tekemällä ja kokeilemalla

Mikael Jungnerin mukaan digitalisaation perusperiaatteita ovat:

Lähde; 

Otetaan digiloikka!

Suomi digikehityksen kärkeen

Mikael Junger
EK:n selvitys 2015

• Kaikki mikä voidaan digitalisoida, digitalisoituu. Jos emme tee sitä, muut tekevät

• Markkinoiden luonnollinen digitalisaatio on hitaampaa ja sattumanvaraisempaa kuin   

kansallisella strategialla ohjattu digitalisaatio

• Ulkoistaminen on digitalisaatiossa keskeinen osa vuorovaikutusta. Digitalisaatiota ei saa 

alistaa minkäänlaisille poliittisille intohimoille

• Digitalisoiminen on tuhlausta, jos tekemisen prosesseja ei mietitä samalla uusiksi

• Digitaalisuuden avainsana on avoin: avoimet rajapinnat, avoin lähdekoodi, avoin 

valmistelu

• Digitaalisuus on yhdessä tekemistä, ilman vuorovaikutusta se menee hukkaan

• Tukitoimintojen digitalisoiminen on houkuttelevaa. Ydintoimintojen digitalisoiminen on  

tehokasta

• Digitalisaation kolme tärkeintä lähtökohtaa ovat asiakaslähtöisyys, asiakaslähtöisyys ja 

asiakaslähtöisyys

3T hankkeen taustaa 
1. Digitalisaation hyödyntäminen
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2. Kuljetusalan ammatti- ja erikoisammatti-
tutkintojen kehittyminen

• Ammattitutkintoja vastaanotettu -90 luvulta lähtien, tutkinnon perusteiden sisällön 
muutokset ”kosmeettisia” – todelliset osaamisvaatimukset kasvaneet valtavasti 
(robotiikka tulossa, HCT yhdistelmät, erilaiset sovellutukset työn ohjaukseen ja 
työtilaukseen, infran kehitys, luvanvarainen liikkuminen…)

• Ajojenjärjestelijän erikoisammattitutkinto, muuttui liikenne-esimiehen 
erikoisammattitutkinnoksi -sisältö pysyi lähes samana

• Ammattitutkinnon on arvioitu 1996 vuodesta asti samalla tavalla, muutoksia 
tutkintoihin tuli 2008, mutta arviointimenetelmät pysyivät samoina aina tähän päivään 
asti

• Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja suoritettu ja arvioitu hyvin samalla tapaa kaikki 
nämä vuodet

• Kehittymistä tapahtunut verrattain vähän tutkinnon suorittamisen ja arvioinnin osalta 
(esimerkki: muutokset ajoneuvotekniikassa ja siihen liittyvässä informaatiossa -ovat 
nostaneet kuljettajan osaamisvaatimuksia merkittävästi)

• Tutkinnon kustannukset melko korkeat



3. Miten ammattitaito arvioidaan? 

Pääsäännöt: 

1) Ammattitaito arvioidaan suoraan työstä 

2) Tärkeimmät työvaiheet arvioidaan, jatkuvan arvioinnin periaatetta ei ole

Keskeiset periaatteet:

• Tutkinnon suorittajan oikeusturva 

• Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti suoraan käytännön työtehtävissä 

• Osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti suoraan käytännön työtehtävistä. 

• Arviointitilanteen, arviointitiedon tuottajan tai arviointiaineiston keräämisen 
käsitteitä ei ole 
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Lähde; 

Näyttötutkinnon suorittajan arviointi 

Markku Kokkonen 

Opetushallitus 
3.2.2016, Helsinki 



4. Muut ammattitaidon osoittamistavat 

• Kaikki ammattitaidon osoittamistavat kuvattu tutkintojen perusteissa, muita 
vaihtoehtoja ei ole (tutkintotoimikunta ja tutkinnon järjestäjä eivät voi jättää 
noudattamatta tutkinnon perusteita tai poiketa niistä)

• Jos ammattitaitoa ei voida arvioida kattavasti ja luotettavasti käytännön 
työtehtävissä, henkilökohtaistamisessa sovitaan muista ammattitaidon 
osoittamistavoista ja arviointimenetelmistä, esim. 

- tutkinnon perusteissa mainitut erillispätevyydet 

- haastattelu 

- kirjalliset kuvaukset, videointi, digitaaliset tallenteet 

8

Lähde; 

Näyttötutkinnon suorittajan arviointi 

Markku Kokkonen 

Opetushallitus 
3.2.2016, Helsinki 



3T hankkeen eteneminen 

Työvaiheet ja aikataulu
”Yhteistyörakenne”, jolla varmistetaan työvaiheiden ja arvioinnin eteneminen

TYÖVAIHE I 

Projektiryhmä 8/2015 -12/2015

- käynnistyskokous: 6/2015

- projektiryhmä on kokoontunut projektin aikana säännöllisesti (työrukkanen, projektikoordinaattorin vastuu, 
mukana kaikki toimijat) 

- reflektiosessiot Lync/Skype tms. tavalla: etenemisen, kokeilujen ja toiminnan jatkuva arviointi (= 
arviointiprosessi läsnä koko ajan, arviointitieto kertyy)

- kartoitus erilaisten telemaattisten järjestelmien käytettävyydestä tutkinnon arvioinnissa

- erilaiset paikannin järjestelmät

- ajoneuvojen omat telemaattiset järjestelmät

- erilaiset sensior –järjestelmät

- kamerajärjestelmät

kokeilujen aikataulutus; missä vaiheessa ja miten arviointiin käytettävä tieto kerätään

- tutkintoinfot

- arvioijakoulutus

- henkilökohtaistamisen ohjaus (hakeutuminen, tutkinnon suorittajat), 

- projektiryhmässä ja ohryssä tarkennettu suunnitelma syksylle 2015 ja keväälle 2016
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3T hankkeen eteneminen 

Kartoitusvaiheen tuloksia;

Paikannin palvelut ovat kasvattaneet suosiotaan kuljetusyritysten toiminnanohjauksen tehostamisessa. 
Paikannin palveluiden avulla voidaan seurata liikkuvaa kalustoa, sen avulla voidaan kerätä tietoa 
ajotapahtumista sekä tehokkuudesta. Opetuksen tehostuminen seurannan ja ohjauksellisuuden 
lisääntymisellä mahdollistavat erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen karttanäkymän ja 
reaaliaikaisen ajoneuvon liikkumistiedon avulla. Ajopäiväkirjan sekä ajotavan seurannasta saatu tieto 
voidaan raportoida kuljettaja- /opiskelijakohtaisesti.  

Ajoneuvojen omien telemaattisten ratkaisujen keräämä tieto täydentää tai korvaa paikannin 
järjestelmien antamaa tietoa. Esimerkiksi Volvo bus fleet management –järjestelmä antaa tietoa 
ajoneuvon polttoaineenkulutuksesta, päätöistä, ajoprofiilista, teknisistä varoituksista, ajotapahtumista 
sekä ajoneuvon paikantamisesta. Raportit voidaan tulostaa polttoaineen kulutuksesta, päästöistä, 
joutokäynnistä, moottorin kierroksista, ajonopeudesta ja kiihdytyksistä. Raporteista näkyy ajotavan 
linkittyminen polttoaineenkulutukseen ja ajoneuvon kulumiseen. Järjestelmä voidaan asentaa kaikkiin 
Volvon linja-autoihin, joissa on BEA2, ja kaikkiin muihin ajoneuvoihin, joissa on FMS –portti. 
Käyttöliittymä on web – pohjainen.
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3T hankkeen eteneminen 
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Kartoitusvaiheen tuloksia jatkuu…..

Sensiorit ovat antureita, jotka voivat kerätä tietoa ajoneuvon pyörän laakereiden kunnosta, renkaiden 
ilmanpaineesta, moottoritilan kuumenemisesta jne.  Sensioreilla voidaan mitata kiihtyvyyksiä niin eteen-
kuin taaksepäin ja sivuttaiset.  G- voimalukemien avulla kuljettajan ajotavan arviointi kyetään 
todentamaan. 

Yksittäisellä laitteella tai telemaattisella ratkaisuilla saadaan riittävästi tietoa kuljettajan ajotavasta ja 
ajoneuvon tuntemisesta tutkinnon arviointia tehtäessä luotettavasti. Jos ajotapahtumatietoa kerätään 
laajemmin, voidaan lisätä kiihtyvyyttä mittaavia sensioreja ajoneuvon oman telematiikan rinnalle. Näin 
saadaan monipuolistettua arviointiin käytettävää tietoa. 



3T hankkeen eteneminen

Erilaisten seuranta- ja tiedonkeruujärjestelmien kartoitus

- räätälöidyt järjestelmät, jossa toteuttajat esim. paikallisia, valtakunnallisia ja  

globaaleja
- ajoneuvojen valmistajien omat järjestelmät (globaalisuus)
- videointi (esimerkkinä ”rintakameroiden”, tuulilasi ja/tai 360 kameroiden  
käyttö arviointi tilanteessa)
- ajotaidon tutkiminen ja arviointi mittausten ja neuroverkkojen 
hyödyntäminen osaamisen tunnustamisessa SOM sovelluksen avulla
- 4g -5g tiedonsiirto, ajoneuvojen WiFi:n hyödyntäminen tiedonsiirrossa
- virtuaalisuus
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(http://www.salkatek.fi/tuotteet/route4.html)   (http://wirelesscar.com/) ( http://www.taipaletelematics.com/)
(http://www.paikannin.com/)

../../3T data/TKL_45_10_2_HAGI_Tapahtumalista.xlsx
../../3T data/TKL_45_9_2_MÄKELÄINEN_Tapahtumalista.xlsx
http://www.salkatek.fi/tuotteet/route4.html
http://wirelesscar.com/
http://www.taipaletelematics.com/
http://www.paikannin.com/


3T hankkeen eteneminen 

TYÖVAIHE II 

Projektiryhmä 1/2016 – 6/2016 

- työvaiheessa I sovittujen toimenpiteiden tekeminen

- erilaisten järjestelmien tuottaman tiedon ja raporttien kerääminen 

- tiedon ja raporttien tulkitseminen ja hyödyntäminen tutkinnon suorittajan näytön arvioinnissa

- suunnitelman tarkistus, arviointi ja päivitys (tavoite, painopiste, kuka ja mitä tekee) 

- projektiryhmässä ja ohryssä tarkennettu suunnitelma syksylle 2016 tehtyjen toimenpiteiden arvioinnin 
jälkeen

TYÖVAIHE III

Projektiryhmä 7/2016-12/2016

- tiedon ja raporttien tulkitseminen ja hyödyntäminen tutkinnon suorittajan näytön arvioinnissa

arviointi, raportointi

- 10/2016 ensimmäiset viisi tutkinnon arviointia, joissa oli hyödynnetty videokuvaa, ajoneuvodataa sekä 
paikannintietoa tutkintotoimikuntaa 
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Yhteystiedot:

Matti Heikkilä

Projektipäällikkö

Matti.s.heikkila@tampere.fi

+358408062371
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