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	  	  	  	  SUOMEN	  AMMATTILIIKENNE	  AKATEMIA	  OY	  

     Olemme tutkitun käytännön, lainsäädännön, turvallisuuden koulutustalo  
•  Kotipaikkana Vuosaaren satamakeskus  
•  Toiminta valtakunnallista, koulutamme ympäri Suomen 
•  Olemme kouluttaneet eri alojen ammattilaisia jo yli 25.000 henkilöä  
 



ESIMERKKEJÄ	  KOULUTUKSISTAMME.	  
–  Ympäristöturvallisuus koulutukset 
–  Tieturva- työturvakorttikoulutukset 
–  Trukkikorttikoulutukset 
–  Nostinkoulutukset 
–  Tulityökoulutukset 
–  Ensiapukoulutukset 
–  Kuormaan ja kuorman varmistukseen liittyvät koulutukset 
–  Perehdytyskoulutukset 
–  Turvallisuusjohtaminen ja käytännöt  
–  ADR-koulutukset 
–  Terminaaliturvallisuus koulutukset 
–  Tekniikan koulutukset 
–  Esimieskoulutukset 
–  Työhyvinvointi- ja työssäjaksamisen koulukset 
–  Asiakaspalvelukoulutukset 
–  Työntekijöiden tulosvastuu koulutukset 
–  Kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukset ja perustason 140h koulutukset 
–  Työmatkaliikenneturvallisuus koulutukset 
–  Ruotsinkielinen palvelu 
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REFERENSEJÄMME:	  

INFRA RY / INFRA  AKATEMIA 
Teknologian tutkimuskeskus VTT, Oulun Yliopisto, Jyväskylän 
Ammattikorkeakoulu, Keuda, Hansel, Veho, Ramirent, 
Kemira, Fennia, Puolustusvoimat, Delete Oy, NCC Roads, 
Neste OIL, NEOT, Teboil, Borealis Group,  Suomen 
Vahinkotarkastus  SVT Oy,  Kesko, Kaupunkeja ja kuntia 
kuten Vantaa, Espoo, Urakoitsijoita, kuljetusliikkeitä, jne 
 

 



KOULUTUKSET	  JA	  KILPAILUETU	  

 

 Muutama väittämä! 
Mitä mieltä olette ? 



KOULUTUSTA	  VOI	  AINA	  SIIRTÄÄ	  TUONNEMMAKSI	  ?	  



KOULUTUSTA	  EI	  KANNATA	  SIIRTÄÄ	  ?	  



	  	  KOULUTUKSEN	  TARJOAJIA	  ON	  PALJON	  

 



	  	  KOULUTTAJIEN	  LAATU	  VAIHTELEE	  
 
•  Koulutus ei herättänyt ajatuksia 
•  Ei opittu mitään uutta  
•  Näytetään videoita ajantäyttönä 
•  Jokin on mennyt pahasti pieleen 
•  Ei ihme jos koulutuksiin suhtaudutaan seuraavalla kerralla 

negatiivisesti 
 



	  	  MIKÄ	  KOULUTUSPÄIVÄSSÄ	  MAKSAA?	  

 



	  	  VERKOSSA	  TAPAHTUVA	  OPPIMINEN	  

 



	  	  OPISKELU	  SILLOIN	  KUN	  ITSELLE	  SOPII	  

 



KOULUTUKSEN	  TEHO	  JA	  KILPAILUETU	  

Katkaisinta oppimiseen ei ole vielä keksitty. 
Diasarjat ja muut opetusmateriaalit ovat apuvälineitä. 
Kouluttaja antaa koulutukseen tehon ja vaikuttavuuden  



KOULUTUSRYHMÄSSÄ	  ON	  VOIMAA	  

Aikuisopiskelussa ryhmän merkitys vuorovaikutuksen 
kautta kasvaa. Ammattilaisryhmässä on valtavasti 
tietotaitoa ja kokemuksia. 



KOULUTUKSEN	  TEHO	  

Ohje 

Opittu 
toiminta 

Motivaatio, 
moraali, asenne 

Arvot, lait ja asetukset  

    Toiminta 

Tee näin 

Olen aina tehnyt näin 

Miksi minun pitäisi 
tehdä näin 

Miksi yhteiskunta 
toimii näin 



KOULUTUKSEN	  TEHO	  

Ohje 

Opittu 
toiminta 

Motivaatio ja 
asenne 

Arvot, moraali, lait ja 
asetukset  

    Toiminta Henkilön arvomaailma 
ratkaisee koulutuksen 
tehon.  
Toiminnan takana on 
oma suhtautuminen 
asioihin.  
Kyse ei ole siitä etteikö 
tiedetä, vaan siitä ettei 
VÄLITETÄ tai 
ymmärretä 



KOULUTUKSEN	  TEHO	  

Ohje 

Opittu 
toiminta 

Motivaatio ja 
asenne 

Arvot, moraali, lait ja 
asetukset  

    Toiminta 
Koulutuksen tehon 
kannalta on turhaa 
yrittää vaikuttaa 
suoraan 
toimintaohjeisiin, 
TEE NÄIN, 
jos alemmat portaat 
unohdetaan 
koulutuksessa 



KOULUTUKSELLA	  KILPAILUETUA	  

•  Mitä koulutuksia kannattaisi valita ?? 
•  Mistä koulutukista saisi kilpailuetua ?? 
 
Mitä mediassa puhutaan? 
Onko muita asioita mitkä eivät vielä ole 
kunnossa? 
 
 



KOULUTUKSELLA	  KILPAILUETUA	  /	  ESIMERKKEJÄ	  
•  Ympäristöystävällisyys 

•  Lähes päivittäin mediassa 
•  Aihetta ei voi sivuuttaa 
•  Käytä mediaa omaan markkinointiin 

•  Turvallisuus on aina ajankohtaista 
•  Turvallisuusjohtaminen, turvallisuuskartoitus, 

omaisuuden turvaaminen, oma turvallisuus, 
liikenneturvallisuus, koneturvallisuus, 
työkohdeturvallisuus 

•  Lakien ja asetusten osaaminen 
•  Toimintaympäristön muutokset vaativat jatkuvaa 

päivittämistä. Laaja aihealue / tärkeysjärjestys 



YRITYKSEN	  YMPÄRISTÖVASTUU	  
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KOULUTUKSEN	  	  KILPAILUEDUN	  	  PAINOPISTEALUEET	  
•  Ympäristöystävällisyys 

•  Lähes päivittäin mediassa. 
•  Aihetta ei voi sivuuttaa. 
•  Käytä mediaa omaan markkinointiin 

•  Lakien ja asetusten osaaminen 
•  Toimintaympäristön muutokset vaativat jatkuvaa 

päivittämistä. Laaja aihealue / tärkeysjärjestys 
•  Turvallisuus on aina ajankohtaista 

•  Turvallisuusjohtaminen, turvallisuuskartoitus, 
omaisuuden turvaaminen, oma turvallisuus, 
liikenneturvallisuus, koneturvallisuus, 
työkohdeturvallisuus 



KOULUTUKSEN	  	  KILPAILUEDUN	  	  PAINOPISTEALUEET	  
•  Ympäristöystävällisyys 

•  Lähes päivittäin mediassa. 
•  Aihetta ei voi sivuuttaa. 
•  Käytä mediaa omaan markkinointiin 

•  Lakien ja asetusten osaaminen 
•  Toimintaympäristön muutokset vaativat jatkuvaa 

päivittämistä. Laaja aihealue / tärkeysjärjestys 
•  Turvallisuus on aina ajankohtaista 

•  Turvallisuusjohtaminen, turvallisuuskartoitus, 
omaisuuden turvaaminen, oma turvallisuus, 
liikenneturvallisuus, koneturvallisuus, 
työkohdeturvallisuus 



Kohti ympäristövastuullista 
yrityskuvaa 

YMPÄRISTÖTURVALLISUUSKORTTI™	  -‐KOULUTUKSEN	  VALINNAISTEN	  MODUULIEN	  ANSIOSTA	  
KOULUTUSOHJELMA	  ON	  RÄÄTÄLÖITÄVISSÄ	  JOKAISELLE	  TYÖNTEKIJÄRYHMÄLLE	  SOPIVAKSI	  JA	  
TEHOKKAAKSI.	  
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Koulutuksen 
perusosio 

Koulutuksen 
valinnaiset moduulit 

Koe 

Kortti todistuksena 
koulutuksesta ja 
läpäistystä kokeesta 



	  	  TURVALLISUUSJOHTAMINEN	  
•  Hyvin toteutettu turvallisuusjohtaminen on selkeä kilpailuetu 
•  Vahinkoihin ei mene aikaa ja rahaa 
•  Vakuutusmaksualennukset 
•  Markkinointietu 
•  Luotettavuus 
•  Turvallisuusjohtaminen verkossa 

 



	  	  LAKIEN	  JA	  ASETUSTEN	  OSAAMINEN	  	  
•  Esimerkkejä vuoden 2016 muutoksista 
•  Kabotaasin vapautus 
•  Traktorikorttiuudistus 
•  Ylikuormamaksu-uudistus 
•  Rikesakko-ja rangaistusvaatimus uudistus 
•  Ajokortti ja rekisteriotteet / Trafi uudistus 
•  Valvonta tieliikenteessä / Poliisi 

 



LAKIEN JA ASETUSTEN OSAAMINEN  /  YLIKUORMA 

25.1.16 
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YLIKUORMAMAKSUT	  KOLMINKERTAISTUIVAT	  1.1.2016	  
	  
Maksu määrätään ajoneuvon sallitun kokonaismassan ylittävästä massasta. 
Maksujen tarkoituksena on estää ylikuormia kuljetuksissa.  

Osa joka on >4000 kg: 
=  120 €/ 100 kg 

100 - 2000 kg          
=  30 €  / 100 kg 

2000 - 4000 kg               
=  90 € / 100 kg 

. . . Jokaisesta todetusta täydestä   100 kg                         
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Rekisteriin merkitty kokonaismassa =  26.000 kg 
Huomioon otettava ylitys  5 %  =   1300 kg 

  
   Yhteensä  =  27.300 kg 

Sallittu kokonaispaino 26.000 kg 
  

Tarkastuksessa todettu paino 30.000 kg 



PALJONKO	  YLIKUORMAMAKSUA	  MÄÄRÄYTYY	  ?	  	  

•  Todettu kokonaismassa on 30.000-27.300 kg = 2.700kg 
•  20x30€ = 600€  ( jokaisesta 100 kg 30€ ylikuormamaksua 2000kg asti ) 
•  7x90€ = 630€    ( 2001kg – 4000kg = 90 € ) 
•  Yhteensä 1230 € 

•  Kuljettajalle sakko ylikuormasta 



25.1.16 
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YLIKUORMA 

Kuljettajalle sakko liikennemerkin 
noudattamatta jättämisestä! 

Liikennemerkillä sallittu kokonaismassa 
30.000kg 

Ajoneuvon rekisteriin merkitty suurin sallittu 
ja todettu kokonaismassa oli 42.000kg 

Kirjoitetanko tästä sakko ja 
ylikuormamaksu? 
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tonnia 



KILPAILUETUA	  KOULUTUKSELLA	  

•  Koulutukselle on asetettu selkeä tavoite 
•  Massakoulutuksista henkilökohtaistamiseen, 

osallistamiseen ja parempaan itsensä johtamiseen  
•  Koulutukset suunnattava entistä täsmällisemmin ja 

tarkemmin yrityskohtaiseen tarpeeseen ja yrityksissä 
henkilötasolle. 

•  Hyvin toteutetulla koulutuksella saavutetaan 
toimintavarmuutta, luotettavuutta ja kilpailuetua ! 

 



WWW.LIIKENNEAKATEMIA.FI 
0102790600 
tuomo.kauppinen@liikenneakatemia.fi 
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