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MIKÄ ON HANKE, JOSSA KOULUTETAAN LAST MILE DELIVERY -
KULJETTAJIA / TURVALLISILLA JA KESTÄVILLÄ KAUPUNKIALUEILLA 

TOIMIVIA KULJETTAJIA? 

Last Mile Delivery, viimeisen toimitusvaiheen kuljetus, ns. viimeisen kilometrin 
kuljetus, on toimitusprosessin viimeinen vaihe, joka huipentuu paketin tai tavaroiden 
saapumiseen määränpäähänsä, asiakkaan kohteeseen. Tällä hetkellä sen haasteina 
kaupungeissa ovat uusien teknologioiden 
nopea kehitys (erilaiset sovellukset, 
tekoäly, lohkoketjut jne.), uusiutuvien 
energialähteiden käyttö tavara-
kuljetuksissa ja innovatiiviset 
toimenpiteet saasteiden vähentämiseksi.  
Lisäksi on aina otettava huomioon uudet 
liikkumisen trendit ja muodot 
kaupunkialueilla, samoin kuin kuljetusten 
tieliikenneturvallisuuteen liittyvät kysymykset. Kaikki nämä uudet näkökulmat ja Last 
Mile Delivery -sektorin kehitys edellyttävät innovatiivisia käytäntöjä ja avointa EU:n 
koulutusta jakelualan kuljettajille (ja heidän kouluttajilleen), sillä juuri he ovat 
tärkeimmät tekijät tässä kuvatun kaltaisessa ekosysteemissä. 

 

Hankkeemme tavoitteena on parantaa viimeisen toimitusvaiheen kuljettajien 
/jakelukuljettajien tietämystä, taitoja ja ammatillista osaamista ja näin edistää 

UUTISKIRJE # 3 

Last Mile -toimitukset ja niiden kuljettajien koulutus turvallisilla ja kestävillä kaupunkialueilla (TRALMEDES) 
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työllistettävyyttä ja henkilökohtaista kehitystä. Tavoitteenamme on edistää 
turvallisen ja kestävän Last Mile -kuljettajien /jakelukuljettajien tunnustamista 
ja koulutusta, jotta heillä on Euroopan tasolla vaadittava ammattipätevyys.  
 

MITEN HANKE EDISTYY? 

Näiden hankekuukausien aikana olemme laatineet IO2:sen, jonka tärkeimmät 
tavoitteet ovat: 

 

IO2 - 1 - TEHTÄVÄ 1 Oppimistulosten analyysi 

Kehykset sille, miten luodaan Last Mile Delivery -kuljettajien pätevyyskartan 
elementtien sisältö (ottaen huomioon matkapuhelinteknologia ja sovellukset, 
samoin kuin itsenäinen harjoittelu ja kouluttajan vetämä koulutus). 

Pätevyyskartan oppimistulokset on analysoitu yksi kerrallaan, jotta voidaan 
arvioida, voidaanko niitä mahdollisesti kehittää itsenäiseen (itseoppimiseen) 
ja/tai kasvotusten tapahtuvaan (kouluttajan ohjaamaan) oppimiseen.  

Nämä tiedot on koottu taulukkoon, jossa on esitetty kriteerit, analyysi ja valinta. 

 

IO2 – 2 – TEHTÄVÄ 2 Koulutuksen sisällön luominen 

Edellisen tehtävän/harjoitteen tuloksena on kehitetty vastaavat koulutuksen 
sisällöt (= kurssi) innovatiivisista elementeistä, jotka tukevat itsenäisen ja/tai 
kasvotusten tapahtuvan oppimisen vaatimaa, päivittäistä työtä (kouluttajan 
opas). 

Kunhan koulutusmoduulien ensimmäiset versiot ovat valmiit, kaikki projektin 
osapuolet mukauttavat niitä ja kääntävät ne omille kielilleen. 

 

IO1 - 3 - TASK 3 – Pilottikoulutus 

TEHTÄVÄSTÄ nro 2 saatujen ensimmäisten tulosten pohjalta määritellään 
kuljettajien koulutus; sen järjestäminen, tavoitteet, aikataulu, työkalut ja 
prosessit, joita käytetään testausvaiheessa, sekä tehtävät, joita 
yhteistyökumppaneiden tulee suorittaa kuljettajien koordinoimiseksi.   



 

 
 
 
 
 

Tämä projekti on rahoitettu Euroopan komissiolta saadulla apurahalla. Julkaisu heijastaa vain tekijänsä näkemyksiä, eikä komissio 
vastaa sen sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.   

 
Tätä projektia on osittain rahoitettu Movetialta saadulla apurahalla. Movetia edistää vaihtoa, liikkuvuutta ja yhteistyötä koulutuksen 
ja nuorisotyön aloilla Sveitsissä, Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. www.movetia.ch. 

Kaikki hankkeen yhteistyökumppanit osallistuvat erilaisiin, kuljettajia koskeviin 
kyselyihin. 

Pilottikoulutussuunnitelma (laaditaan englanniksi ja lisäksi kunkin 
yhteistyökumppanin kansallisella kiellellä). 

Kuljettajakoulutuksia on kahden tyyppisiä: 

- Pilotti 1. Kouluttajan johdolla tapahtuva oppiminen  

- Pilotti 2. Itseoppiminen 

Koulutuksesta saatava palaute ja arviot kerätään yhteen. Erot ohjatun 
koulutuksen ja itsenäisen oppimisen välillä analysoidaan. Jokainen 
yhteistyökumppani laatii kansallisen raportin. 

Kukin yhteistyökumppani laatii kansallisen raportin, jossa kuvataan 
pilottisessioita ja niiden tuloksia. Tämä tehdään johtajan antaman mallin 
mukaisesti.  Palaute on osa yleisarviota, ja sitä käytetään koulutusväylän 
uudelleensuunnitteluun. 

 

    

MITÄ OLEMME TÄHÄN MENNESSÄ SAANEET AIKAISEKSI? 

On tehty kunkin opintojakson kattava analyysi ja kehitetty niiden sisältöä. 

Yhteistyökumppanin kehittämän moduulin on tarkistanut aina joku toinen kumppani, 
jotta moduuli edustaisi laajempaa ja monipuolisempaa kuin vain yhden kumppanin 
näkemystä, minkä ansiosta lopputuotteestamme on tullut entistäkin laadukkaampi. 

Tämän tehtävän suorittamiseksi on kukin yhteistyökumppani kehittänyt moduulin, 
joka yleensä koostuu useista opintojaksoista, ja pääsy moduuleihin on luotu 
itsenäisesti, mutta yhdistetty ohjatun osan ja itsenäisen harjoitteluosan kautta. 

 

Koulutusmoduulit on luotu erittäin visuaalisella ja interaktiivisella tavalla, mikä auttaa   
edistämään opiskelijoiden digitaalisten taitojen oppimista. 

Koulutusmenetelmä on hyvin yksinkertainen. Se on saatavilla ohjattuna kurssina, jossa 
on runsaasti interaktiivisia kuvia, videoita, linkkejä ja tehtäviä, mikä tekee oppimisesta 

      TULOKSET 
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hauskaa ja opettavaista. Toinen tapa suorittaa kurssi on tehdä se vastaamalla sarjaan 
kysymyksiä, joihin vastaamalla käyttäjä saa palautetta. Jos käyttäjä vastaa väärin, hän 
saa viitteen siihen osaa oppimateriaalia, joka käsittelee kyseistä aihetta. Jos hän sen 
sijaan vastaan kysymykseen oikein, hän saa lisämateriaalia, joka sisältyy ohjattuun 
kurssiin. Toisin sanoen kumpikin osa, sekä ohjattu kurssi että itseopiskelukurssi, 
täydentävät toisiaan. 

Kyselyjen sisällöt kahta pilottikoulutusta varten on myös laadittu – yksi ohjattua 
kurssia varten ja toinen itseopiskelukurssia varten.  

Kunhan kaikki moduulit on käännetty kansallisille kielille, toteutetaan ensimmäinen 
pilottikoulutus, jotta saadaan ensimmäiset tulokset hankkeestamme ja voidaan tehdä 
jakelijoiden ja kouluttajien lähettämät korjaukset.  

Yksi tämän ajanjakson tärkeimmistä hetkistä oli se, kun vihdoin saatoimme tavata 
toisemme kasvotusten hankkeen kolmannessa, kansainvälisessä kokouksessa, joka 
järjestettiin Vantaalla. 

Onnistuneen kokouksen järjestivät Työtehoseuran yhteistyökumppanimme, jotka 
lisäksi auttoivat meitä todella paljon hankkeemme kehittämisessä, sillä juuri kyseisessä 
kokouksessa määriteltiin kahden opintopolun tarkka muoto. Opimme myös 
tuntemaan toisemme paremmin, mikä varmasti näkyy myös hankkeen laadussa ja sen 
tuloksissa. 
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Tämä artikkeli on Suomesta. Siinä 
kerrotaan, miten laitteita on modernisoitu 
ja mukautettu niin, että ne pystyvät 
palvelemaan tuhansia Last Mile -
jakelijoita, tarjoamaan parhaat takuut 
tehokkuudesta ja turvallisuudesta sekä 
kunnioittamaan myös ympäristöä 
tuottamatta CO2-päästöjä.  
Kannattaa lukea se! 
 

https://lastmilelogisticsops.com/2021/04/19/carla-cargo-loadhog-the-
future-of-urban-logistics/ 

 
Tässä lyhyessä artikkelissa, joka on 
Sveitsistä, kerrotaan muutamista 
innovaatioista, joita UPS esitteli Expo 
2020 -näyttelyssä Dubaissa. Siitä käy ilmi, 
miten he luottavat sähkökäyttöisiin 
malleihin, jotka jopa ladataan auringon 
valolla. 
 
Se on artikkeli, jossa esitellään joitain 
ajoneuvoja, jotka saatamme jo piankin 
nähdä kaupungeissamme. 

 
http://www.netcommsuisse.ch/insights/UPS-changing-the-way-of-

logistics-through-Innovation-and-Sustainability.html 
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Tässä Bulgariasta tulevassa artikkelissa 
kerrotaan, miten Last Mail -yrityksistä, 
jotka ovat kaikkea muuta kuin pieniä ja 
vähäpätöisiä, on tulossa suuria yhtiöitä. 
Ne hallitsevat ja liikuttavat suuria määriä 
resursseja ja työllistävät paljon ihmisiä.  
 
Artikkelissa kerrotaan myös, miten online-
ruokatoimitukset on jatkuvasti laajeneva 
ala. 
 

 

https://therecursive.com/online-food-delivery-integration-glovo-
acquires-foodpanda-in-romania-and-bulgaria/ 

 
 

 

    

Tämän hankkeen toteuttavat seitsemän yhteistyökumppania, jotka edustava viittä 

eri maata: 

- Espanjasta PONS SEGURIDAD VIAL SL ja UNO Organización 
empresarial de Logistica y Transporte (logistiikka- ja kuljetusliiketoiminnan organisaatio) 

- Italiasta CNA Associazione Provinciale de Pesaro e Urbino (CNA Pesaron ja 
Urbinon maakunnallinen yhdistys) ja Training 2000 psc 
- Bulgariasta BLA Bulgarian Logistics Association (Bulgarian logistiikkayhdistys) 
- Suomesta TYÖTEHOSEURA RY 
- Sveitsistä SUPSI Scuola universitaria professionale della Svizzera (Sveitsin 
ammattikorkeakoulu) 
 

FOLLOW US 

@LastMile_EU      Last Mile Delivery      Last Mile Delivery     www.trainingforlastmile.eu 

 

 

Online-
ruokatoimitusten 
integraatio: Glovo 
ostaa foodpandan 
Romaniassa ja 
Bulgariassa 

        LYHYESTI HANKKEESTA 
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