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1 Johdanto 

Tulevaisuudessa kuljettajista tulee olemaan pulaa ja etenkin linja-autonkuljettajia 

koulutetaan tällä hetkellä liian vähän tulevaisuuden tarpeet huomioon ottaen. ALT:n 

toimitusjohtaja Mari Vasarainen on esittänyt toiveen oppilaitoksille aloituspaikkojen 

lisäämisestä. (Vasarainen 2015.) 

Raskaan kaluston kuljettajakortin saaminen on hankaloitunut huomattavasti viime 

vuosien aikana. Kuorma- ja linja-autonkuljettajien perustasonammattipätevyys vaati-

muksen astuttua voimaan 10.9.2008 on kaikilta ammattimaisessa liikenteessä toimi-

villa kuljettajilla oltava voimassa oleva ammattipätevyys. Tästä johtuen on hyvin 

harva suorittaa C-luokanajokortin tavallisessa autokoulussa. Tämä vaatimus on johta-

nut siihen, että kuorma- ja linja-autonkuljettaja koulutusta tarjoavat pääasiassa am-

matilliset oppilaitokset ja puolustusvoimat. Puolustusvoimat kouluttavat vuosittain 

noin 2000 kuorma-auton-, 1000 yhdistelmäajoneuvon- ja 100 linja-autonkuljettajaa. 

Varsinkin linja-autonkuljettajien määrä puolustusvoimien kouluttamana on hyvin al-

hainen. 

Tällä hetkellä Jyväskylän ammattiopistossa ei kouluteta linja-autonkuljettajia, vaikka 

oppilaitoksen koulutuksenjärjestämislupa sen sallisi. Jyväskylän koulutuskuntayhty-

mässä, johon myös Jyväskylän ammattiopisto kuuluu, annetaan linja-autonkuljettaja 

koulutusta Jyväskylän aikuisopistossa ja Jämsän ammattiopistossa. Jyväskylän am-

mattiopistosta logistiikan perustutkinnon opiskelijat valmistuvat auton- ja yhdistel-

mäajoneuvonkuljettajiksi. Yhteiskunnan ja alueen linja-autoyritysten kuljettaja tar-

peesta johtuen, Jyväskylän ammattiopistossa on herännyt kiinnostus aloittaa myös 

linja-autonkuljettajakoulutus.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää Jyväskylän koulutuskuntayhtymän jo 

olemassa olevat kuljettajakoulutuksen resurssit ja löytää toiminnallisesti ja taloudelli-

sesti kannattavin ratkaisu aloittaa linja-autonkuljettajien koulutus Jyväskylän ammat-

tiopistossa. Tutkimuksen tueksi on haettu kokemuksia muilta linja-autonkuljettaja-

koulutusta antavilta oppilaitoksilta. Tutkimuksessa selvitettiin haastattelemalla Keski-

Suomen suurimman linja-autoalanyrityksen Jyväskylän liikenteen halukkuutta yhteis-

työhön linja-autonkuljettaja koulutuksen työelämäyhteistyön kehittämiseen.  
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Opinnäytetyön avulla selvitetään mm.: 

 Paljonko on mahdollista hyödyntää Jyväskylän aikuisopiston jo olemassa ole-

via opettaja-, ajoneuvo ja opetusväline resursseja? 

 Miten linja-autonkuljettajien opetussuunnitelma eroaa auton- ja yhdistelmä-

ajoneuvonkuljettajien opetussuunnitelmista? 

 Millainen on opetettavan ryhmäkoon vaikutus tila-, kalusto, ja opettajaresurs-

seihin? 

 Miten linja-autonkuljettaja koulutuksen rahoitus muodostuu? 

 Miten opetuksen toiminnallisilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa resursseihin? 

 Onko Keski-Suomen suurin linja-autoalanyritys Jyväskylän liikenne halukas si-

toutumaan oppilaitosyhteistyöhön linja-autonkuljettajien koulutuksessa? 

 Minkä kokoisella oppilas ryhmällä koulutus olisi järkevää aloittaa? 

 

Tavoite saavutetaan: 

 haastattelemalla Jyväskylän aikuisopiston koulutuspäällikköä ja linja-auton-

kuljettajien kouluttajia 

 kartoittamalla Jyväskylän aikuisopiston kalusto- ja opettajaresurssit 

 haastattelemalla muiden oppilaitosten koulutuspäälliköitä ja opettajia 

 haastattelemalla Jyväskylän liikenteen toimitusjohtajaa 

 haastattelemalla autoliikenteen työnantajaliitto ry:n toimitusjohtajaa 

 haastattelemalla opetushallituksen edustajaa 

 perehtyen logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelmaan 

 perehtyen erilaisten opetustapojen tuomiin mahdollisuuksiin 

 perehtymällä ajokorttilakiin 

 kartoittamalla Jyväskylän ammattiopiston nykyiset kalusto-, tila-, ja opettaja-

resurssit 
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2 Joukkoliikenne nyt ja tulevaisuudessa 

Kuljetusalan työllisyystilanne 

Linja-autonkuljettajista on pulaa lähivuosina. Tällä hetkellä linja-autonkuljettajien 

keski-ikä on korkea, 48 vuotta. Tällä hetkellä ammatissa olevista linja-autonkuljetta-

jista yli 50-vuotiaita on 49 prosenttia ja yli 60-vuotiaita 13 prosenttia. Linja-autonkul-

jettajia on Suomessa noin 15000 ja heistä noin 2000 eläköityy seuraavan viiden vuo-

den aikana. Linja-autonkuljettaja pulaa syntyy ympäri Suomea, eikä vain ainoastaan 

pääkaupunkiseudulla. Tämän hetkisten laskelmien mukaan Suomeen tarvitaan hie-

man alle tuhat uutta linja-autonkuljettajaa vuodessa. Tällä hetkellä koulutus on pul-

lonkaula uusien linja-autonkuljettajien lisäämisessä. Etenkin nuorisoasteen koulutus 

on tällä hetkellä riittämätöntä. Linja-autonkuljettajilta on 10.9.2013 alkaen vaadittu 

kuljettajan perustason ammattipätevyys, joka on aiheuttanut sen että alalla ei voi toi-

mia kuljettajana pelkästään hankkimalla linja-autonkuljettamiseen vaadittavan ajo-

kortin autokoulusta. (Vasarainen 2015.) 

Joukkoliikenteen tulevaisuus Suomessa 

Tulevaisuudessa auto ei ole enää kaikkien haaveena. Nykyään nuorille joukkoliiken-

teen käyttö on arkipäivää ja tulevaisuudessa joukkoliikenteen käyttö lisääntyy. Myös 

erilaisten sähköisten järjestelmien ja mobiilisovelluksien hyödyntäminen liikennepal-

veluissa lisääntyy. (HS 2016.)  Joukkoliikennealan toimijoiden tavoitteena on lisätä 

joukkoliikenteen matkoja vuoteen 2022 mennessä 200 miljoonalla matkalla. (liiken-

nevirasto 2016.) Vuonna 2013 yksin Helsingin seudun joukkoliikenteen matkustaja-

määrät kasvoivat 3,1 prosentilla edellisvuodesta, joten kasvu on jo nyt oikeaan suun-

taan. Helsingin seudun liikenne HSL on määritellyt uudessa strategiassaan, että tule-

vaisuuden joukkoliikenne on älykästä, kestävää ja turvallista. HSL:n uudessa strategi-

assa on tarkoitus kasvattaa joukkoliikenteen kulkumuoto osuutta usealla prosenttiyk-

siköllä vuoteen 2025 mennessä. Tarkoitus on löytää asiakkaille sopivia ratkaisuja ja 

näin parantaa asiakkaan palvelukokemusta. (HSL 2016.) 
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Tuoreen ”Kaupunkien ja kaupunkiseutujen itsehallintoalueita muodostettaessa” -sel-

vityksen mukaan suurten kaupunkien rooli on kasvussa. Tällä hetkellä kaksi kolmas-

osaa suomalaisista asuu 90 minuutin ajoaikaetäisyydellä joko Helsingistä, Turusta tai 

Tampereesta. Tulevaisuudessa suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys 

kasvaa. Maahamme on muodostumassa suuria, laajoja ja yhtenäisiä työssäkäyntialu-

eita. Näillä alueilla liikenneverkkojen kehitys nousee avainasemaan. Joukkoliikenteen 

käyttäjämäärä tulee varmasti myös kasvamaan. (Aro T. 2016.) 

Linja-autonkuljettajakoulutus Suomessa 

Uusia linja-autonkuljettajia valmistuu ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista 

perustutkintoa tarjoavista oppilaitoksista. Näitä oppilaitoksia ovat ammatilliset oppi-

laitokset, kansalaisopistot, ammatilliset erityisoppilaitokset ja muut oppilaitokset. 

Ammatillista peruskoulusta tarjotaan sekä nuorisoasteenkoulutusta ja aikuiskoulu-

tusta järjestävissä oppilaitoksissa. Linja-autonkuljettajan ammattiin valmistutaan 

mm. logistiikan perustutkinnon linja-autonkuljettajan koulutusohjelmasta. Ammatilli-

sessa peruskoulutuksessa suoritettavat tutkinnot ovat ammatillisia perustutkintoja. 

Kaikki ammatilliset peruskoulutukset perustuvat peruskoulun oppimäärään. Nuoret 

opiskelijat hakeutuvat koulutukseen toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukio-

koulutuksen yhteishaun kautta.  Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on, että 

on tutkinnon suorittamisen jälkeen laaja-alainen alan perusammattitaito ja koulutus-

ohjelman mukainen erityisosaaminen.  (Huhtala 2013, 17-18.) 

3 Logistiikan perustutkinto 

Jyväskylän ammattiopistolla on järjestämislupa antaa logistiikan ammatilliseen perus-

tutkintoon johtavaa koulutusta. Ammatillisella perustutkinnolla tarkoitetaan, että 

ammatillisen perustutkinnon suorittaneella opiskelijalla on laaja-alaiset ammatilliset 

perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän 

edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella. Ammatillisen perustutkin-

non voi suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatillisena aikuiskoulutuk-
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sena.  Logistiikan perustutkinto sisältää kolme osaamisalaa, kuljetuspalvelujen osaa-

misalan (autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja), va-

rastopalvelujen osaamisalan (varastonhoitaja) ja lentoasemapalvelujen osaamisalan 

(lentoasemanhuoltaja). (Opetushallitus 2014.) 

Opetussuunnitelma 

Opetussuunnitelma on oppilaitoksen opetusta ohjaava työkalu. Opetussuunnitel-

masta selviää koko tutkinnon sisältö ja kasvatus- ja opetustyön kannalta keskeiset 

asiat. Jokaisen perustutkinnon tutkinnon perusteet määrittelee Opetushallitus, mutta 

jokainen oppilaitos laatii näiden tutkinnonperusteiden mukaan oman opetussuunni-

telmansa. Jokaisella opetusta antavalla oppilaitoksella on oltava opetussuunnitelma. 

Oppilailla on lain takaama turva saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oh-

jausta koulun työpäivinä. (OPH 2015.) 

Osaamisperustaisuus 

Ammatillisissa perustutkinnoissa opintojen eteneminen on ilmaistu osaamispisteinä 

entisten opintoviikkojen sijaan. Muutos astui voimaan 1.8.2015. Ennen 1.8.2015 op-

pilaalle karttui opintoviikkoja suoritettujen opintokokonaisuuksien mukaan, mutta 

nyt osaamispistemalissa mitataan osaamista. Nykyään tutkinnon osien laajuus ei ole 

riippuvainen ajasta. Osaamista voidaan hankkia yksilöllisesti lyhemmässä tai pidem-

mässä ajassa, eri paikoissa ja eri aikoina tai osaamista on voitu hankkia jo ennen opis-

kelujen aloittamista. Tämä mahdollistaa yksilöllisemmän opintopolun rakentamisen. 

(Opetushallitus 2015.) 

Uusissa opetussuunnitelmissa osaamisperusteisuutta on korostettu siten, että tutkin-

non osien yhteydessä opiskelijoilta edellytetty osaaminen on määritelty ammattiaito-

vaatimuksina tai osaamistavoitteina. 
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Ajokorttikoulutus 

Logistiikan perustutkinnon kuljettajakoulutus on jaettu kolmeen koulutusohjelmaan. 

Ensimmäinen koulutusohjelma on autonkuljettajan koulutusohjelma. Autonkuljetta-

jan koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa B ja C ajokorttiluokan kuljettajakoulutuk-

sen ja näihin liittyvän kuljettajan ammattipätevyyden. Toinen koulutusohjelma on yh-

distelmäajoneuvonkuljettajan koulutusohjelma. Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja kou-

lutusohjelmassa opiskelija suorittaa B, C ja CE ajokorttiluokan kuljettajakoulutuksen 

ja näihin liittyvän kuljettajan ammattipätevyyden. Kolmas koulutusohjelma on linja-

autonkuljettajan koulutusohjelma. Linja-autonkuljettaja koulutusohjelmassa opiske-

lija suorittaa B, C ja D ajokorttiluokan kuljettajakoulutuksen ja näihin liittyvän kuljet-

tajan ammattipätevyyden. 

B-luokan ajokortti 

B-ajokortti on henkilöauton kuljettamiseen vaadittava ajokortti. B-ajokortilla saa ajaa 

ajoneuvoa, jonka kokonaismassa on enintään 3500kg. Ajoneuvossa saa olla tilaa kul-

jettajan lisäksi enintään kahdeksalle henkilölle. B-luokan vetoauton ja perävaunun 

yhdistelmän kokonaismassa saa olla enintään 3500kg ja jos vetoauto on B-luokan ajo-

neuvo saa perävaunun kokonaismassa olla enintään 750kg, jolloin yhdistelmän koko-

naismassa on enintään 4250kg. (Ajovarma 2015.) 

B-luokan kuljettajatutkintoon pääsemisen edellytyksenä on vähintään 18 vuoden ikä. 

Kuljettajalla on oltava voimassa oleva ajokorttilupa ja kokelas on saanut vaadittavan 

kuljettajaopetuksen. Kuljettajatutkintoon pääsee myös jos kokelaalla on ollut Suo-

messa B-luokan ajoneuvon ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaava ajokortti. 

B-luokan ajokokeessa käytettävä ajoneuvo on oltava B-luokan henkilöauto. Henkilö-

auto on rekisteröity vähintään neljälle henkilölle tai sen on oltava B-luokan paketti-

auto. Henkilöauton rakenteellinen nopeus on oltava vähintään 100 km/h. Huomioita-

vaa on, että jos tutkinnon suorittaa automaattivaihteisella ajoneuvolla, saa ajo-oikeu-

den vain automaattivaihteiselle ajoneuvolle kyseisessä ajoneuvo luokassa. 

Opetusvaatimus: 

 B-luokka: 19 h teoriaa + 18 h ajo-opetusta 
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C-luokan ajokortti 

C-ajokortti on kuorma-auton kuljettamiseen vaadittava ajokortti. C-ajokortilla saa 

ajaa ajoneuvoa, jonka kokonaismassa on yli 3500kg. Ajoneuvossa saa olla tilaa kuljet-

tajan lisäksi enintään kahdeksalle henkilölle. Hinattavan ajoneuvon kokonaismassa 

saa olla enintään 750kg. C-luokan ajokortti oikeuttaa ajamaan myös liikennetraktoria 

hinattavine laitteineen. 

C-luokan kuljettajatutkintoon pääsemisen edellytyksenä on 21- tai 18 vuoden ikä. 

Tutkinnon suorittaja on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan kuljettajaopetuksen ja 

hänellä on vähintään B-luokan ajoneuvon Suomessa saatu ajo-oikeus tai ulkomailla 

annettu vastaavan luokan ajokortti. Tutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että 

kokelaalla on kuorma-autonkuljettajan perustason ammattipätevyys sekä voimassa 

oleva ajokorttilupa. Perustason ammattipätevyyttä ei vaadita 18-vuotiailta, jos tut-

kinnon suorittaja opiskelee opetussuunnitelmaperusteista ammatillista logistiikan 

perustutkintoa, joka tuottaa mainitun ammattipätevyyden.  

Opetusvaatimus: 

 C-luokka: 12 h teoriaa + 10 h ajo-opetusta 

 

Ajokokeessa käytettävä ajoneuvo tulee olla kuorma-auto, jonka rekisteröity koko-

naismassa on vähintään 10000 kg, pituus vähintään 8 metriä, leveys vähintään 2,40 

metriä ja rakenteellinen nopeus vähintään 80 km/h. Ajoneuvossa on oltava lukkiutu-

mattomat jarrut ja ajopiirturi. Ajoneuvossa tulee olla vaihteisto, jonka avulla kuljet-

taja voi valita kulloinkin käytettävän vaihteen. Ajoneuvon kuormatilan rakenteen tai 

kuorman kuormatilan on oltava leveydeltään ja pituudeltaan vähintään ohjaamon le-

vyinen ja korkuinen. Kuorma-autossa on oltava kaksoispolkimet. Jos tutkinnon suorit-

taa automaattivaihteisella ajoneuvolla, saa ajo-oikeuden vain automaattivaihteiselle 

ajoneuvolle kyseisessä ajoneuvoluokassa paitsi jos aikaisempi B-, BE-, D-, D1- tai D1E-

luokan kuljettajatutkinnon ajokoe on suoritettu käsivalintaisella vaihteistolla varuste-

tulla ajoneuvolla. 
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CE-luokan ajokortti 

CE-luokan ajokortti on yhdistelmäajoneuvon kuljettamiseen vaadittava ajokortti. CE-

luokan ajokortti vaaditaan jos C-luokan tai C1-luokan vetoauton ja hinattavan ajoneu-

von, jonka kokonaismassa on yli 750 kg yhteenlaskettu kokonaismassa ylittää 

12000kg. Kuljettajatutkintoon osallistuva on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan kul-

jettajaopetuksen ja hänellä on vähintään B-luokan Suomessa saatu ajo-oikeus tai ul-

komailla hankittu vastaavan luokan ajokortti. Ikää kokelaalla tulee olla 21 vuotta tai 

18 vuotta, jos tutkinnon suorittajalla on kuorma-autonkuljettajan perustasonammat-

tipätevyys 280 tunnin koulutus. Perustason ammattipätevyyttä ei vaadita 18 vuoti-

ailta, jos tutkinnon suorittaja opiskelee opetussuunnitelmaperustaista ammatillista 

logistiikan perustutkintoa, joka tuottaa mainitun ammattipätevyyden.  Kokelaalla tu-

lee olla suoritettuna harjoittelu- ja syventävän vaiheen kuljettajaopetus. Kokelaalla 

tulee olla myös voimassa oleva ajokorttilupa. Ennen tutkintoon saapumista kokelaan 

tulee olla saanut tutkinnon luokkaa vastaavan kuljettajaopetuksen ja hänellä on Suo-

messa saatu vetoauton luokkaa vastaava ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan 

luokan ajokortti. 

Opetusvaatimus: 

 15 h teoriaa + 30 h ajo-opetusta tai jos tutkinnon suorittajalla  

 Kokelas jolla on C1E-luokan ajo-oikeus 7 h teoriaa ja 20 h ajo-opetusta 

 

Ajokokeessa käytettävän ajoneuvon tulee olla C-luokan kuorma-auto. Vetoauton ja 

perävaunun muodostavan ajoneuvoyhdistelmän rekisteröity kokonaismassa tulee 

olla yli 20000kg ja todellinen kokonaismassa vähintään 15000kg. Pituutta ajoneu-

voyhdistelmällä tulee olla vähintään 14 m ja leveyttä 2,4m. Yhdistelmän rakenteelli-

sen nopeuden tulee olla vähintään 80km/h. Perävaunun pituuden tulee olla vähin-

tään 7,5 metriä. Yhdistelmässä tulee olla lukkiutumattomat jarrut, ajopiirturi ja vaih-

teisto jonka avulla kuljettaja voi valita kulloinkin käytettävän vaihteen. Ajoneuvoyh-

distelmässä kuormatilan on korirakenteen tai kuormatilan leveydeltä ja pituudelta ol-

tava vähintään vetoauton ohjaamon levyinen ja korkuinen. Perävaunuun tulee olla 

Suomessa rekisteröity. (Ajovarma 2016.)  
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D-luokan ajokortti 

D-luokan ajokortti on linja-autokortti. D-luokan ajokortti vaaditaan ajoneuvoille, 

joissa on tilaa kuljettajan lisäksi useammalle kuin kahdeksalle henkilölle. Kuljettaja-

tutkintoon osallistuva on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan kuljettajaopetuksen ja 

hänellä on vähintään B-luokan Suomessa saatu ajo-oikeus tai ulkomailla hankittu vas-

taavan luokan ajokortti. Ikää kokelaan tulee olla vähintään 24-vuotias ja hänellä tulee 

olla syventävävaihe suoritettuna. Mikäli kokelas on 23-vuotias, tulee hänellä olla no-

peutetusti suoritettu linja-autonkuljettajan perustason ammattipätevyys ja jatko-

opetus suoritettuna. Mikäli kokelas on 21-vuotias, tulee hänellä olla muu kuin nopeu-

tetusti suoritettu linja-autonkuljettajan perustason ammattipätevyys ja jatko-opetus 

suoritettuna. Mikäli kokelas on 18-vuotias, tulee hänellä olla jatko-opetus suoritet-

tuna. 18-vuotiaalla tutkinnon suorittaja on suorittanut linja-autonkuljettajan amma-

tillisen perustutkinnon ja suorittajalla on muu kuin nopeutetusti suoritettu linja-au-

tonkuljettajan perustason ammattipätevyys.  

Opetusvaatimus: 

 27 h teoriaa + 40 h ajo-opetusta 

 Kokelas jolla on C1- tai C-luokan ajo-oikeus ja hän on saanut tutkinnon luok-

kaa vastaavan kuljettajaopetuksen 15 h teoriaa + 30 h ajo-opetusta 

 

Ajokokeessa käytettävän ajoneuvon tulee olla linja-autoksi rekisteröity kokonaismas-

saltaan vähintään 10000 kg. Ajoneuvon tulee olla pituudeltaan vähintään 10 metriä 

ja leveydeltään vähintään 2,4 metriä. Ajoneuvon rakenteellinen nopeus tulee olla vä-

hintään 80 km/h. Ajoneuvossa tulee olla lukkiutumattomat jarrut ja ajopiirturi. Tut-

kinnossa voi käyttää automaattivaihteista ajoneuvoa, mikäli tutkinnon suorittajalla 

on aikaisempi B-, BE-, C-, CE-, C1-, C1E- tai D-luokan kuljettaja tutkinto suoritettu kä-

sivalintaisella vaihteistolla varustetulla ajoneuvolla.  
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Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyys 

Kuljettajien ammattipätevyys perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-

viin 2003/59/EY, joka on annettu 15 heinäkuuta 2003. Direktiivi määrittelee maantei-

den tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien 

perustason ammattipätevyyden ja jatkokoulutuksen. Tämän direktiivin pohjalta on 

laadittu laki kuorma-ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä. (EU 2003.) 

Kuorma-auton ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyys lain tarkoituksena on lisätä 

kuljettajien ammatillisia valmiuksia ja parantaa kuljetusten turvallisuutta. Tämä laki 

koskee kuorma-ja linja-auton sekä niiden ja hinattavan ajoneuvon muodostaman ajo-

neuvoyhdistelmän kuljettajalta tie liikenteessä vaadittavaa ammattipätevyyttä. Am-

mattipätevyys on vaadittu kaikilta kuljettajilta henkilöliikenteessä 10.9.2013 alkaen ja 

tavaraliikenteessä 10.9.2014 alkaen. Kuljettajan on osoitettava ammattipätevyys joko 

erillisellä ammattipätevyyskortilla tai ajokortilla, jossa on ammattipätevyydestä il-

moittava merkintä erityisehto 95. (Trafi 2015.) 

Perustason ammattipätevyyttä ei vaadita linja-autonkuljettajalta, jonka linja-auton 

ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2008, ja kuorma-autonkuljettajalta, jonka kuorma-

auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2009. Jotta nämä edellä mainitut kuljettajat 

saisivat jatkaa laissa kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä tarkoi-

tettuja kuljetuksia, on heidän kuitenkin suoritettava laissa säädetty jatkokoulutus 5 

vuoden kuluessa edellä mainitusta päivästä. Ammattipätevyys on voimassa 5 vuotta 

perustasonammattipätevyyden suorittamisesta. Ammattipätevyyttä voidaan jakaa 5 

vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella. Jatkokoulutuksia on käytävä 35 tuntia ja yh-

den koulutuksen kesto on minimissään 7 tuntia. Yhden 7 tunnin jakson tulee käsitellä 

turvallista, taloudellista ja ympäristöystävällistä ajotavan vahvistamista. Muiden jak-

sojen sisältö on vapaasti valittavissa.  (Trafi 2015.) 

Ammatipätevyyden perustason koulutus 

Perustason ammattipätevyyskoulutuksessa annetaan opetusta kuljetuksen kuljetta-

jalle asettamista vaatimuksista. Koulutuksen aikana kuljettaja saa kattavan tietopake-

tin, jonka avulla hänellä on hyvät edellytykset toimia työssään turvallisesti ja tehok-

kaasti. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat: 
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1. Turvallisuussääntöihin perustuvan järkevän ajokäyttäytymisen parantaminen 

2. Erilaisten kuljetuksiin liittyvien säännösten soveltaminen 

3. Terveys, tie-, ja ympäristöturvallisuus, asiakaspalvelu ja logistiikan taloudelli-

nen ympäristö 

 

Perustason ammattipätevyyden saavuttamiseksi kuljettajalta vaaditaan 280 tunnin 

perustason ammattipätevyyskoulutus ja josta 20 tuntia on oltava henkilökohtaista 

ajo-opetusta. Koulutus voidaan antaa myös nopeutettuna, jolloin koulutuksen kesto 

on 140 tuntia ja josta 10 tuntia on oltava henkilökohtaista ajo-opetusta. Mikäli hen-

kilö on alle 21-vuotias, on hänen aina suoritettava 280 tunnin perustason ammattipä-

tevyyskoulutus. Mikäli henkilö on saavuttanut perustason ammattipätevyyden koulu-

tuksen kautta ja haluaa laajentaa ammattipätevyytensä koskemaan myös toista lii-

kennelajia on hänen suoritettava ammattipätevyyden laajennus. Laajennuskoulutuk-

sen pituus alle 21-vuotialla on 70 tuntia. Laajennuskoulutus voidaan antaa myös no-

peutetusti, mikäli henkilö on yli 21-vuotias jolloin koulutuksen pituus on 35 tuntia. 

Mikäli henkilöllä on suoritettuna ammattipätevyys sekä linja-auto- ja kuorma-auto-

luokkiin, voi hän ylläpitää ammattipätevyyden molempiin luokkiin suorittamalla 35 

tunnin jatkokoulutuksen 5 vuoden aikana. (Trafi 2015.) 

4 Tulevaisuuden opetusmenetelmät 

Ammatillisen koulutuksen siirryttyä osaamisperustaiseen opetukseen, antoi muutos 

uusia mahdollisuuksia antaa opetusta. Tänä päivänä opetuksen aikasidonnaisuus on 

poissa ja osaamista voi kartuttaa monin eri tavoin. Ammatillisessa koulutuksessa 

tämä näkyy lisääntyneellä työelämäyhteistyöllä. Opiskelija voi hankkia osaamisensa 

alasta riippuen lähes kokonaan työelämässä. Samassa opiskelijaryhmässä opiskelee 

eri aikaan valmistuvia opiskeljioita eri ryhmistä. Opinnoista on tullut kuin palapeli, 

jonka puuttuvat palaset opiskelijan on opiskeluaikanaan hankittava. Paloilla 

tarkoitetaan tietenkin osaamista. Jotta opiskelija saa kasaan nämä puuttuvat palaset 

aiheuttaa se oppilaitokselle aivan uudenlaisia haasteita. Opiskeluympäristöjä, 
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harjoituksia ja välineitä on jatkuvasti kehitettävä, tänään uutta voi olla jo huomenna 

vanhaa. Seuraavissa kappaleissa on esiteltynä tulevaisuuden opetusmenetelmiä. 

Desing-suuntautunut pedagogiikka (DOP) 

Nykypäivän oppimistutkimus on kiinnostunut selvittämään uusia tapoja kasvattaa op-

pilaita monimutkaiseen nykymaailmaan ja erityisesti tulevaisuutta varten. Oppimisen 

suunnittelun haasteena on luoda tehtäviä, joita oppilaat ryhmänä tutkivat. Tehtävien 

tarkoituksena on auttaa oppilaita havaitsemaan kiinnostavia oppimisen kohteita, 

esittämään kysymyksiä ja rakentamaan tietoa yhteistoiminnallisesti. Itä-Suomen yli-

opiston opettajakoulutuslaitoksen ja soveltavan kasvatustieteen emeritusprofessori 

Jorma Enkenberg sekä tutkijat Henriikka Vartiainen ja Anu Liljeström ovat kehitelleet 

menetelmän, joka lähtee liikkeelle juuri oppilaita kiinnostavista aiheista ja oppilaiden 

kysymyksistä. (Cantell 2015, 157-158)  

Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) pyrkii edistämään oppijoissa niitä tietoja ja 

taittoja, joita hän tarvitsee tulevaisuuden yhteiskunnassa. Näissä tulevaisuuden tie-

doissa ja taidoissa painottuvat erityisesti kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu, kyky 

tehdä yhteistyötä sekä taito hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa. Tulevaisuudessa 

lapsia ja nuoria tulisi tukea kasvamaan luoviksi, verkostoituneiksi ja yhteisölliseen on-

gelmanratkaisuun kykeneviksi kansalaisiksi, joilla kaikilla on yhteinen päämäärä. Kun 

opetusta katsotaan uudella tavalla, voidaan huomata, että oppimista tapahtuu myös 

koulun seinien ulkopuolella. Oppiminen on koko elämän mittainen tie. Haasteena tu-

leekin olemaan, miten koulujen ulkopuolisia ympäristöjä voidaan hyödyntää nykyistä 

laajemmin. Design-suuntautuneen oppimisen kulmakivet muodostuvat osallistuvasta 

oppimisesta, yhteiskehittelystä sekä erilaisten teknologioiden käyttämisestä sekä so-

siaalisina että henkilökohtaisina työvälineinä. (Vartiainen 2016.) 

Design-suuntautuneessa pedagogiikassa oppijat aktiivisesti tutkivat ja suunnittelevat 

miten he saisivat tietoa annettuun ongelmaan. Tarkoitus on saada oppijat keksimään 

luovia menetelmiä ongelman ratkaisemiseksi. Hyvin usein prosessin aikana opitaan 

laajemmin aiheesta, kuin alun perin oli suunniteltu. Opetuksen tavoitteena on sijoit-

taa oppija sellaiseen yhteisöön, joka tehokkaasti keskustelee ja tutkii ilmiöön liittyviä 
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taitoja ja tietoja. Oppilaitoksessa työskentely tapahtuu yleensä pienryhmissä, joiden 

jäsenet omaavat erilaisia tietoja ja taitoja. Opettajan roolina on olla ohjaava tukihen-

kilö, joka toimii myös aktiivisena ryhmän jäsenenä. Ryhmä tekee työskentelyn aikana 

yhteistyötä myös koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Tuotoksia jaetaan 

myös laajennetun verkkoyhteisön kesken. Ryhmätyöskentelyn keskeisenä lähtökoh-

tana on tarjota sekä hyödyntää erilaisia välineitä ja teknologioita tekemisen, ajatte-

lun sekä vuorovaikutuksen tukemiseen. (Vartiainen 2016.)  

Design-suuntautunut pedagogiikka perustuu ryhmässä tehtävään projektiin. DOP-

projektin vaiheet ovat seuraavat: 

1. Liikkeelle lähtö: Mitä tutkitaan? 
2. Tutkimuksen suunnittelu: Miten Tutkitaan? 
3. Tutkimuksen dokumentointi: Mistä saadaan tietoa? 
4. Kootun aineiston valinta, järjestäminen ja yhdistäminen 

 

DOP-menetelmä sopii hyvin myös ammattioppilaitosympäristöön. Oppilaat saavat 

pohtia itseään kiinnostavia aiheita ja itse päättää miten esittelevät tulokset muille. 

Projektin aikana oppilaat oppivat samalla erilaisia viestintä ja tietokoneohjelmien 

käyttöä. (Cantell, 159-161) 

DOP-menetelmää on sovellettu jo peruskoulujen opetuksessa hyvin tuloksin, ja tule-

vaisuudessa on myös toisen asteenoppilaitoksien hyvä ottaa DOP-menetelmä käyt-

töön. Menetelmällä saadaan oppilaiden tietopohjaa kartutettua laajemmin kuin pe-

rinteisillä opetusmenetelmillä ja luovan ajattelun- ja ongelmanratkaisutaidot kehitty-

vät. 

Ongelmaperustainen oppiminen 

Ongelma perustainen oppiminen on ollut viimeaikojen trendi, koska se tuntuu vas-

taavan tämän päivän käsitystä onnistuneesta oppimisesta. Ongelmaperustainen op-

pimista voisi pitää edellisessä kappaleessa esitellyn design- suuntautuneen pedago-

giikan edeltäjänä. Oppimismenetelmissä on paljon yhteisiä piirteitä. Ongelman rat-

kaisu osana opetusta ei ole uusi asia. Ensimmäiset ongelmaperustaisen oppimisen 

kokeilut tehtiin 1950-luvulla lääkärikoulutuksessa.  Ongelmia on siis käytetty pitkään 
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harjoiteltaessa teorian soveltamista käytäntöön. Ongelma perustaisessa oppimisessa 

ongelmat ovat oppimisen ydin. Kaikissa oppimisen lähtökohtina ovat työelämästä 

esiin nousevat ongelmat.    

Ongelmaperustaisessa oppimisessa opettaja eli ohjaaja antaa teeman. Aluksi tarkas-

tellaan mitä opiskelijat jo aiheesta tietävät ja sen mukaan oppilaat asettavat ryhmälle 

oppimistavoitteet. Ohjatun tilaisuuden jälkeen aloitetaan itseopiskeluvaihe, joka voi 

tapahtua opiskelijan valitsemassa ympäristössä. Opiskelija voi hankkia tietoa esimer-

kiksi kirjallisuudesta, asiantuntijoilta tai internetistä. Ongelman käsittely syvenee seu-

raavassa ohjatussa tilaisuudessa, jossa ohjaajan avulla opiskelijoiden löytämää tietoa 

sovelletaan ongelmaan. Lopuksi verrataan opittua lähtötilanteeseen sekä tehdään 

ryhmä- ja itsearviointi. (Tuominen, 21-46) 

Ongelmaperustaisen ja design-suuntautuneen oppimisen haasteina on suunnata on-

gelmat niin, että opetussuunnitelmien sisältö täyttyy. Opettajan rooli nousee avain-

asemaan ongelmaperustaisessa oppimisessa. Opettajan tehtävä on olla ohjaava val-

mentaja, joka ohjaa ryhmää oikeaan suuntaan kohti haluttua tavoitetta. 

5 Resurssien määrittäminen Jyväskylän ammattiopiston 

linja-autonkuljettaja koulutukseen 

Jyväskylän ammattiopiston logistiikan perustutkinnon kuljettajakoulutukseen sisältyy 

teoriaopetusta, käytännön opetusta ja liikenneopetusta. Teoriaopetus on pääasiassa 

luokkatiloissa annettavaa teoriaperustaista opetusta. Käytännön opetusta annetaan 

ammattiopiston työsalissa ja muissa aidoissa oppimisympäristöissä. Muita käytän-

nönoppimisympäristöjä ovat alan yritysten tilat, ammattiopiston asiakkaiden ja mui-

den koulutusalojen tilat. Osa opetuksesta tapahtuu työssä oppimalla työpaikoilla. 

Kaikki opetus on ohjattua ja näin sitoo opettaja resursseja. Resurssien määrittämi-

sessä tarkastellaan myös mitä kuljettajaopetuksen sisällössä tulee muuttumaan ja 

mitä opetusta tulee lisää linja-autonkuljettajien koulutuksen alkaessa.  Seuraavissa 

kappaleissa esitellään myös Jyväskylän ammattiopiston ja aikuisopiston nykyiset re-

surssit. Tarkoituksena on myös selvittää millaisia toimintatapoja muilla oppilaitoksilla 

on linja-autonkuljettajakoulutuksen järjestämisessä.  
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Opetussuunnitelmien sisältöjen vertailu 

Tällä hetkellä Jyväskylän ammattiopistossa koulutetaan ainoastaan autonkuljettajia 

ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajia. Tässä kappaleessa on tarkoitus kartoittaa, miten 

linja-autonkuljettajien koulutus eroaa nykyisestä opetuksesta. Vertailussa käytetään 

Jyväskylän ammattiopiston logistiikan perustutkinnon nykyistä opetussuunnitelmaa 

(LIITE 1) ja linja-autonkuljettajien opetussuunnitelmaluonnosta (LIITE 2), joka on laa-

dittu opetushallituksen logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman pohjalta. 

Linja-autonkuljettajien opetussuunnitelmaluonnoksessa on alleviivattu ne kohdat, 

jotka ovat erilaisia nykyiseen opetussuunnitelmaan verrattuna.  Molempien opetus-

suunnitelmien ulkoasu on yhdenmukainen ja näin helpottaa vertailun tekemistä. 

Tällä hetkellä tutkinnon rakenne on kuvion 1 mukainen.  
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Kuvio 1. Autonkuljettajien ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajien tutkinnonrakenne Jy-
väskylän ammattiopiston logistiikan perustutkinnossa 
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Linja-autonkuljettajakoulutuksen tutkinnonrakenne tulisi olemaan kuvion 2 mukai-

nen. 

  

 

Kuvio 2. Tutkinnonrakeenneluonnos, jossa mukana linja-autonkuljettaja koulutus 
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Kuljetusalan perustasonammattipätevyys 

Kuljetusalan perustason ammattipätevyys opintokokonaisuus on kaikille pakollinen 

tutkinnonosa. Kuljetusalan perustason ammattipätevyys on täysin samanlainen sisäl-

löltään kaikille ja sen laajuus on 10 osaamispistettä. Linja-autonkuljettajaksi opiskele-

vat joutuvat suorittamaan kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennuksen 

15 osaamispistettä. Kuljetusalan perustasonammattipätevyyden laajennuksella kul-

jettaja saa voimaan myös henkilöliikenteen ammattipätevyyden.  Auton- ja yhdistel-

mäajoneuvonkuljettajat voivat halutessaan suorittaa kuljetusalan perustason ammat-

tipätevyyden laajennuksen 15 osaamispistettä.  

Kuorma-auton ja linja-auton tavarankuljetustenhallinta 

Kuorma-auton tavarankuljetustenhallinta ja linja-auton tavarankuljetustenhallinta 

kuuluvat myös pakollisiin tutkinnon osiin. Opetussuunnitelmien sisältöä verratessa 

voi huomata, että nämä tutkinnon osat ovat sisällöltään auton-, yhdistelmäajoneu-

von, ja linja-autonkuljettajilla lähes identtiset. Ainoana erona sisällössä on, että oppi-

misympäristö ja näytössä käytettävät ajoneuvot eroavat toisistaan. Auton-, ja yhdis-

telmäajoneuvonkuljettajat suorittavat ammattiosaamisennäytön kuorma-autolla ja 

linja-autonkuljettajat suorittavat ammattiosaamisen näytön linja-autolla. Käytän-

nössä opetus voidaan antaa oppilaitoksessa kaikille oppilaille samaan aikaan ja har-

joittelussa käytetään kaikilla samoja ajoneuvoja. Työssäoppimispaikan valinnassa on 

otettava huomioon kunkin tutkinnon ammattiosaamisen näytön tarpeet.  

Kuorma-auto-, yhdistelmäajoneuvo- ja linja-autokuljetukset 

Kuorma-auto, yhdistelmäajoneuvo, ja linja-autokuljetukset tutkinnonosat eroavat 

huomattavasti toisistaan. Lähes kaikki sisältö on erilaista. Kuorma-auto-, ja yhdistel-

mäajoneuvokuljetukset ovat identtiset ja ainoina eroina näiden kahden välillä on ajo-

korttikoulutus ja ammattiosaamisennäytöt. Yhdistelmäajoneuvokuljetuksissa opiske-

lijat suorittavat lisänä myös E-luokan ajokortin. Yhdistelmäajoneuvokuljetuksissa am-

mattiosaamisennäytössä käytetään ajoneuvona CE-luokanajoneuvoa ja kuorma-auto-

kuljetuksissa C-luokanajoneuvoa. Kuorma-auto- ja yhdistelmäajoneuvokuljetuksia 

opiskelevat opiskelijat saavat opetusta samaan aikaan ja opetus on autokoulutusta 

lukuun ottamatta yhteneväistä. 
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Linja-autokuljetukset opintokokonaisuus on ajokorttikoulutuksen osalta C-luokan ajo-

korttikoulutukseen asti yhteneväinen kuorma- ja yhdistelmäajoneuvokuljetuksien 

kanssa. Lähes kaikki muu sisältö on täysin erilaista. Linja-autokuljetuksien sisältöön 

on laadittava täysin erilaiset oppimisympäristöt ja oppimistehtävät. Tässä opintoko-

konaisuudessa työssäoppiminen on avainasemassa.  

Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat                                                          

Kaikkiaan kuljettajiksi opiskelevien on valittava yhteensä 45 osaamispistettä ammatil-

lisia valinnaisia tutkinnon osia. Käytännössä linja-autonkuljettajaopiskelijoiden on va-

littava aina kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennuksen 15 osaamispis-

tettä ja vielä lisäksi yksi seuraavista ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista:  

 Kaukoliikenteen kuljettajantehtävät, 15 osaamispistettä 

 Palveluliikenteenkuljettajantehtävät, 15 osaamispistettä 

 Tilausajoliikenteenkuljettajantehtävät, 15 osaamispistettä 

 

Lisäksi linja-autonkuljettajat saavat valita 15 osaamispisteen edestä joitain muita am-

matillisia valinnaisia tutkinnonosia.  

Tutkinnonosien suorittamisjärjestys Jyväskylän ammattiopistossa 

Jyväskylän ammattiopistossa opiskellaan niin sanotussa kuusijaksojärjestelmässä, 

jossa lukuvuosi jakautuu lähes samanmittaiseen kuuteen jaksoon. Ensimmäisenä 

vuonna opiskelijat suorittavat yhden yhteiset tutkinnonosat jakson ja muut viisi jak-

soa opiskellaan ammattiaineita. Toisena opiskeluvuonna suoritetaan kaksi yhteiset-

tutkinnonosan jaksoa, koska ajo-opetuksesta johtuen kolmannelle opiskeluvuodelle 

varataan enemmän aikaa ammattiaineille. Hyvin monen ammattiaineen ammatti-

osaamisen näytössä vaaditaan jonkin ajoneuvoluokan ajolupa. Kolmantena opiskelu-

vuonna opiskelijat suorittavat myös ammatillisia valinnaisia tutkinnonosia. Ammatilli-

sissa valinnaisissa tutkinnonosissa opiskelijat erikoistuvat johonkin kuljetusalan suori-

tealaan tai osaamisensa perusteella voivat myös suorittaa yhden ammatillisen valin-

naisen jonkin toisen tutkinnon valinnaisesta tutkinnonosasta. Ammatillisiin valinnai-

siin annettaan erillistä opetusta perinteisillä oppitunneilla melko vähän. Suurin osa 
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opetuksesta annetaan työssäoppimispaikoilla työharjoittelussa. Koululla ei ole kalus-

toa kaikkien ammatillisten valinnaisten tutkinnonosien kouluttamiseen ja tästä syystä 

käytännön harjoittelu ja osa opetuksesta suoritetaan yrityselämässä. Liitteissä 3 ja 4 

on esitelty auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajien tutkinnon osien suorittamisjär-

jestys ja linja-autonkuljettajien tutkinnon osien suorittamisjärjestyshahmotelma. 

Muiden oppilaitosten linja-autonkuljettajakoulutuksen järjestämiset 

Oppilaitosten välillä on toimintatavoissa eroja siinä, miten he järjestävät linja-auton-

kuljettajakoulutusta. Yleisemmin käytössä olevia toimintatapoja oppilaitoksissa on 

kaksi: 

1. Koulutusta annetaan isolle 10 -20 oppilaan ryhmille  
2. Koulutusta annetaan vain muutamalle opiskelijalle 

 

Ryhmäkoolla on suuri vaikutus koulutuksen resurssien määrittämiselle. Suuria noin 

20 hengen ryhmiä koulutetaan kuten muitakin logistiikan perustutkinnon koulutus-

alojen oppilaita, omana ryhmänä, omalla henkilökunnalla ja omalla kalustolla. Pie-

nempiä ryhmiä opetetaan vahvasti yhteistyössä aikuisopiston kanssa, koska pienelle 

ryhmälle ei ole kannattavaa varata erikseen opettaja- ja kalustoresursseja.  

Ennen osaamisperustaiseen oppimiseen siirtymistä opintojen suoritukset kuvattiin 

opintoviikkoina. Yhtä opintoviikkoa kohden oppilaat saivat noin 28 tuntia opetusta. 

Tästä johtuen tutkinnonvastaanottajat, jotka ottivat opiskelijoiden ajotutkintoja vas-

taan vaativat, että opiskelija on koko kolmenvuoden opiskeluajan opiskellut vain ja 

ainoastaan linja-autokoulutukseen liittyviä sisältöjä. Katsastuskonttorit vetosivat ajo-

korttilakiin, jossa sanotaan että mikäli on 18-vuotias, tulee hänellä olla suoritettuna 

linja-autonkuljettajan perustutkinto, joka on kolmevuotinen. Tästä syystä oppilaitok-

set joutuivat valitsemaan linja-autonkuljettajaoppilaat jo ensimmäisenä opiskelu-

vuonna, muuten kolmen vuoden sääntö ei täyttynyt katsastuskonttorien mukaan riit-

tävän hyvin. Edelleen osa kouluista noudattaa tätä sääntöä, vaikka enää opintojen 

etenemistä ei mitata ajassa vaan osaamisena. Tänä päivänä pitäisi riittää, että opiske-

lija saavuttaa opetussuunnitelmassa määritetyn osaamisen ajasta riippumatta. 



24 
 

 
 

Jyväskylän aikuisopiston linja-autokoulutuksen resurssit 

Tässä kappaleessa tarkoituksena on selvittää Jyväskylän aikuisopiston linja-autokou-

lutukseen käytettävissä olevat resurssit. Selvityksessä on keskitytty ainoastaan linja-

autokoulutuksen resursseihin, koska Jyväskylän ammattiopistolla ei ole linja-auto-

koulutukseen tarvittavaa ajoneuvokalustoa ja harjoitteluvälineitä kuten rahastuslait-

teita. Aikuisopistolla on myös kuorma-autokalustoa, mutta selvityksen perusteella 

ammattiopiston kuorma-autokalusto on riittävä myös linja-autonkuljettajien koulu-

tukseen, joten tarvetta aikuisopiston kuorma-autokaluston käyttöasteen selvitykseen 

ei ollut. Aikuisopistolla on jo monen vuoden vahva kokemus linja-autonkuljettajien-

koulutuksesta, joten yhteistyö heidän kanssaan on toiminnan kannalta järkevää. Yh-

teistyöllä voidaan tehostaa logistiikan koulutukseen varattujen tilojen, opettajien ja 

kaluston käyttöastetta. Tämä yhteistyö on koko Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 

edun mukaista.  

Opettajaresurssit 

Jyväskylän aikuisopistolla linja-autokoulutukseen on varattu neljä pääasiallista opet-

tajaa ja yksi osittain mukana oleva. Yksi opettajista on sijoitettuna koko vuoden Ou-

luun, jossa Jyväskylän aikuisopisto antaa myös koulutusta. Opettaja resurssien käyt-

töaste vaihtelee, koska aikuisopiston opetusryhmäkoko vaihtelee vuosittain. Linja-

autonkuljettaja koulutukseen varatut opettajat antavat tarpeen tullen myös opetusta 

aikuisopiston muille kuljettajaopiskelijoille. Aikuisopiston arvion mukaan he pystyvät 

tarjoamaan omilla opettajillaan ajo-opetuksen myös muutamalle nuorisopuolen linja-

autonkuljettajaksi opiskelevalle oppilaalle. Määrää on mahdoton ennustaa, koska ai-

kuisopiston kurssien oppilas määrä vaihtelee vuosittain.  

Opetusajoneuvoresurssit 

Jyväskylän aikuisopiston ajoneuvoresurssien esittelyssä keskitytään vain linja-autoka-

lustoon, koska muuta koulutukseen vaadittavaa kalustoa on ammattiopistolla riittä-

västi myös linja-autokoulutus käyttöön. Jyväskylän aikuisopistolla on käytössään 

kolme D-luokanajokortin koulutuksen vaatimukset täyttävää linja-autoa. Linja-auto-

jen käyttöastetta on vaikea märitellä, koska aikuisopiston kurssien oppilas määrä 
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vaihtelee vuosittain. Pääsääntöisesti kalusto on kesällä vapaana, mutta silloin am-

mattiopiston oppilaat ovat lomalla. Vuosittain on kuitenkin havaittavissa, että kalus-

ton käyttöaste ei ole täysin 100 prosenttia. Jyväskylän aikuisopisto pystyy tarjoamaan 

ajo-opetuksen muutamalle nuorisopuolen opiskelijalle ja kalustoa pystytään satun-

naisesti lainamaan koulutuskäyttöön.  Seuraavassa taulukossa 1 on esitelty aikuis-

opiston linja-autokalusto. 

Taulukko 1. Jyväskylän aikuisopiston ajoneuvot 

Jyväskylän aikuisopiston ajoneuvot    

Merkki Malli 

Vuosi-

malli 

Kokonaismassa 

(kg) 

Opetusajo-

neuvo 

D-Tutkintokel-

poinen 

Volvo 9900 2007 24750 Kyllä Kyllä 

Scania   2003 19500 Kyllä Kyllä 

Scania IRIZAR 14 2008 19000 Kyllä Kyllä 

 

Rahastuslaitteet 

Linja-autonkuljettaja koulutuksessa kuuluu opiskelijoille opettaa myös rahastuslait-

teiden käyttöä. Jyväskylän aikuisopistolla on käytössä omat rahastuslaitteet. Aikuis-

opistolla on yhteensä kolme rahastuslaitetta. Yksi Genimaten ja kaksi Pusatecin lai-

tetta. Yhteen laitteeseen on asennettu Jyväskylänliikenteen Waltti-ohjelmisto ja kaksi 

toimii kilometri pohjaisena. Osa rahastuslaitteen käyttökoulutuksesta tehdään Jyväs-

kylänliikenteen rahastuslaitteilla asiakkaan tiloissa. Oppilaat saavat lainata laitteita 

myös kotikäyttöön harjoittelua varten. Aikuisopiston rahastuslaitteiden käyttöaste ei 

ole 100 prosenttia, joten niitä on mahdollista lainata myös nuorisopuolen opetus-

käyttöön.  
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Jyväskylän ammattiopiston resurssit 

Seuraavissa kappaleissa selvitetään Jyväskylän ammattiopiston tämänhetkiset resurs-

sit. Tällä hetkellä vuonna 2016 Jyväskylän ammattiopistossa logistiikan koulutusohjel-

massa opiskelee yhteensä seitsemän ryhmää. Ryhmien keskimääräinen koko on noin 

18 oppilasta. Oppilas määrä vaihtelee vuoden aikana, koska opiskelijat voivat kes-

keyttää opintonsa tai he voivat vaihtaa opiskelemaan toiselle alalle.  

Opetusajoneuvoresurssit 

Jyväskylän ammattiopistossa on kahdenlaisia opetusajoneuvoja kuorma-autoja ja 

henkilöautoja. Osa kalustosta on katsastettu virallisesti liikenneopetukseen tarkoite-

tuiksi opetusajoneuvoiksi. Kaikilla ajoneuvoilla kuitenkin annetaan opetusta tutkin-

toon tähtäävässä koulutuksessa. Seuraavassa taulukossa 2 on esitelty kaikki Jyväsky-

län ammattiopiston ajoneuvokalusto.   

 

Taulukko 2. Jyväskylän ammattiopiston ajoneuvot 

Jyväskylän ammattiopiston logistiikkaosaston ajoneuvot  

KUORMA-AUTOT     

Merkki Malli 

Vuosi-

malli 

Kokonaismassa 

(kg) 

Opetus-

polkimet 

C-Tutkinto-

kelpoinen 

Volvo FH12 2003 26000 Kyllä Kyllä 

Volvo FH13 2009 26000 Kyllä Kyllä 

Volvo FH16 2010 18000 EI Ei 

Volvo FLC 1999 7800 KYLLÄ Ei 

Mercedes Atego 2012 11900 Kyllä Ei 

Scania   2001 26000 Kyllä Kyllä 
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Henkilöau-

tot      

Merkki Malli 

Vuosi-

malli Opetusajoneuvo   

Volkswa-

gen Caravelle 2009 Kyllä   

Toyota Corolla 2008 Kyllä   

Volkswa-

gen Crafter 2012 Ei   

Skoda Oktavia 2012 Kyllä   

 

Opettajaresurssit 

Jyväskylän ammattiopistossa on logistiikan koulutuksessa tällä hetkellä yhteensä kah-

deksan päätoimista opettajaa ja yksi osa-aikaeläkkeellä oleva opettaja. Opettajista 

neljä on liikenneopettajia. Liikenneopettajat antavat pääasiassa ainoastaan ajokort-

tiin tähtäävää koulutusta. Logistiikan opiskelijoille ajoneuvotekniikkaa opettaa myös 

kaksi raskaankaluston korjaajien opettajaa. Eli kaiken kaikkiaan logistiikan koulutusta 

annetaan 11 opettajan toimesta.  

 

 

 



28 
 

 
 

6 Erilaisten linja-autonkuljettajakoulutuksen toteutusmallien 

vaikutus resursseihin 

Seuraavissa kappaleissa selvitetään mitkä ovat opettaja- ja kalustoresurssit erilaisissa 

linja-autonkuljettaja koulutuksen toimintamalleissa. Tarkoitus on myös selvittää toi-

mintamallien kustannusvaikutukset. Selvityksen apuna käytetään kappaleen viisi tu-

loksia. Toimintamalleiksi on valittu kaksi yleisesti oppilaitoksissa käytössä olevaa mal-

lia.  

Linja-autonkuljettajat omana isona ryhmänä 

Tässä toteutusmallissa ideana on, että linja-autonkuljettajia koulutetaan vuosittain 

noin 18 opiskelijaa omana ryhmänä. Kaikki opiskelijat ovat jo aloittaessaan linja-au-

tonkuljettajia ja heille varataan oma ryhmänohjaaja ja opetukseen varataan opettajat 

samalla tavalla kuin auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajille. Joka lukuvuosi Jyväs-

kylän ammattiopistossa aloittaisi siis yhteensä kolme noin 18 oppilaan aloittavaa ryh-

mää nykyisen kahden sijaan. Mahdollista olisi muuttaa jo nykyään aloittavista kah-

desta ryhmästä toinen linja-autonkuljettajiksi, mutta koska koulutus on aikaisemmin 

perustunut ainoastaan auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajakoulutukseen, on 

kaikki opetus kalusto sen mukaista. Näin ollen on kannattavaa jatkaa kahdella ryh-

mällä vanhalla mallilla ja lisätä linja-autonkuljettajat omaksi ryhmäksi.  

Opetuksen toiminnallisen sisällön vaikutus resursseihin ja kustannuksiin 

Ison ryhmän opetus aiheuttaa aina haasteita. Erilaisten harjoitusten teettäminen 

vaatii tilan, kaluston ja opetushenkilökunnan. Iso ryhmä on usein jaettava pienem-

miksi ryhmiksi tekemään harjoitteita pienryhmissä. Hyvin usein jokainen pienryhmä 

tarvitsee oman opettajan tai ohjaajan. Ongelmana linja-autonkuljettajien koulutuk-

sessa Jyväskylän ammattiopistossa on, että omaa linja-autokalustoa ei varsinaisesti 

ole ja opetustilatkin ovat melko pienet. Tilojen asettamien rajojen takia työssäoppi-

minen on avainasemassa linja-autonkuljettajien koulutuksessa. Seuraavassa kappa-

leessa on pohdittu työssäoppimisen vaikutusta opettaja resursseihin. 
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Työssäoppimisen vaikutus tila- ja opettajaresursseihin  

Tarvittavan kaluston, tilan ja opetushenkilöstön määrän minimoimiseksi, on yksi hyvä 

ratkaisu ottaa työssäoppiminen vahvasti mukaan opetukseen. Tällöin osa oppilaista 

on työssäoppimassa silloin kuin muille annetaan lähiopetusta. Tämä ratkaisu hyvin 

hoidettuna sitoo edelleen opetushenkilöstöä työssäoppimisen ohjaukseen, mutta va-

pauttaa tilaa ja kalustoa muiden käytettäväksi. Lisätyllä työssäoppimisella voidaan 

vapauttaa opettaja resursseja tukea tarvitseville opiskelijoille. Tämä ratkaisu tukee 

myös osaamisperustaista oppimista. Tällä hetkellä Jyväskylän ammattiopistossa on 

varattu työssäoppimisenohjaukseen aikaa opettajalle yksi tunti jokaista työssäoppi-

massa olevaa oppilasta kohden. Työssäoppimista valvovan opettajan tulisi olla perillä 

opiskelijan tarpeista ja tuntea hyvin työpaikat. Opiskelijoilta tulee vaatia päivittäistä 

raportointia työssäoppimisesta, koska tällöin ohjaavan opettajan on helpompaa seu-

rata osaamisen karttumista. Tällä hetkellä Jyväskylän ammattiopistossa on käytössä 

Wilman työssäoppimispäiväkirja. Päiväkirja toimii hyvin ja opettaja saa aina muistu-

tuksen uusista merkinnöistä. Ongelma on se, että Wilman oppimispäiväkirjaan pystyy 

tuottamaan vain tekstiä ja tästä syystä monet päiväkirjamerkinnät eivät kerro paljoa-

kaan työssäoppimisen tuloksista. Osalle oppilaista kuvien ja videoiden lisääminen päi-

väkirjaan voisi toimia paremmin. Tästä syystä johtuen olisi hyvä ottaa myös mukaan 

myös muita raportoimistapoja. Hyvänä raportointitapana voisi olla esimerkiksi blogin 

kirjoittaminen. Blogiin voi laittaa kuvia, videoita ja tekstiä. Hyvä oppilas voi omalla 

blogikirjoituksillaan todentaa osaamisensa karttumisen.  

Opettaja ja tilaresurssien sitoutuminen riippuu siitä, että onko koko ryhmä yhtä aikaa 

työssäoppimassa. Logistiikan opettajilla on tällä hetkellä keskimäärin 26 tuntia ope-

tusta viikossa eli noin 5 tuntia päivässä. Jos opettajan ryhmä jaetaan kahteen osaan, 

eli puolet on koululla ja puolet työssäoppimassa. Tarkoittaa se sitä, että opettaja voi 

antaa opetusta koululla 17 tuntia ja loput 9 tuntia hän tekee työssäoppimisen valvon-

taa. Tällä ratkaisulla saadaan tilankäytön kannalta koululle optimaalisen kokoinen 

ryhmä ja välttämättä apuopettajaa työsaliopetukseen ei tarvita. 18 oppilaan ryhmä 

vaatii lähes aina apuopettajan työsaliopetukseen. Tällä hetkellä apuopettajan virka 

on hoidettu kahden ammattimiehen voimin. Nämä kaksi ammattimiestä riittävät hy-

vin nykyisten kahden ryhmän koulutukseen, mutta uusi lisäryhmä aiheuttaisi yhden 
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uuden ammattimiehen palkkaamisen tai yhden tuntiopettajan lisäämisen työsaliope-

tuspäiville. Tästä syystä jaettu työssäoppiminen olisi hyvä vaihtoehto linja-autonkul-

jettaja ryhmän koulutukseen.  Työssäoppimisen onnistuminen on monen asian 

summa ja liitteessä 5 on pohdittu työssäoppimisen onnistumiseen liittyviä vahvuuk-

sia ja heikkouksia. 

Itsenäiset oppimistehtävät 

Toinen tapa vapauttaa kalustoa, tiloja ja opetushenkilöstöä on teetättää opiskelijoilla 

itsenäisiä oppimistehtäviä. Tehtävien tarkoituksena on laittaa opiskelija itsenäisesti 

selvittämään annettuun ongelmaan vastaus. Vastaus palautetaan opettajalle sähköi-

sesti ja opettaja voi vastauksen perusteella todeta osaamisen saavutetuksi. Oppimis-

tehtäviä voi tehdä kotona, työssäoppimassa tai oppituntien aikana koululla. Haas-

teena on, että kaikki opiskelijat eivät välttämättä kykene itsenäiseen opiskeluun. Toi-

saalta samaan aikaan kun osa opiskelee itsenäisesti, on opettajalla paremmin aikaan 

antaa henkilökohtaista opetusta sitä tarvitseville. Tallaisen opetuksen käyttöönotto 

vaatii sen, että opintokokonaisuuksista on laadittava oppimistehtäviä. Oppimistehtä-

vien vastausten tarkastaminen ja opiskelijoiden ohjaaminen vie aikaa ja tämä aika tu-

lisi opettajalle varata, jotta opetus olisi tehokasta. Jyväskylän ammattiopiston auto-

alalla on ollut muutaman vuoden käytössä sähköiset oppimistehtävät ja tulokset ovat 

hyviä. Opettaja antaa oppilaille tehtävän ja oppilaat tekevät sen ja raportoivat siitä 

omalle blogilleen. Osa opiskelijoista on antanut vastauksen videona tekstin ja kuvien 

sijaan. Tämä opiskelumuoto toimisi myös logistiikan koulutuksessa niillä opiskelijoilla 

joilla on kykyjä ja haluja itsenäiseen opiskeluun. Itsenäisillä oppimistehtävillä voidaan 

nopeuttaa opiskelijan valmistumista. Itsenäisiin oppimistehtäviin liittyy haasteita ja 

näitä haasteita on pohdittu liitteessä 6. 

Rahastuslaitekoulutus 

Linja-autonkuljettajien opetussuunnitelmassa määritellään, että oppilaiden on hallit-

tava myös yleisimpien rahastuslaitteiden käyttö. Rahastuslaitekoulutus suurelle ryh-

mälle aiheuttaa haasteita, koska Jyväskylän ammattiopistolla ei ole omia rahastuslait-

teita ja Jyväskylän aikuisopistollakin niitä on rajallinen määrä. Suurelle ryhmälle ra-

hastuslaitekoulutuksen järjestäminen Jyväskylänliikenteen tiloissa heidän laitteillaan 
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on myös haastavaa. Suurelle ryhmälle rahastuslaitteiden koulutus vaatisi muutaman 

uuden rahastuslaiteen investoinnin ja tästä aiheutuisi lisäkuluja.  

Vaikutus henkilöstöresursseihin 

Ryhmän vaikutus henkilöstöresursseihin on suuri, koska kaikkeen opetukseen on va-

rattava omat opettajat. On otettava huomioon, että liikenneopetuksen resurssit on 

helppo määritellä, koska liikenneopetus on lakisääteistä. Muun opetuksen kohdalla 

tuntimäärä vaihtelee ja oppimisympäristöillä ja opetusmenetelmillä voidaan vaikut-

taa lähiopetuksen määrään. Osa teoriaopetuksesta on aikasidonnaista, kuten perus-

tason ammattipätevyyskoulutus. Muuten tänä päivänä opetus ei ole aikaperustaista, 

vaan oppimista mitataan osaamisella. Osaamista voi kartuttaa työssäoppimalla, jol-

loin kouluun sidottu aika vähenee. Hyvin usein myös työssäoppiminen sitoo opetta-

jan aikaa ja vaatii usein hyvinkin paljon seuraamista ja ohjausta. Haasteena isolle ryh-

mälle on määritellä lähiopetuksen määrä. Siksi ryhmän opetusresurssien määrittele-

misessä käytettiin vuoden 2015 auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajien koulutuk-

sen toteutunutta opetustuntimäärää. Liikenneopetustunnit lasketaan erikseen. Tällä 

hetkellä kuuden noin 18 hengen kuljettaja ryhmän kouluttaminen sitoo seuravan tau-

lukon 7 verran opettajaresursseja. 
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Taulukko 3. Jyväskylän ammattiopiston logistiikan koulutuksen opetustunnit luku-
vuonna 2014-2015 

Opettaja  Varsinainen opetus 

1 950 

2 0 

3 211 

4 667 

5 1023 

6 272 

7 969 

8 956 

9 152 

10 114 

11 36 

Yhteensä 5350 

 

Taulukon 3 perusteella voidaan havaita, että muuhun kuin liikenneopetukseen sitou-

tui yhteensä 5350 opetustuntia. Lukuvuonna 2014 - 2015 opetusta sai yhteensä 6 

ryhmää ja ryhmän keskimääräinen koko oli noin 16 oppilasta. Keskimäärin oppilas 

ryhmää kohti oli siis varattu opetukseen noin 892 tuntia. Isolla ryhmällä ammatilliset 

valinnaiset tutkinnonosat eivät aiheuta lisätunteja, koska lukuvuoden 2014 – 2015 

tunneissa on mukana auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajien ammatillisten valin-

naisten tutkinnonosien opetustunnit. Linja-autonkuljettajien ammatillisien valinnais-

ten tutkinnonosien koulutus sitoisi saman tuntimäärän kuin muillakin kuljettajilla. Lu-

kuvuonna 2014 – 2015 keskimääräinen täysipäiväisen tunti- ja liikenneopettajan lu-

kuvuoden tuntimäärä oli noin 982 tuntia. Eli yhden oppilasryhmän lisääminen lisää 
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opettajaresursseja noin yhden opettajan verran teoriaopetukseen. Seuraavissa taulu-

koissa 4 ja 5 on laskettu, paljonko linja-autonkuljettajakoulutus ja yhdistelmäajoneu-

vonkuljettajakoulutus sitovat liikenneopettajaresursseja. 

Taulukko 4. Linja-autonkuljettajakoulutuksen liikenneopetus määrät 

Liikenneopetus tunnit linja-autonkuljettajakoulutuksessa  

Korttiluokka Oppilaita Teoria Ajo-opetus Cap-ajo Yhteensä 

B 18 19 18   343 

C 18 12 10   192 

D 18 15 30 20 915 

Kaikki tunnit yhteen laskettuna 1450 

 

Taulukko 5. Yhdistelmä-ajoneuvonkuljettajakoulutuksen liikenneopetus määrät 

Liikenneopetus tunnit yhdistelmä-ajoneuvonkuljettajakoulutuksessa 

Korttiluokka Oppilaita Teoria Ajo-opetus Cap-ajo Yhteensä 

B 36 19 18   667 

C 36 12 10   372 

E 36 15 30 20 1815 

Kaikki tunnit yhteen laskettuna 2854 

 

Taulukoiden 4 ja 5 mukaan kuljettajaopetus vaatii minimissään yhteensä 4304 liiken-

neopetustuntia, eli noin 4,4 liikenneopettajan työn. Todellisuudessa liikenneopetusta 

annetaan yleensä yli minimituntimäärien, koska osa oppilaista varsinkin C- ja E -kort-

tiluokan opetuksessa vaativat lisäopetusta. Ammattiopiston liikenneopetuksen ta-

voitteena ei ainoastaan ole ajokortti, vaan ammattitaitoinen ja osaava kuljettaja. Jy-

väskylän ammattiopistossa liikenneopettajat antavat välillä myös muutakin opetusta 
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ja tästä syystä liikenneopettajien resurssit eivät aina sata prosenttisesti kohdistu lii-

kenneopetukseen. Tästä syystä voidaankin todeta, että 18 oppilaan linja-autonkuljet-

tajakoulutus vaatisi myös yhden liikenneopettajan lisää tai vaihtoehtoisesti nykyisen 

neljän liikenneopettajan tunteja olisi lisättävä noin sadalla tunnilla lukuvuodessa. 

Tämä ratkaisu edellyttäisi sitä, että jokainen liikenneopetustunti on liikenneopetusta. 

Huomioitavaa on kuitenkin se, että lisäopetusresurssi liikenneopettajien kohdalla tu-

lisi vasta toisena opiskeluvuotena, jolloin liikenneopetus varsinaisesti alkaa. 

Vaikutus kalustoresursseihin 

Ryhmän vaikutus kalustoresursseihin on suuri. Ryhmän koulutus sitoo B-, C- ja D-luo-

kan ajoneuvokalustoa. Kuten jo aiemmin tuli selville, Jyväskylän aikuisopiston kalus-

tolla on mahdollista kouluttaa vain muutamia linja-autonkuljettajia. Ryhmän koulutus 

vaatii joko linja-auton investoinnin tai vuokraamisen. Hyvän käytetyn opetuskäyttöön 

soveltuvan linja-auton hinta Suomen markkinoilla on noin 100000 – 180000 euroa. 

(Mascus 2016)  

B- ja C-ajokorttiin tähtäävään ajo-opetukseen Jyväskylän ammattiopistolla on käy-

tössä taulukon 2 mukainen määrä ajoneuvoja.  Ajoneuvojen käyttöastetta on vaikea 

määrittää, koska Jyväskylän ammattiopiston logistiikka osaston ajoneuvoja käytetään 

ajo-opetuksen lisäksi muuhun opetukseen. Henkilöautoilla tarjotaan henkilökuljetus- 

ja tavarankuljetuspalvelua koulun eri osastoille. Henkilöautoilla opettajat käyvät 

myös valvomassa työssäoppimista työpaikoilla. Kuorma-autoilla suoritetaan viikoit-

tain oppilastöinä erilaisia kuljetustehtäviä oppilaitoksen asiakkaiden tilauksesta. 

Kuorma-autokalustolla tehdään myös harjoitteita koulun piha-alueella. Kaikki pihassa 

paikallaan tehtävät harjoitteet eivät kirjaudu ajopäiväkirjaan. Kalustoresurssin mää-

rittämisessä on laskettu, paljonko pakollinen ajo-opetus sitoo kalustoresursseja kol-

mella aloittavalla oppilasryhmällä. Taulukossa 6 on esitelty, kuinka paljon ajo-ope-

tusta on annettava minimissään eri ajoneuvoluokilla. 
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Taulukko 6. Kaluston käyttötarve liikenneopetukseen ajokorttiluokittain 

Kaluston käyttötarve liikenneopetukseen ajokorttiluokittain 

Korttiluokka Oppilas määrä Min. tunnit Cap-tunnit Yhteensä 

B 58 18   1044 

C 58 10 20 780 

CE 30 30 20 1500 

D 18 30 20 900 

Kaikki tunnit yhteen laskettuna 4224 

 

Taulukossa 6 on oletuksena, että linja-autonkuljettajia koulutetaan yhteensä 18 oppi-

lasta. Oletuksena on että autonkuljettajaksi suuntautuu 15 oppilasta ja loput 25 oppi-

lasta suuntautuu yhdistelmäajoneuvonkuljettajiksi. Jyväskylän ammattiopistossa an-

netaan opetusta yhteensä 190 päivää lukukaudessa, jolloin opetusta on annettava 

taulukon 7 mukainen määrä päivässä. 

Taulukko 7. Ajo-opetuksen sitoma kalustoresurssi 

Ajo-opetuksen sitoma kalustoresurssi 

Korttiluokka Tunnit yht. Päiviä Opetusta h/vrk 

B 1044 190                      5,49    

C 880 190                      4,63    

CE 1250 190                      6,58    

D 900 190                      4,74    

 

Tuloksen perusteella voidaan todeta, että hyvällä suunnittelulla voidaan teoriassa 

kaikkien ajokorttiluokkien koulutus antaa yhdellä korttiluokan edellyttämällä ajoneu-

volla. Käytännössä asia on kuitenkin toisin, koska oppilaiden ikä vaikuttaa opetuksen 



36 
 

 
 

ajankohtaan ja tästä syystä opetusta annetaan usein useammalla ajoneuvolla samaan 

aikaan. Kalustoa on kuitenkin riittävästi myös näiden päällekkäisyyksien paikkaami-

seen, joten nykyinen kalusto riittää hyvin linja-autoa lukuun ottamatta. 

Vaikutus tilaresursseihin 

Kuten jo edellisissä kappaleissa tuli esille, ovat tämänhetkiset opetustilat melko pie-

net ja uuden ryhmän vaikutus tilaresursseihin on melko suuri. Suurin ongelma tulee 

työsaliopetuksessa. Varsinkin ensimmäisen vuoden opintojen aikana opiskelijat käyt-

tävät samoja laitteita ja materiaaleja harjoitteluun, koska opintojen sisältö on kaikilla 

lähes sama. Tällä hetkellä ongelmaa ei esiinny koska lukuvuoden läpivienti on pyritty 

suunnittelemaan niin, että samaan aikaan työsalissa ei ole kahta samana vuonna 

aloittanutta opiskelijaryhmää. Kolmella samaan aikaan aloittaneella ryhmällä päällek-

käisyyksiä tulee väistämättä. Mikäli työsalissa on kaksi samantasoista ryhmää samaan 

aikaan, tarkoittaa se sitä, että tilan lisäksi myös käytettäviä laitteita on liian vähän. 

Mikäli tila- ja laiteinvestoinneilta hautaan välttyä on keksittävä uusia toimintamalleja, 

joilla voidaan tehostaa työsalin käyttöä. Seuraavassa on esiteltynä mahdolliset työsa-

linkäytön tehostamismallit: 

1. Siirrytään työsaliopetuksessa kahteen vuoroon. Tällä hetkellä työsaliopetusta anne-

taan pääsääntöisesti kello 8 - 16 välisenä aikana. Opetusta tulisi jatkossa antaa työsa-

lissa päivittäin kello 8 – 18 välisenä aikana. Kahdessa vuorossa toimimista käytetään 

tälläkin hetkellä satunnaisesti. Iltavuoro on todettu toimivaksi toimintatavaksi, mutta 

ainoina ongelmina ovat ruokailu ja osan kauempaa kulkevien oppilaiden linja-autojen 

aikataulut. Ruokailu on ratkaistu oppilaitoksen tarjoamilla eväillä.  

2. Ryhmän oppilaista osa työssäoppimaan työsaliopetuksen ajaksi. Ongelmana kuiten-

kin on se, että perusasiat tulisi osata ennen ensimmäistä työssäoppimista. Työssäop-

pimispaikat tulisikin valita niin, että oppilaat pääsevät tekemään tasonsa mukaisia 

töitä. 

3. Kolmas aloittava ryhmä aloittaa opintonsa tammikuussa. Normaalisti opinnot alkavat 

elokuussa, mutta tänä vuonna 2016 logistiikalla aloitti yksi ylimääräinen ryhmä tam-

mikuussa. Tämä malli on mahdollistanut sen, että työsalissa ei ole samaan aikaan sa-

man tasoisia opiskelijoita.   

4. Itsenäiset oppimistehtävät otetaan mukaan työsaliopetukseen. Työsaliopetuksessa 

ongelmana on se, että aloittavat opiskelijat käyttävät samoja välineitä ja varsinkin 
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trukkikalusto loppuu helposti kesken. Jotta kalustoa ei tarvitsisi lisätä, niin yhtenä 

ratkaisuna olisi antaa puolelle ryhmästä opetusta tukeva oppimistehtävä työsaliope-

tuksen ajaksi. Näin turhaa jonottamista työvälineille ei olisi, vaan kaikki työsalissa 

olevat saisivat toiminnallista tekemistä. Näin saadaan toistojen määrää lisättyä ja 

osaaminen karttuu tehokkaammin. Myös simulaattorien ottaminen mukaan opetuk-

seen toisi lisää toiminnallista tekemistä.  

 

Näiden edellä mainittujen toimintamallien yhdistelmillä voidaan tilojen ja kaluston 

käyttöä tehostaa ilman suuria investointeja.  

Koulutuksen rahoitus 

Suuren 18 oppilaan ryhmä vaikuttaa rahoitukseen huomattavasti. Kuljettajakoulutuk-

sen rahoitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään valtion osuuteen. 

Vuonna 2016 oppilaitoksen yksikköhinta opiskelijaa kohti on 10 700 euroa, josta hal-

linnolliset kulut vähennettynä osastolle jää käyttöön 9040 euroa oppilasta kohden. 

Linja-autonkuljettajista maksetaan korotettua yksikköhintaa. Korotuksen osuus on 70 

prosenttia eli 6328 euroa oppilasta kohden. Linja-autonkuljettajakoulutukseen on siis 

käytettävissä seuraavan taulukon 8 mukainen summa:  

Taulukko 8. Linja-autonkuljettajakoulutuksen rahoitus Jyväskylän ammattiopistossa 

 

 

 

 

Linja-autonkuljettajakoulutuksen rahoitus 

Yksikköhinnat €/oppilas 

Perus yksikköhinta JAO (Teknikka 

ja liikenne) 9 040 € 

Linja-autonkuljettaja +70% 6 328 € 

Yhteensä 15 368 € 

18 oppilaan ryhmäkoko  276 630 € 
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Taulukon 8 yhteenlasketusta summasta olisi katettava ainakin seuraavat kulut: 

 Kahden uuden opettajan palkat 

 Kaluston poistot, huollot, varaosat ja vakuutukset 

 Rahastuslaitteiden ohjelmistopäivitykset 

 Polttoaineet 
 

Summalla varmasti kyetään maksamaan opetuksesta aiheutuneet kulut, mutta on 

muistettava, että aloitusvaiheessa olisi investoitava tai vuokrattava yksi linja-auto ja 

muutama rahastuslaite. Näistä investoinneista aiheutuisi kuluja lähes 200 000 euroa 

heti aloitusvaiheessa.  

Linja-autonkuljettajat pienryhmänä 1-8 oppilasta 

Tässä toteutusmallissa tarkoituksena on, että linja-autonkuljettajia valmistuu vuosit-

tain vain muutama. Tämä toteutusmalli tarkoittaisi sitä, että aloituspaikkamäärä py-

syisi viimevuosien tasolla, joka on noin 40 – 60 oppilasta vuosittain. Tarkoituksena 

olisi, että halukkaat oppilaat, kuitenkin maksimissa 8 oppilasta otettaisiin mukaan 

linja-autonkuljettajakoulutukseen.  

Oppilaiden sijoittaminen ryhmiin 

Mikäli linja-autonkuljettajakoulutusta aletaan antaa noin kahdeksan oppilaan ryh-

mälle, ongelmaksi muodostuu oppilaiden sijoittaminen ryhmiin. On selvää, että 

pientä ryhmää ei ole kannattavaa viedä eteenpäin omana ryhmänä vaan heidät on 

sulautettava autonkuljettajien ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajien ryhmiin. Mikäli 

heidät jaetaan kahteen osaan aiheuttaa se mahdollisesti vaikeuksia heidän opintojen 

ohjauksessa ja valvonnassa, koska tällöin kahdella ryhmänohjaajalla on linja-auton-

kuljettajaopiskelijoita. Tästä syystä olisi oppilaiden edun mukaista se, että he kaikki 

kuuluisivat samaan ryhmään. Myös autokoulun teoriaopetus olisi helpompaa järjes-

tää, koska tällöin kaikki linja-autonkuljettajat voisivat osallistua tunnille samaan ai-

kaan. Samoin muunkin linja-autokoulutukseen liittyvä opetus voitaisiin antaa kaikille 

linja-autonkuljettajille samaan aikaan. Tämä ratkaisu laittaa kuitenkin miettimään, 

että miten jaetaan ryhmän muut oppilaat? Ratkaisuja on kolme: 
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1. Linja-autonkuljettajat ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajat ovat omana yhteisenä ryh-

mänä. Ongelmaksi muodostuu ryhmän koko. Jyväskylän ammattiopiston koulutus 

perustuu tällä hetkellä siihen, että kaikista pyritään kouluttamaan yhdistelmäajoneu-

vonkuljettajia. Näin ei kuitenkaan käy, koska osa oppilaista ei halua yhdistelmäajo-

neuvonkuljettaja koulutukseen. Hyvin usein kuitenkin tämä selviää vasta opintojen 

edetessä, joten jakaminen ryhmiin tutkinnon mukaan varhaisessa vaiheessa on vai-

keaa. Toinen ongelma on se, että linja-autonkuljettajat ja yhdistelmäajoneuvonkul-

jettajat vaativat enemmän autokouluopetusta kuin autonkuljettajat. Tämä aiheut-

taisi sen, että tälle ryhmälle olisi varattava samanaikaisesti enemmän ajo-opettajare-

sursseja.  

2. Linja-auton- ja autonkuljettajat ovat yhteisenä omana ryhmänä. Tässä ratkaisussa on 

sama ongelma kuin vaihtoehdossa yksi. Autonkuljettajien määrää on vaikea ennus-

taa, koska aluksi kaikki ovat yhdistelmäajoneuvonkuljettajia. Ajo-opettaja resursseja 

tämä ratkaisu käyttäisi tasaisemmin, mutta vastaavasti toisessa ryhmässä kaikki olisi-

vat yhdistelmäajoneuvonkuljettajia ja ongelma siirtyisi toiseen ryhmään.  

3. Kaikki kuljettajat sekaisin, mutta kuitenkin kaikki linja-autonkuljettajat ovat samassa 

ryhmässä. Tässä ratkaisussa ajo-opettajaresurssit jakautuvat tasaisemmin. Tällöin 

myös erikoistumisvaiheessa olevat opiskelijat eivät käytä samaa kalustoa ja näin ol-

len kalusto riittää paremmin koulutuskäyttöön. 

 

Kuten edellä olevista vaihtoehdoista voi havaita, on järkevää, että linja-autonkuljetta-

jat sijoitetaan samaan ryhmään. Kannattavaa on myös kokeilla sijoitta heidät sellai-

seen ryhmään, jossa on sekaisin yhdistelmäajoneuvon- ja autonkuljettajia. Näin saa-

daan ajoneuvo- ja kalustoresurssien käyttö tasaisemmaksi. Näin myös liikenneope-

tusresurssin käyttö on tasaisempaa. 

Opetuksen toiminnallisen sisällön vaikutus resursseihin ja kustannuksiin 

Pienen ryhmän opetuksen järjestäminen on helpompaa verrattuna isoon 18 oppilaan 

ryhmään. Harjoitusten teettäminen ei vaadi lisä tilaa, koska opetus voidaan hoitaa 

muiden ryhmien mukana. Ongelmana linja-autonkuljettajien koulutuksessa kuten 

isollakin ryhmällä on se, että omaa linja-autokalustoa ei varsinaisesti ole. Tästä syystä 

linja-autonkuljettaja koulutukseen liittyvät harjoitukset, joihin tarvitaan linja-autoa, 
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tulisi tehdä työssäoppimassa tai aikuisopiston kalustolla. Aikuisopiston kaluston käyt-

töasteen ennustaminen on vaikeaa, joten työssäoppiminen nousee myös pienryh-

mällä avainasemaan. Seuraavassa kappaleessa on pohdittu pienryhmä työssäoppimi-

sen vaikutusta opettaja resursseihin.  

Työssäoppimisen vaikutus tila- ja opettajaresursseihin  

Pienryhmän työssäoppiminen järjestettäisiin samalla tavalla kuin isonkin ryhmän 

työssäoppiminen. Eli osa oppilaista on työssäoppimassa silloin kuin muille annetaan 

lähiopetusta. Tämä ratkaisu hyvin hoidettuna sitoo edelleen opetushenkilöstöä työs-

säoppimisen ohjaukseen, mutta vapauttaa tilaa ja kalustoa muiden käytettäväksi. 

Tämä malli mahdollistaa myös sen, että kun autonkuljettajat ja yhdistelmäajoneu-

vonkuljettaja oppilaat opiskelevat omaan alaansa liittyviä taitoja saavat linja-auton-

kuljettajat oman alansa oppia työssäoppien. Tämä ratkaisu tukee myös osaamispe-

rustaista oppimista. Haasteena työssäoppimiselle on sama kuin isolla ryhmällä. Eli 

työssäoppimista valvovan opettajan tulisi olla perillä opiskelijan tarpeista ja tuntea 

hyvin työpaikat. Haastavammaksi asian tekee se, että samassa ryhmässä opiskelee 

auton-, linja-auton-, ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajia. Tästä syystä sama opettaja, 

joka opettaa muita kuljettajia ei välttämättä kykene valvomaan linja-autonkuljetta-

jien työssäoppimista, koska tällä hetkellä kaikilla opettajilla ei ole vahvaa osaamis-

pohjaa linja-autonkuljettajan koulutukseen. Opettajien joukossa on kuitenkin henki-

löitä, joilla on vahva linja-autopuolen tuntemus ja pitkä työhistoria linja-autoalalta. 

Tästä syystä työssäoppimisen ohjaus olisi hyvä suunnata näille opettajille. Tämä ai-

heuttaa haastetta opettajien työajan suunnittelulle, koska luultavasti työssäoppi-

mista valvoo eri opettaja kuin se joka opettaa muita ryhmän oppilaita. Myös pienryh-

män opiskelijoilta tulee vaatia päivittäistä raportointia työssäoppimisesta, koska täl-

löin ohjaavan opettajan on helpompaa seurata osaamisen karttumista. Samoin kuin 

isonryhmän esimerkissä tulee myös pienryhmän työssäoppimisen raportointia kehit-

tää. Samoin kuin ison ryhmän opetuksessa, voidaan työssäoppimisella saada koululle 

jäämään tilankäytön kannalta optimaalisen kokoinen ryhmä ja välttämättä apuopet-

tajaa työsaliopetukseen ei tarvita. Tällä hetkellä apuopettajan virka on hoidettu kah-

den ammattimiehen voimin ja näin ollen heidän resurssi voidaan vapauttaa muuhun 
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käyttöön koska koululla on yhtä aikaa vain noin kymmenen opiskelijaa. Työssäoppi-

misen onnistuminen on monen asian summa ja liitteessä 5 on pohdittu työssäoppimi-

sen onnistumiseen liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia. 

Itsenäiset oppimistehtävät  

Kuten myös isolla ryhmällä, niin toinen tapa vapauttaa kalustoa, tiloja ja opetushen-

kilöstöä on teetättää opiskelijoilla itsenäisiä oppimistehtäviä. Muuten malli on täysin 

sama kuin isollakin ryhmällä, mutta tarkoitus eroaa hieman. Koska ryhmässä opiske-

lee kaikkia kuljettajia, on heidän koulutuksen sisältö erilaista ja tästä syystä opettaja 

ei välttämättä aina kykene järjestämään kaikille oikeanlaista opetusta samaan aikaan. 

Tästä syystä näitä tilanteita välttääkseen opettaja voi tarpeen tullen laittaa linja-au-

tonkuljettajat tai muut kuljettajat välillä tekemään itsenäisiä oppimistehtäviä. Näin 

hän voi helpommin yksilöllistää opetusta. Jonain päivinä voidaan siis antaa opetusta 

ainoastaan esimerkiksi linja-autonkuljettajille, jos päivän aihe ei tue muiden oppi-

mista. Itsenäisiin oppimistehtäviin liittyy haasteita ja näitä haasteita on pohdittu liit-

teessä 6. 

Vaikutus henkilöstö resursseihin 

Pienen ryhmän vaikutus henkilöstöresursseihin vaihtelee toiminnallisen sisällön mu-

kaan. Mikäli kaikki opetus annetaan perinteisellä luento mallilla, joudutaan linja-au-

tonkuljettajille varamaan oma opettaja näille oppitunneille. Kuten aiemmin tuli esille, 

voidaan opetuksen suunnittelulla vähentää henkilöstöresursseja. Tämä kuitenkin ai-

heuttaa sen, että työssäoppiminen ja itsenäisetoppimistehtävät tulee ottaa vahvasti 

mukaan opetukseen. Mikäli näin toimitaan, voidaan opetusta antaa kaikille yhtä ai-

kaa ja kaikki saavat oikeanlaista opetusta ja osaaminen karttuu mahdollisimman te-

hokkaasti. Linja-autonkuljettajien on suoritettava ammattipätevyyden laajennus, 

koska tavaraliikenteen perustasonammattipätevyyskoulutus ei kata henkilöliiken-

nettä. Tämä koulutus vaatii 70 tuntia lisäopetusta. Linja-autonkuljettaja opetus sitoo 

myös hieman enemmän liikenneopettajaresursseja. Linja-autonkuljettajille on annet-

tava 27 tuntia autokouluteoriaa linja-autonkuljettamisesta. Muuten ajo-opetustunti-

määrä ei eroa yhdistelmäajoneuvonkuljettajien tuntimärästä. Seuraavissa taulukoissa 
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9 ja 10 on esiteltynä linja-auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajien autokouluope-

tuksen määrät: 

Taulukko 9. Liikenneopetustunnit linja-autonkuljettajakoulutuksessa kahdeksan oppi-
laan ryhmässä 

Liikenneopetus tunnit linja-autonkuljettajakoulutuksessa  

Korttiluokka Oppilaita Teoria Ajo-opetus Cap-ajo Yhteensä 

B 8 19 18   163 

C 8 12 10  92 

D 8 27 30 20 427 

Kaikki tunnit yhteen laskettuna 682 

  

Taulukko 10. Liikenneopetustunnit yhdistelmäajoneuvonkuljettajakoulutuksessa kah-
deksan oppilaan ryhmässä 

Liikenneopetus tunnit yhdistelmäajoneuvonkuljettajakoulutuksessa 

Korttiluokka Oppilaita Teoria Ajo-opetus Cap-ajo Yhteensä 

B 8 19 18   163 

C 8 12 10   92 

CE 8 15 30 20 415 

Kaikki tunnit yhteen laskettuna 670 

 

Lisätunteja voi myös muodostua työssäoppimisen valvonnasta, mutta on otettava 

huomioon, että hyvillä työssäoppimispäiväkirjoilla ja tehokkaalla suunnittelulla saa-

daan työssäoppimiseen sitoutunutta henkilöstöresurssia pienenettyä. Tämä vaatii 

tarkkaa suunnittelua ja työpaikkojen tuntemusta.  
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Lisätunteja tulee myös ammatillisten valinnaisten tutkinnonosien koulutuksesta. 

Tällä hetkellä auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajille annetaan valinnaisista tut-

kinnonosista teoriaopetusta noin kymmenen tuntia tutkinnonosaa kohti ja muu ope-

tus tapahtuu työsalissa. Linja-autonkuljettajilla on oman alan valinnaisia tutkinnon 

osia ammattipätevyyden laajennuksen lisäksi kolme, joten yksilöityä teoriaopetusta 

tulisi noin 30 tuntia lisää. Muu opetus tapahtuisi työsalissa ja työssäoppien samaan 

aikaan muun ryhmän kanssa.  

Edellä olevin tiedoin voisi todeta, että linja-autonkuljettajien kouluttaminen pienenä 

ryhmänä aiheuttaa noin 130 tunnin lisäopettajaresurssin tarpeen. Tämä kuitenkin 

vaatii sen, että on laadittava paljon hyviä harjoituksia ja itsenäisiä oppimistehtäviä 

sekä työssäoppimispaikat on tunnettava hyvin. 

Vaikutus kalustoresursseihin 

Kuten jo isonryhmän vaikutuksista voi päätellä, eli noin kahdeksan oppilaan koulutta-

minen linja-autonkuljettajiksi vaikuta kalustoresursseihin muuta kuin linja-auton 

osalta. Käytännössä kaikki muu ajo-opetus tapahtuu samaan malliin kuin nykyään. Ai-

noastaan erikoistumisvaiheessa tarvitaan linja-autoa. Mikäli Jyväskylän aikuisopisto 

kykenee kouluttamaan oppilaille linja-autokortit, ei ongelmaa ole. Mikäli aikuisopisto 

ei kykene kouluttamaan linja-autokortteja on kalusto vuokrattava ulkopuoliselta ta-

holta. 

Vaikutus tilaresursseihin 

Pienen ryhmän opetus ei vaadi lisätilaa, koska oppilasmäärä ei kasva, vaan opetus 

pystymään antamaan samoissa tiloissa samaan aikaan muun ryhmän kanssa. Ainoas-

taan oppimistehtäviä tarvitsee suunnitella linja-autonkuljettajaopiskelijoille. Tämän-

hetkiset oppimistehtävät ovat suunniteltu tukemaan ainoastaan palvelemaan auton-

kuljettajia ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajia. 

Koulutuksen rahoitus 

Pienen 1 – 8 oppilaan linja-autonkuljettaja ryhmän vaikutus rahoitukseen on keski-

suuri. Kuljettajakoulutuksen rahoitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön myön-
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tämään valtion osuuteen. Vuonna 2016 tekniikan ja liikenteen yksikköhinta opiskeli-

jaa kohti on 10 701 euroa, josta hallinnolliset kulut vähennettynä osastolle jää käyt-

töön 9040 euroa oppilasta kohden. Linja-autonkuljettajista maksetaan korotettua yk-

sikköhintaa. Korotuksen osuus on 70 prosenttia eli 6328 euroa oppilasta kohden. 

Linja-autonkuljettajakoulutukseen on käytettävissä seuraavan kuvion X mukainen 

summa jos oletetaan, että yhdistelmäajoneuvonkuljettajia valmistuu yhtä paljon kuin 

ennen, mutta tulevaisuudessa osa autonkuljettajista valmistuu linja-autonkuljetta-

jiksi. Tämän edellä mainittu muutos toisi osastolle taulukon 11 mukaisen määrän li-

sää rahaa.   

Taulukko 11. Linja-autonkuljettajakoulutuksen rahoitus Jyväskylän ammattiopistossa 

Linja-autonkuljettajakoulutuksen rahoitus 

Yksikköhinnat €/oppilas 

Linja-autonkuljettaja +70% 6 328 € 

Autonkuljettaja +35% 3 164 € 

8 oppilaan ryhmäkoko  25 312 € 

 

Korotettu yksikköhinta kattaisi hyvin linja-auton vuokraamisesta aiheutuneet kulut ja 

lisäopetustyön. Muuten linja-autonkuljettajien koulutus ei aiheuttaisi suuria lisäku-

lueriä. Käytännössä osa ennen autonkuljettajaksi valmistuneista valmistuisi tulevai-

suudessa linja-autonkuljettajiksi. Näin isompi osa opiskelijoista kuuluisi korotetun ra-

hoituksen piiriin. 

Opiskelijoiden valinta linja-autonkuljettajakoulutukseen 

Muista oppilaitoksista saadun tiedon perusteella linja-autonkuljettaja koulutukseen 

on melko hankala saada opiskelijoita varsinkaan kovin suuria määriä. Tästä syystä 

osassa oppilaitoksissa valinta suuntautumisesta tehdään vasta toisena opiskelu-

vuonna, jolloin ajokorttiopinnot pääsääntöisesti alkavat. Isoilla ryhmillä valinta on 

kuitenkin tehtävä heti opintojen alkaessa, koska suurien ryhmien kouluttaminen vaa-

tii oman kaluston ja opettajat. Linja-autoajokortin saamisen edellytyksenä 18-vuoti-

alla on logistiikan perustutkinnon linja-autonkuljettaja opintojen suorittaminen ja 
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tästä syystä valinta on tehtävä myös pienemmillä ryhmillä riittävän aikaisin. Syy valin-

tojen aikaistamiseen on se, että tutkintojen opintokokonaisuuksia tulisi saada suori-

tettua jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Ensimmäisenä opintokokonaisuutena opis-

kelijat saavat valmiiksi linja-auton tavarankuljetustenhallinta opintokokonaisuuden. 

Tämä opintokokonaisuus on lähes identtinen kuorma-auton tavarankuljetustenhal-

linta opintokokonaisuuden kanssa, joten suuntautumisen muutoksia kaikissa toimin-

tamalleissa voidaan tehdä ensimmäisen vuoden loppuun saakka. Kaikki opiskelijat 

saavat täysin samaa opetusta, mutta lähinnä työssäoppimispaikat eroavat toisistaan. 

Koska kaikki saavat samaa opetusta saadaan työelämään monipuolisempia kuljetta-

jia, koska myös linja-autonkuljettajat osaavat perus työtehtävät myös kuorma-au-

toilla. Linja-autonkuljettajaksi opiskelevilta nuorilta vaaditaan pakollisena opintoko-

konaisuutena perustason ammattipätevyyden laajennus. Tämä opintokokonaisuus 

olisi hyvä opettaa kaikille kuljettajaksi opiskeleville, koska tämä helpottaisi suuntau-

tumisen vaihtamista myös myöhemmässä vaiheessa. Tällöin myös auton- ja yhdistel-

mäajoneuvon kuljettajat saisivat myös henkilöliikenteen ammattipätevyyden voi-

maan ja siitä voisi olla heille hyötyä tulevaisuudessa. Auton- ja yhdistelmäajoneuvon-

kuljettajaksi opiskelevat saisivat samalla valmiiksi yhden ammatillisen valinnaisen 

opintokokonaisuuden tai tarvittaessa voisivat hyväksi lukea opinnot valinnaisiin opin-

toihinsa. 

7 Tutkimustulokset 

Kannattavin ratkaisu aloittaa linja-autonkuljettajakoulutus Jyväskylän 

ammattiopistossa 

Jyväskylän ammattiopiston linja-autonkuljettajien kouluttaminen olisi kannattavaa 

aloittaa pienellä 1 – 8 oppilaan ryhmällä. Pienen ryhmän kouluttaminen ei aiheuttaisi 

aloitusvaiheessa suuria investointeja. Pieneen ryhmään olisi helpompi löytää hyviä ja 

motivoituneita opiskelijoita ja suurin osa linja-autokoulutuksesta voitaisiin hoitaa op-

pimistehtävillä ja työssäoppimalla. Jyväskylän Liikenne on lupautunut auttamaan hy-

vien oppimisympäristöjen rakentamisessa työelämään. Jyväskylän Liikenne lupautui 

myös vuokraamaan linja-autokalustoaan opetuskäyttöön. Jyväskylän liikenne on osa 
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Koiviston auto konsernia ja heillä on jo oppilaitosyhteistyötä Kuopion seudulla, eli 

heillä on jo kokemusta linja-autonkuljettajakoulutuksesta. Pieni ryhmä mahdollistaisi 

myös sen, että tarvittaessa kaikki oppilaat aloitusvaiheessa voisivat suorittaa työhar-

joittelun Jyväskylän liikenteellä. Iso ryhmä olisi pakko hajauttaa useampaan yrityk-

seen. Opetuksen käynnistämiseen ja suunnitteluun jäisi myös paremmin aikaa, koska 

käytännössä uuden linja-autonkuljettaja opiskelijat opiskelisivat ensimmäisen vuo-

den samoja opintoja auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja opiskelijoiden kanssa. 

Uusia opettajia ei tarvitsisi palkata ja nykyiset työtilatkin olisivat riittävät. Opetusajo-

neuvokalusto riittäisi hyvin C- ja B-ajokorttiluokkien koulutukseen.  

Suurin osa lisätyöstä aiheutuisi kuljetusalan perustason ammattipätevyyden koulut-

tamisen aloittamisesta, autokoulutunneista ja uusien oppimistehtävien laatimisesta. 

Ammattipätevyyden koulutukseen oppilaitoksella on jo opetusmateriaali käytössä, 

ainoastaan opetukselle olisi varattava opettaja- ja tilaresurssi vuosisuunnittelussa. 

Pienen 1 - 8 oppilaan ryhmän rahastuslaitteiden kouluttamiseen ei tarvitsisi hankkia 

omia rahastuslaitteita, koska aikuisopiston rahastuslaitteet riittävät pienen ryhmän 

koulutukseen. Ison ryhmän koulutus aiheuttaisi rahastuslaitteiden investoinnin. 

Markkinoille on tullut myös yksi uusi rahastuslaitemalli ja tämän mahdollisesta han-

kinnasta syntyvät kulut voitaisiin jatkossa jakaa ammattiopiston ja aikuisopiston kes-

ken. Tiiviillä yhteistyöllä olisi mahdollista pitää rahastuslaitteet nykyaikaisina ja päivi-

tyksistä aiheutuneet kulut jaettaisiin. Pitkällä tähtäimellä molemmat osapuolet hyö-

tyisivät yhteistyöstä.  

Opetuksen sisällön suunnittelussa tulisi haastatella aikuisopiston kouluttajia ja käyt-

tää heidän harjoituksiaan ja toimintamalleja myös ammattiopiston linja-autonkuljet-

tajakoulutuksessa. Mikäli aikataulullisesti on mahdollista, kannattavaa olisi antaa 

opetusta aikuisryhmän kanssa samaan aikaan. Näin voitaisiin säästää molempien op-

pilaitoksien opettaja-, tila- ja kalustoresursseja. Tiiviillä yhteistyöllä molemmat osa-

puolet voivat hyötyä yhteistyöstä. Jämsän ammattiopisto on tehnyt satunnaisesti yh-

teistyötä Jyväskylän aikuisopiston kanssa ja heidän jo toteutuneista yhteistyökuvi-
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oista voisi löytää hyviä käytänteitä. Käytännössä kaikki viimevuosien Jämsän ammat-

tiopistosta valmistuneet linja-autonkuljettajat ovat saaneet ajo-opetuksen Jyväskylän 

aikuisopiston kalustolla Jyväskylän aikuisopiston kouluttajien opetuksessa.  

8 Jatkotutkimukset 

Seuraavissa kappaleissa on esiteltynä muutamia esille nousseita jatkotutkimusehdo-

tuksia. Jatkotutkimuksien tuloksilla voitaisiin kehittää ja tehostaa nykyistä koulutusta. 

Tutkimusaiheet ovat sisällöltään niin laajoja, että niitä ei ollut kannattavaa ottaa mu-

kaan tähän tutkimustyöhön. Tutkimuksien tekemiseen avuksi voisi ottaa Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Tutkimuksista saisi monta uutta opinnäytetyötä. 

Kaluston seurantajärjestelmä ja sähköinen ajopäiväkirja 

Kuljettajakoulutuksessa käytetään kallista ajoneuvokalustoa ja materiaalinkäsittely-

laitteita. Olisi ensisijaisen tärkeää minimoida kaluston määrä Jyväskylän koulutuskun-

tayhtymässä. Paras keino tähän on yhteistyön kehittäminen aikuisopiston ja ammat-

tiopiston välillä, mukaan lukien myös Jämsän toimipiste. Ajoneuvojen käyttöasteen 

seurantaan olisi etsittävä sähköinen sovellus. Tilastojen avulla olisi helpompaa tehos-

taa kaluston käyttöä. Myös kaluston paikantaminen toisi monia helpotuksia päivittäi-

seen opetukseen. Markkinoilla on runsaasti tarjolla eri palveluntarjoajien seuranta-

järjestelmiä ja tutkimuksessa tulisi löytää parhaiten Jyväskylän koulutuskuntayhty-

män tarpeita vastaava palvelu. Palvelun tulisi palvella niin henkilöautojen ja raskaan-

kaluston tarpeita. 

Sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen 

Tulevaisuudessa oppiminen ja osaamisen kartuttaminen tapahtuu hyvin paljon työ-

elämässä ja tästä syystä sähköinen oppimistehtävien tekeminen lisääntyy. Tehtävien 

tekeminen tulisi olla mahdollista mobiililaitteilla, koska se on työkalu, jota oppilaat 

osaavat ja haluavat käyttää. Oppilaitosten tulisi kehittää sähköisiä oppimisympäris-

töjä ja tehtäviään niin, että niiden käyttäminen ja tekeminen on mahdollista mobiili-
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laitteilla. Tällä varmistetaan, että oppiminen ei ole paikasta riippuvaista. Tulevaisuu-

dessa ulkoa oppiminen ei ole tärkeää, vaan ensisijaista on oppia etsimään ajanta-

saista tietoa käytössä olevilla laitteilla.  

Työelämäyhteistyön kehittäminen 

Opetuksen siirtyessä yhä enemmän työelämään aiheuttaa haasteita työelämäyhteis-

työn kehittämiselle. Tulevaisuudessa opettajan tulee tietää, mitä ja missä asioita voi 

oppia. Ilman tätä tietoa oppilaiden ohjaus oikeaan työpaikkaan on vaikeaa. Työelä-

mäyhteistyön kehittäminen tulisi aloittaa etsimällä työpaikoilta sellaisia työtehtäviä, 

joita yritykset voivat antaa oppilaiden itsenäisesti tehdä rasittamatta kuitenkaan 

omaa toimintaansa. Tämän tiedon avulla voitaisiin työpaikkoja vaihtamalla saavuttaa 

opetussuunnitelman sisältöjen täyttyminen ja osaamisen karttuminen työssäoppien 

oikeassa työympäristössä. Työelämä saisi osavia työntekijöitä ja oppilailla olisi käy-

tössää aina ajantasaiset opetusvälineet ja oppimisympäristöt. 

Simulaattorien hyödyntäminen koulutuksessa 

Simulaattorit ovat kehittyneet viime vuosina huimasti ja niillä on luvallista antaa 

myös ajokorttikoulutusta. Hyvin useat autokoulut ja oppilaitokset ovat ottaneet si-

mulaattorit mukaan opetukseensa, mutta käyttökokemuksista on hyvin vähän tietoa 

oppilaitoksilla. Simulaattorien käyttökokemukset ja niiden tuomat hyödyt olisi syytä 

selvittää. Simulaattoreilla on luvallista antaa opetusta usealle oppilaalle yhtä aikaa ja 

tästä syystä niiden käyttö houkuttelisi, koska näin voitaisiin säästää opetusresurs-

seissa. Jatkotutkimuksessa voitaisiin tutkia aiheesta tehtyjä tutkimuksia ja haastatella 

simulaattoreilla opetusta antavia oppilaitoksia ja autokouluja. Lähinnä tärkeää sel-

vittä millainen simulaattori antaa investointiin nähden eniten lisäarvoa ajo-opetuk-

seen. Simulaattoreiden hintahaarukka on suuri ja hinta määräytyy simulaattorin omi-

naisuuksien mukaan. Mitä aidompi sen kalliimpi, mutta onko aidompi ja kalliimpi kui-

tenkaan opetuksellisesti kannattava? 
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Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin tuomien muutosten 

kartoitaminen 

Työnteon aikana valtioneuvosto julkaisi toisen asteen ammatillisen koulutuksen re-

formin. Uudistuksen tavoitteena on uudistaa ammatillinen koulutus osaamisperus-

taiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi ja tehostaa sitä. Lisäksi tavoitteena on 

lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja. Näiltä osin uudis-

tus noudattaa hyvin paljon nykyistä toimintatapaa ja kehityssuuntaa, mutta suurin 

muutos on aikuiskoulutuksen ja toisen asteen koulutuksen raja-aitojen poistaminen. 

(Valtioneuvosto 2016.)  

Käytännössä jos uudistus toteutuu tarkoittaa se sitä, että tämän opinnäytetyön osa 

tuloksista on vanhoja ja uudistus poistaisi monta työssä ilmennyttä ongelmaa. Olisi 

erittäin tärkeää alkaa pohtia, miten uudistus tulisi tehdä ja miten se vaikuttaa oppilai-

toksen toimintaan käytännön tasolla. 

9 Pohdinta 

Opinnäytetyössä haastavaksi osoittautui selvittää nykyiset jo olemassa olevat resurs-

sit. Jyväskylän koulutuskuntayhtymällä annetaan logistiikan koulutusta kolmessa eri 

yksikössä, Jämsän ammattiopistossa, Jyväskylän ammattiopistossa ja Jyväskylän ai-

kuisopistossa. Jämsän toimipisteen resursseja ei työssä katsottu tarpeelliseksi selvit-

tää, koska he eivät omista linja-autokalustoa. Työssä selvitettiin ainoastaan Jyväsky-

län aikuisopiston ja Jyväskylän ammattiopiston resurssit. Haastavaksi työn teki aikuis-

opiston resurssien määrittäminen ja tulevaisuuden ennustettavuus. Heidän resurs-

sien määrittäminen jäi hyvin paljon arvailun varaan. Yhteistyöhön he ovat halukkaita 

ja avustavat resurssiensa sallimissa rajoissa.  

Tutkimuksessa selvisi, että ryhmäkoolla on suuri vaikutus kustannuksiin ja resurssien 

riittävyyteen. Tästä syystä lopputulokseen vaikutti hyvin paljon raha ja riskit. Oli ope-

tuksen toteutustapa mikä tahansa on se hyvin riippuvainen paikallisten yritysten yh-

teistyöstä. Tulevaisuuden koulutuksen onnistuminen on paljolti kiinni siitä miten yh-

teistyö yritysten kanssa lähtee toimimaan. Mikäli oppilaitos antaa kaiken opetuksen 
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oppilaitoksen tiloissa ja kalustolla, niin kustannukset ja riskit kasvavat. Työssä valittiin 

turvallinen ja alhaisen riskin toimintatapa, joka mahdollistaa opetuksen aloituksen 

hyvinkin nopealla aikataululla. Toteutustapa eroaa myös sisällöltään muiden oppilai-

toksien toimintatavoista ja näin toisi linja-autokoulutukseen mukavasti uusia tuulia. 

Opetuksen aloittaminen vaatii kuitenkin henkilökunnan täyden sitoutumisen projek-

tiin. Mielestäni työ onnistui asetetuissa rajoissa hyvin ja lopputulos antaa hyvän poh-

jan päättää koulutuksen aloittamisesta. Työtä tehdessä löydettiin myös hyviä ja tär-

keitä jatkotutkimusaiheita. Varsinkin toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi 

toteutuessaan tekisi osan tämän tuloksista tuloksettomiksi. Reformi on hyvä esi-

merkki siitä, kuinka nopeasti asiat muuttuvat tänä päivänä. Työtä tehdessä ei ollut 

mitään tietoa tulevista muutoksista. 
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