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AMMATTITUTKINTO 
6 .  K U L J E T U S A L A N  P E R U S T A S O N  A M M A T T I P Ä T E V Y Y S 

Kuvaus tutkinnon osasta 
”Kuljetusalan perustason ammattipätevyys” on jätteiden ja vaarallisten aineiden kuljettamisen osaamisalan 

pakollinen osa, joka soveltuu kaikille jätteiden tai vaarallisten aineiden kuljettamistehtävissä toimiville. 

Kuljetusalan perustason ammattipätevyys on lakisääteinen velvoite kaikille ammattimaisissa kuljetustehtävissä 

toimiville henkilöille.  

Osan suorittaminen edellyttää ammattipätevyyden voimassaoloa tutkinnon suorittamishetkellä, joka osoitetaan 

erillisellä todistuksella tai ajokorttiin tehdyllä erityisehtomerkinnällä. 

Mitä minun pitää osata suorittaakseni tämän osan? 
Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden voi suorittaa käymällä hyväksytysti perustason 

ammattipätevyyskoulutuksen, joka on laajuudeltaan 280 tuntia sisältäen vähintään 20 tuntia henkilökohtaista 

ajo-opetusta. Koulutuksen voi käydä nopeutetusti, jolloin opetustuntien määrä on 140 sisältäen vastaavasti 10 

tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta. Perustason ammattipätevyyskoulutukseen liittyy aina kirjallinen koe.  

Perustason ammattipätevyyskoulutuksen painotukset vaihtelevat koulutusta antavan toimijan mukaan, mutta 

tavaraliikenteen perustason ammattipätevyyskoulutuksen tavoitteiksi on määritetty: 

1. Turvallisuussääntöihin perustuva järkevän ajokäyttäytymisen parantaminen 

1.1. Tavoite on tuntea voimansiirron ominaisuudet sen käytön optimoimiseksi 

1.2. Tavoite on tuntea hallintalaitteiden tekniset ominaisuudet ja toiminta ajoneuvon hallitsemiseksi, 

kulumisen minimoimiseksi ja toimintahäiriöiden ennalta ehkäisemiseksi 

1.3. Tavoite on osata optimoida polttoaineen käyttö 

1.4. Tavoite on osata kuormittaa ajoneuvo turvallisuussääntöjen ja ajoneuvon tarkoituksenmukaisen käytön 

mukaisesti 

2. Säännöstön soveltaminen 

2.1. Tavoite on tuntea tieliikenteen sosiaalinen ympäristö ja siihen liittyvä säännöstö 

2.2. Tavoite on tuntea tavarankuljetusta koskeva säännöstö 

3. Terveys, tie- ja ympäristöturvallisuus, palvelu, logistiikka 

3.1. Tavoite on tiedostaa liikenteeseen ja työtapaturmiin liittyvät riskit 

3.2. Tavoite on pystyä ennalta ehkäisemään rikollisuus ja salamatkustajien kuljetus 

3.3. Tavoite on pystyä ennaltaehkäisemään fyysiset riskit 

3.4. Tavoite on tiedostaa fyysisen ja henkisen suorituskyvyn merkitys 

3.5. Tavoite on kyetä arvioimaan hätätilanteita 

3.6. Tavoite on osata käyttäytyä yrityksen imagoa tukevalla tavalla 

3.7. Tavoite on tuntea tavarankuljetusten taloudellinen ympäristö ja markkinajärjestelmä 

HUOM! Mikäli suorittamasi linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2008 ja/tai kuorma-auton ajo-oikeus 

ennen 10.9.2009, riittää ammattipätevyyden ylläpitämiseen ammattipätevyyden jatkokoulutuksen 

suorittaminen kerran viidessä vuodessa. Jatkokoulutuksen laajuus on 35 tuntia. Käytännössä jatkokoulutus 

tarkoittaa viittä seitsemän tunnin koulutuspäivää, joista yhden on oltava ennakoivaan ajamiseen liittyvä. 



Millainen on osan tutkintotilaisuus?  
Mikäli kuljettajan perustason ammattipätevyytesi on suoritettu aiemmin ja/tai ammattipätevyytesi on tutkinnon 

osan suorittamishetkellä voimassa, voi tutkintoasi järjestävä taho tehdä päätöksen tutkinnon osan 

suorittamisesta ilman erillistä tutkintotilaisuutta tai kolmikantaista arviointia. Tällöin sinun tarvitsee toimittaa 

vain todistuksesi asiasta tutkinnon järjestäjälle (eli yleensä oppilaitokselle).  

Mikäli perustason ammattipätevyyttä suoritetaan osana tutkintoon valmistavaa koulutustasi, on tutkinnon osan 

tutkintotilaisuus perustason ammattipätevyyskoulutukseen liittyvä kirjallinen koe. Koe sisältää vähintään yhden 

kysymyksen jokaista edellä mainittua tavoitetta kohden. Kokeen laatii ja järjestää Opetushallituksen tai 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymä ammattipätevyyskoulutuksen järjestäjä. 


