
Moduuli 1
Kuljettajan 
säännöt

MODUULIT
OPPIMISTULOSTEN

YKSIKÖT OPPIMISTULOKSET TIETO TAITO OSAAMINEN

1.1 Logistii-
kka-alalla 
työskentely: 
sertifioinnit ja 
pätevyysvaati-
mukset

1.2 Tieliiken-
nemääräykset

1.1.1 Osallistuja pystyy suorittamaan viimeisen kilometrin 
toimitustoimintoja kuljettajia koskevien standardien ja säädösten 
mukaisesti (ajokortti, lääkärintodistukset, kelpoisuustodistukset 
jne.)

1.1.2 Osallistuja tuntee eri jäsenvaltioissa voimassa olevat 
liikennesäännöt, kiellot ja rajoitukset (nopeusrajoitukset, 
prioriteetit, odotus- ja pysäköintirajoitukset, valojen käyttö, 
kaupunkikulkuoikeus jne.) Ja lainsäädännön tyypistä riippuen 
käytetystä ajoneuvosta

Määrittele logistiikka -alan 
toimintaa koskeva lainsäädäntö, 
joka koskee vaadittua pätevyyttä 
ja niiden voimassaoloaikoja 
viimeisen kilometrin toimittajille 
ja kuljettajille

Määrittele viimeisen kilometrin 
toimitusalan tieliikennesäännöt

Tarkista toimittajilta vaadittavat 
pätevyysvaatimukset ja niiden 
todentamiseen tarvittavat 
asiakirjat

Valvo tieliikennesääntöjen ja 
lisäohjeiden noudattamista 
samalla kun hallitset viimeisen 
kilometrin toimitusoperaatioita

Suorita ajo- ja kuljetustehtävät 
toimittajan ajokorttiluokan 
mukaisesti ja noudattaen 
määräyksiä

Suunnittele ja suorita jakeluteh-
tävä tehokkaasti liikennesääntö-
jen ja -määräysten mukaisesti, 
erityisesti rajoitetuilla kaupun-
kialueilla

Moduuli 2 
Viimeisen 
kilometrin 
toimittajien 
turvallisuus-
säännöt ja 
-käyttäytyminen

2.1  Työterveys 
ja -turvalli-
suus

2.2 Ennakoiva 
ajo

2.1.1 Osallistuja on tietoinen alakohtaisista ja työntekijöihin 
liittyvistä säännöksistä (työmäärä, ergonomiset ja psykososiaali-
set riskit); on tietoinen keskeisistä riskitekijöistä ja vaaroista: 
ylinopeus, kuljettajan väsymys; on tietoinen turvallisuutta ja 
väkivaltaa koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä

2.2.1 Osallistuja tuntee pakettien asianmukaisen turvaamisen 
menettelyt ja tuntee vastaavat tekniikat

Kuvaile logistiikkatoiminnoissa 
tarvittavat viimeisen kilometrin 
kuljettajan henkilökohtaiset 
suojalaitteet ja määräykset

Hyväksy turvallisen, taloudelli-
sen ja ennakoivan ajamisen 
periaatteet ja vaikutukset 
onnettomuuksien välttämiseksi 
ja polttoaineen kulutuksen 
minimoimiseksi

Valvo ja noudata turvallisia 
työmenetelmiä suorittaessasi 
toimitustehtäviä

Noudata turvallista ja taloude-
llista ajoa ja käytä niitä myös 
kuljetusta suunnitellessasi; 
pystyä käyttämään työssä 
kerättyjä tietoja (esim. päästöt, 
kulutus, onnettomuustilastot, 
rikkomukset) kuljettajien/toimit-
tajien työn suunnittelussa

Noudata kaikkia alan turvalli-
suussääntöjä ja -käyttäytymistä 
sekä eri jäsenvaltioissa 
voimassa olevia määräyksiä, 
kieltoja ja rajoituksia

Suunnittele ja työskentele 
erityisten turvallisuusmenettely-
jen mukaisesti, jotta vältyt 
vaaroilta ja vaurioilta onnetto-
muustilastojen ja vahinkoilmoi-
tusten perusteella

Moduuli 3 
Uusia 
tekniikoita 
viimeisen 
kilometrin 
jakelijoille

3.1 Erilaiset 
ajoneuvotyypit, 
polttoaineen 
syöttö ja 
ajoneuvojen 
tekniset 
ominaisuudet

3.2 Viimeisen 
kilometrin 
toimitusalustat

3.3 Uusia 
tekniikoita 
sovellettu

3.1.1 Osallistujat tuntevat markkinoilla olevat erilaiset ajoneuvo-
tyypit (polkupyörät, mopot ja sähköautot yleensä) ja niiden 
ominaisuudet polttoaineen, tekniikan, kehittyneiden kuljettajan 
apujärjestelmien (ADAS) suhteen, jotta ne olisivat turvallisimpia ja 
kestävät palvelut kaupunkialueella;

3.2.1 Osallistujat hallitsevat tärkeimpiä jakeluohjelmistoja ja 
-alustoja, jotka tarjoavat reittien optimointia, edistynyttä lähettä-
mistä, asiakashälytyksiä, toimitustodistuksia ja toimitusanalytii-
kkaa päivittäin.

3.3.1 Osallistujat tunnistavat tärkeimmät digitaaliset laitteet ja 
pystyvät hallitsemaan uusia tekniikoita.

Tunnistaa tärkeimmät markkinoi-
lla olevat ajoneuvotyypit ja 
vaihtoehtoiset polttoaineet 
(hybridi-, sähkö- jne.) 2 määritellä 
kaupallisen kuljetuksen ja jakelun 
uusimmat tekniikat välineiksi 
työnsä parantamiseksi;

Kuvaile nykypäivän kehittyneitä 
kuljettajaa avustavia järjestel-
miä (ADAS), kuten pysäköintitu-
tka, kaistan pitäminen, kaistalta 
poistumisvaroitus ja 
ruuhka-apu. luettelo tärkeim-
män sähköisen tiedonsiirron 
ominaisuuksista, jotta se toimisi 
mahdollisimman tehokkaasti.

Tunne eri digitaalinen kuljetusa-
lusta, hallitse tavaratilaa. 
Hallitse ja valitse GPS -laitteita 
ja digitaalisia laitteita räätälöity-
jen jakelupalvelujen mukaan.

Vertailla tehokkaimpia ja 
turvallisimpia kuljetusvälineitä 
tietyn kaupunkialueen liikenne-
rajoitusten mukaisesti ilman, 
että niiden turvallisuutta ja 
ympäristövaikutuksia unohde-
taan;

Valitse viimeisimmän kilometrin 
toimitukseen uusimmat 
sähköiset tiedonsiirto -ohjelmis-
tot ja hyödynnä ne.

Luo tehokkaampi palvelu 
käyttämällä uusia tekniikoita; 
tarjota henkilökohtaisia/yksilö-
llisiä   palveluja; käyttä tärkeim-
piä digitaalisia laitteita

Pystyttävä käsittelemään käyttövoi-
man ja teknologian mukaisesti 
sopivinta ajoneuvoa 
liikennemääräysten ja tiettyjen 
kaupunkialueiden rajoitusten 
noudattamiseksi ja samalla 
pienentämään niiden hiilijalanjälkeä;

Hallitse ajamista täysin 
turvallisesti tärkeimpien 
kuljettajaa avustavien järjestel-
mien (ADAS) ansiosta; kykenevät 
työskentelemään tehokkaasti 
toimitettavien msot -päivitetty-
jen yhdistettyjen alustojen 
ansiosta.

Käytä digitaalisia toimitusalusto-
ja tehokkaamman palvelun ja 
paremman asiakaskokemuksen 
luomiseen. pystyä järjestämään 
tavaratilan maksimaalisen 
kuormituskertoimen saavuttami-
seksi; Osaa järjestää henkilökoh-
taisia   jakelupalveluja, a. Pystyä 
työskentelemään GPS: n, 
kaupunkialueiden ja rajoitetun 
käyttöalueen tietullien ja muiden 
digitaalisten laitteiden kanssa
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Moduuli 4
Nopea ja 
tehokas 
toiminta 
hätätilanteessa

4.1 Ensiapu 4.1.1 Osallistujat ovat tietoisia onnettomuustilanteessa noudatet-
tavista menettelyistä ja toteuttavat asianmukaiset menettelyt 
onnettomuuksien tai vakavien liikennerikkomusten toistumisen 
estämiseksi. Osallistujat pystyvät reagoimaan onnettomuuksiin, 
tulipaloihin ja vaaratilanteisiin: käyttämällä turvallisuus- ja 
terveyssuojaimia, paloluokkia, sammuttimia ja palontorjuntaa, 
suojausta ja hätätilanteita (tulipalo, onnettomuus jne.)

Hallitse ensiaputaidot ja 
-käytännöt liikenneonnetto-
muuksissa ja vastaavissa.

Varmista, että onnettomuusti-
lanteessa osaat toimia oikein ja 
tarjota tarvittavaa ensiapua.

Ota käyttöön ensiapupakkaus, 
joka sisältää taitoja ja käyttäyty-
mistä, jotta voit toimia 
välittömästi tilanteissa, joissa 
niitä tarvitaan.

Moduuli 5 
Kaupunki-
logistiikka 
toimittajien 
rooli 
nykyisessä 
kaupunkijake-
lumallissa

5.1 Pilaantu-
vien aineiden 
kuljetus- ATP

5.2 Pakettien 
suojaus

5.1.1 Osallistujat voivat toteuttaa menettelyjä noudattaakseen 
pilaantuvien tavaroiden kuljetusta koskevia sääntöjä, erityisesti 
niitä, jotka johtuvat pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisestä 
kuljetuksesta ja tällaiseen kuljetukseen käytettävistä erityislait-
teista (ATP); miten noudatetaan elintarvikkeiden säilyttämistä ja 
kuljetusta koskevia hygieniastandardeja

5.2.1 Osallistujat tuntevat erilaisia   pakettien käsittely- ja lastaus-
laitteita (perälautat, kontit, kuormalavat jne.) Ja kykenevät 
ottamaan käyttöön menetelmiä ja antamaan ohjeita tavaroiden 
lastaamiseksi ja purkamiseksi (kuorman jako, pinoaminen, 
varastointi, estäminen ja tukkeutuminen jne.)

Selvitä viimeisen kilometrin 
jakelupalveluihin osoitetut eri 
pilaantuvat tavarat ja niiden 
ominaisuudet, jotta ne voidaan 
toimittaa ilman vastoinkäymisiä.

Luetteloi eri säiliöt, kuormalavat 
ja kiinnitysjärjestelmät 
kaapeleilla, ketjuilla tai 
nostolenkeillä jakaen kuorman 
painon tai tilavuuden mukaan.

Noudata valvontasääntöjä 
pilaantuvien elintarvikkeiden 
kuljetuksessa käytettävien eri 
tuotteiden ja ajoneuvojen 
mukaan.

Noudata kuorman ja varastoin-
nin käsittelyä koskevia normeja 
ja sovita kuorma kiinnitys- ja 
vakausasentoon. Tunne 
eurolavat ja isopallet.

Käytä lämpötilasäädettyjä 
ajoneuvoja elintarvikkeille ATP: 
n mukaisesti tavaroiden 
(elintarvikkeiden, lääkkeiden 
jne.) Säilyttämistä ja kuljetusta 
koskevien hygieniastandardien 
mukaisesti.

Käytä lastaus- ja säilytyssuunni-
telmaa valitsemalla sopivat 
elementit myös viimeisen 
kilometrin ajoneuvon mukaan.

Moduuli 6
Asiakaspalvelu

6.1 Vakuutuk-
set ja vastuut

6.2 Asiakas-
viestintä

6.1.1 Osallistujat tuntevat eri liikennevakuutukset (vastuu-, 
tapaturma- /henkivakuutukset, vahinkovakuutukset ja paketti-
vakuutukset) ja niistä johtuvat velvoitteet

6.2.1 Osallistujat voivat kommunikoida oikein ja käyttäytyä 
asiakkaiden kanssa keskittymällä suulliseen ja ei-sanalliseen 
viestintään positiivisen ammatillisen kuvan aikaansaamiseksi.  
hallita maksuja, palautuksia ja petoksia pakettien toimituksessa

Selvitä logistiikkatoiminnan 
edellytykset ja muodollisuudet 
tarvittavilla vakuutuksilla

Tunnista tärkeimmät ominai-
suudet ja strategiat kommuni-
koida asiakkaiden kanssa; 
kuvataan pakettien maksu-, 
palautus- ja pakettimenettelyt.

Kuvaile tieliikenteen tärkeimmät 
vakuutussopimukset

Vastaa asiakkaiden erilaisiin 
tarpeisiin ja odotuksiin 
tehokkaimmilla viestintästrate-
gioilla samalla kun hallitset 
maksuja, palautuksia, petoksia 
tai vain toimituksia.

Noudata tärkeimpien vakuutus-
tyyppien pääperiaatteita.

Osallistu sopivimpaan asiakas-
suhteeseen ja jätä ammattimai-
sin kuva viimeisen kilometrin 
toimittajana/kuljettajana 
kaikissa tilanteissa.

Moduuli 7
Efficient 
driving  

Tehokas ajo

7.2 Logistinen 
suunnittelu ja 
optimointi

7.1.1 Osallistujat tuntevat laajan valikoiman vaihtoehtoisia 
polttoaineita, jotka ovat markkinoilla yleisinä käytäntöinä energia- 
ja hiilipäästöjen vähentämiseksi. osallistujat voivat valita 
sopivimman ajoneuvotyypin toimituksiin rajoitetuilla kaupunkia-
lueilla.

7.2.1 Osallistujat tuntevat ITS: n aluksella valitakseen lyhyimmän 
reitin ja tarkastaakseen ajoneuvon, jotta vältetään 
energiahukkaan ja saastumiseen johtavat vauriot.

On tunnustettava polttoaineen 
valinnan merkitys suhteessa 
ajoneuvojen kulutukseen ja 
päästöihin erityisesti kaupunkia-
lueilla.

Käytä käytettävissä olevia 
liikennejärjestelmiä (esim. 
Ruuhkasovellus, korkeuserojen 
välttäminen, reitin optimointi 
pysähdysten mukaan, valonha-
llinnan välttäminen, rajoitetut 
palvelualueet jne.).

Käytä ja tulkitse viimeisen 
kilometrin ajoneuvon omaa 
päästöjenrajoitusta ja polttoai-
neen kulutusta seurantaindika-
attoreihin ja tekniikoihin.

Käytä ITS- ja /tai mobiiliteknolo-
gioita viimeisen kilometrin 
ajoneuvoissa optimoidaksesi 
ajoreitin ruuhkien, hitaiden 
katujen välttämiseksi ja 
toimitusaikojen noudattamisek-
si.

Noudata e-mobilty-standardeja 
ja -vaatimuksia. Käytä kaikkia 
viimeisen kilometrin ajoneuvon 
ominaisuuksia, jotka edistävät 
ympäristötavoitteiden saavutta-
mista. Noudata kaupunkien 
pääsyä koskevia määräyksiä 
(vähäpäästöiset alueet).

Suorita tehokkain ja kestävin 
toimituspalvelu, jolla on vähiten 
ympäristövaikutuksia ja vältät 
tarpeetonta työstressiä.
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MODUULIT
OPPIMISTULOSTEN

YKSIKÖT OPPIMISTULOKSET TIETO TAITO OSAAMINEN


