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1. Kuvaus hankkeesta
Simulaattoreiden kehittäminen eri koulutustilanteisiin on luonut merkittäviä teknisiä etuja
viime vuosina. SIMTEB projekti analysoi, kehitti, uudisti ja siirsi olemassa olevia
simulaattorikoulutusohjelmia bussin kuljettajien koulutukseen,
joilla
varmistettiin
ympäristönsuojelua, turvallisuutta ja taloudellisia etuja.
Simulaattoreiden hyödyntäminen henkilöstön kouluttamisessa monimuotoisessa ”manmachine” (”henkilö vs. kone”) ympäristössä on laajalti tunnustettu metodi, jolla parannetaan
turvallisuutta ja tehokkuutta teknisten laitteiden käytössä. Simulaattoreiden käyttö on
nykyisellään rajoittunut 6 – 8 koulutuskeskukseen. Suurimmaksi esteeksi resursseja
säästävien ja erilaisten lisäharjoitustilanteiden laajempaan käyttöön osoittautui koulutuksen
suunnittelussa puutteet, jotka liittyivät simulaattorin asettamiin teknisiin erityisvaatimuksiin.
Edelleen tähän ongelmaan liittyy hyvin läheisesti se, että pääasiassa koulutuskeskusten
henkilöstöllä on vain kokemusperäinen osaaminen laitteiden käyttöön ja koulutusten
suunnitteluun, ja lisäksi heillä on simulaattorilla annettavien koulutusten toteuttamiseen
liittyviä osaamispuutteita.
SIMTEB projektin tavoitteena on ollut rajoja ylittävän tiedonsiirron ja innovatiivisen
koulutuskonseptin toiminnallinen käyttöönotto kouluttajille ja kuljettajille perus- ja
jatkokoulutuksissa Eurooppalaisissa julkisen liikenteen koulutusorganisaatioissa. SIMTEBin
tavoitteena on ollut edistää merkittävästi simulaattoreiden käytöllä kestävää kehitystä bussin
kuljettajien koulutuksessa pohjaten kuljettajakoulutuksen konseptiin ja kouluttajien taitojen
kehittämiseen. Tämän kautta SIMTEB saattoi toteuttaa turvallisen ja ympäristöystävällisen
ajotavan koulutuksen, joka täyttää myös EU direktiivin 2003-59/EG vaatimukset.
TU Dortmund – sfs koordinoimana SIMTEB kokosi osaamisen ja kokemuksen liittyen
kuljettajakoulutuksen simulointiin ja kokemusta omaavat simulaattorikoulutuksen ja
arviointiprosessin asiantuntijat sekä simulaattorivalmistajien tuotekehittäjät yhteen
Eurooppalaiseksi
työryhmäksi,
jossa
mahdollistettiin
tärkeiden
osaamisalojen
menestyksekäs tietojen vaihto ja innovointi.
SIMTEB projektissa analysoitiin ensin nykyisten simulaattorikoulutusten kehitystä.
Seuraavassa vaiheessa Suomalaisen partnerin simulaattorilla kouluttamisen konsepti
siirrettiin Eurooppalaiseen viitekehykseen ja yhdistettiin taloudellisen ajon moduuliin. Lisäksi
kehitettiin
suuntaviivat
”simulaattorikouluttajien
koulutukselle”.
Koulutuskonsepti
”simulaattorikouluttajien koulutus” ja suuntaviivat testattiin, arvioitiin ja optimoitiin. Tämän
jälkeen, käyttöönotosta vastasivat
simulaatiotoimijat
Saksassa ja Suomessa,
koulutuskonsepti integroitiin koulutuksellisiin viitekehyksiin kuten myös kouluttajien
koulutuskin.
Koulutuskonseptin edelleen levittäminen ja suuntaviivat kouluttajille tulevat esiin eri
tapahtumissa ja yrityksille suunnatuissa ammatillisissa seminaareissa. Näiden avulla
saavutetaan tehokas sovellusten vaihto projektiin osallistuneiden ja muiden Eurooppalaisten
maiden välillä. Projektiin osallistuneet partnerit esittelevät SIMTEBin tuotteita kansallisissa ja
kansainvälisissä tapahtumissa.
Projektille varta vasten perustettu ohjausryhmä varmisti että projektin tulokset on arvioitu
korkea arvoisten asiantuntijoiden toimesta ja tiedot levitetty kohdeyleisölle. Lisäksi projektin

3

tuloksia on tunnustettu mukana olleissa maissa ja Eurooppalaisten viranomaisten ja
organisaatioiden tasolla. Lopuksi on asetettu suosituksia joilla kehittää ja levittää teknisiä,
organisationaalisia ja sosiaalista ympäristöä ajosimulaattoreiden esittelyyn.

SIMTEB partnerit:
Technische Universität Dortmund sfs, Antonius Schröder (Koordinaattori)
phone: +49 231 8596-283
email: schroeder@sfs-dortmund.de
www.sfs-dortmund.de – www.tu-dortmund.de
TT-C Training Technology-Consulting GmbH, Gerd Helmchen, Lutz Rösch (Co-Koordinator)
phone: +49 2051 989135
email: Lroesch@tt-c.de
BBZ Berufsbildungszentrum Straßenverkehr gGmbH, Dietmar Zänker, Uwe Nestler
http://www.bbz-nordhausen.de
ÖAA ÖPNV-Akademie Austria, Peter Wilfinger, Anton Stadler
http://www.oepnv-akademie.at
Korsisaari Oy; Marko Koivumäki
http://www.korsisaari.fi
TTS Työtehoseura ry, Aarno Lybeck, Pirita Niemi, Teemu Lähde
http://www.tts.fi
Cranfield University - School of Engineering, Mark Sullman, Lisa Dorn
http://www.cranfield.ac.uk
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CORYS Training and Engineering Support Systems, Serge Jung
http://www.corys.com
SIMRAC, Seppo Kosonen
http://www.simrac.com

Ohjausryhmä:
Bart Kappe - SimBEAR Simulation Based Education Assessment and Research,
Netherlands (simulator training consulting company)
Alankomaat (simulaattorikoulutuksen konsulttiyritys)
Britta Lang / Andrew Parks - Transport Research Laboratory (TRL), Wokingham (research
institute) (tutkimuslaitos)
Hans Dewit - Director FORMATION CAR EN BUS OPLEIDING FCBO, Belgium
(simulaattorikoulutus organisaatio), myös jäsen European Transport Training Association
(EuroTra) - Euro Tra Simulator User Group
Patrick Phillip - IRU International Road Transport Union (European union)
Daan Beckers - VTL Trucksimulatiecentrum (Houten, Netherlands) (trainer, simulator training
company) (kouluttaja, simulaattorikoulutus organisaatio)
Mari Vasarainin - Autoliikenteen työnantajaliitto Alt, (Helsinki Finland) (työnantajaliitto)
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2. Esittely
Teoriaa ja tekniikkaa yhdistävässä SIMTEB raportissa simulaatio-pohjainen koulutus on
sulautettu
Eurooppalaiseen
viitekehykseen,
siten
että
olemassa
olevaa
simulaattorikoulutusta on kehitetty ja siirretty pääosin Suomeen, Saksaan, Itävaltaan ja
Ranskaan. Koulutusmoduulia on täydennetty ”kouluttajan koulutus” käsikirjalla. Koulutuksen
ensimmäinen arviointi ja testaus on toteutettu: suositukset on tehty koulutuksen ja käsikirjan
edelleen kehittämiseksi. Lopuksi, testattu taloudellisen ajon moduuli (sekä kuljettajat ja
kouluttajat) eurooppalaisille bussin kuljettajille voidaan ottaa käyttöön, lisättynä kouluttajan
käsikirjalla ja säännöillä, joilla tuetaan simulaattori pohjaista eurooppalaista bussinkuljettajan
perus- ja jatkokoulutusta.
Kaikki SIMTEB tuotteet ovat saatavissa adem-kotisivuilla:
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8560&prd=2#.UsQqUPsRpec
ja Dortmundin yliopiston kotisivuilta:
http://www.sfs.tu-dortmund.de/cms/de/Projekte/2011/SIMTEB/index.html.
Eurooppalaista viitekehystä ja simulaattoripohjaista koulutusmoduulia tullaan esittelemään ja
siitä tullaan keskustelemaan sekä edelleen kehittämään ja tietoa levittämään
kansainvälisissä tapahtumissa ja konferensseissa. Esimerkiksi SIMTEB on ollut esillä
Hannoverissa International Automotive Exhibition IAA – messuilla, 6:ssa kansainvälisessä
kuljettajan käyttäytymisen ja koulutuksen konferenssissa Helsingissä, SIMTEB hankkeen
loppukonferenssissa Wienissä, muiden aiheeseen liittyvien hankkeiden projektikokouksissa
(PROF-DRV, ICT-DRV, ACTUATE) ja potentiaalisille käyttäjille ja julkisen liikenteen yrityksille
(erityisesti Saksassa).
SIMTEBin yhteistyö linkittää toimijoiden simulaattorikoulutuksen tietämyksen ja kokemuksen
sekä monivuotisen kokemuksen omaavat kuljetusalan simulaattorikoulutuksen ammattilaiset
yhteen simulaattorivalmistajien kehitysinsinöörien kanssa yhdeksi tieteidenväliseksi ja
eurooppalaiseksi työryhmäksi – liittäen yhteen tärkeät osaamisalat innovaatiotiedon
välittämiseksi ja mainion taustan takaamiseksi tiedon edelleen levittämiseksi ja
hyödyntämiseksi.
Teoriaa ja tekniikkaa yhdistävän SIMTEB raportin taustalla SIMTEB tuotteet kehitettiin,
testattiin ja optimoitiin yhdessä ohjelmisto- ja laitevalmistajien sekä käyttäjien,
koulutuskeskusten, pedagogiikka konsulttien ja ulkopuolisten tutkimuslaitosten kesken.
Koulutusohjelman testaus suoritettiin siten, että käytettiin myös kontrolliryhmiä, joissa
testattiin simulaattoripohjaisen taloudellisen ajon koulutuksen vaikutusta Saksassa ja
Suomessa. Testitilanteen lisäksi koulutettujen kuljettajien polttoaineen kulutuksen
vähennystä seurattiin pitkällä ajanjaksolla linja-autoyritys Korsisaari Oy:ssä Suomessa.
SIMTEB tuotteita levitettiin ja levitetään jokaisen projektipartnerin ja ohjausryhmän jäsenen
toimesta heidän omiin ja muihin yrityksiin ja yhteisöihin: Ohjelmisto- ja laitevalmistajat /
kehittäjät (SIMRAC, CORYS, FCBO, VTL), Koulutus- ja kouluttajien käsikirja (TT-C, TTS,
BBZ, FCBO, VTL), tieteellinen tutkimus (Cranfield University, TU Dortmund, TRL),
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Eurooppalaiset ja kansalliset yhteisöt (European Transport Training Association EuroTra,
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, International Road Transport Union IRU, ja muut).
Erityisesti ohjausryhmän jäsen lisäsi heidän käytännön, tutkimuksen ja simulaattoreiden
kykyjen arvioinnin sekä simulaattoripohjaisen koulutuksen osaksi SIMTEB tuotteita ja
optimointia. Ne ovat lisäksi SIMTEB tuotteiden levittämisen vakuutena heidän yritys,
yhteistyö ja yhteisö verkostoissaan.
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3. Suositukset
Joustavampi lähestymistapa voi voimakkaasti lisätä tyytyväisyyttä simulaattorikoulutusta
kohtaan ja lisätä simulaattorikoulutuksen hyväksyntää kuljettajien, kouluttajien ja työnantajien
näkökulmasta. Tämän tulisi pohjautua oppimistuloksiin, joissa keskitytään sekä
perusopiskelijoiden että ammattikuljettajien oppimiseen ja sen tulisi mahdollistaa innovaatiot.
Vaadimme didaktisesti käyttökelpoisia koulutussimulaattorisovelluksia, kouluttajia joilla on
korkea didaktiikka ja täsmällinen osaaminen koulutussimulaattorista. Käyttökelpoinen ja
oppimiseen tähtäävä sovellus ja (erityyppisten) simulaattoreiden yhteenliittymä
kuljettajakoulutusten järjestämisessä tulisi toteuttaa. SIMTEB koulutusmoduuli ja kouluttajien
käsikirja ovat ensi askeleet tähän suuntaan, osoittaen pääkohdat simulaattoripohjaiselle
taloudellisen ajon koulutukselle:
•
•
•
•
•

Huomioidaan koulutettavien osaaminen liittyen taloudelliseen ajoon
Vakuutetaan koulutettavat siitä, että taloudellinen ajo on asenne kysymys
Koulutus on interaktiivinen ongelmakeskeinen koulutuskokonaisuus
Koulutettavien tulee osallistua aktiivisesti ongelmanratkaisuun
Simulaattori ei ole ajopeli vaan pääasiassa simulaattori tarjoaa keskustelulle aiheet

Seuraavat suositukset on tuotettu hankkeessa. Ne pohjautuvat SIMTEB hankkeessa
koskevia lainsäädännöllisiä puitteita, ammatillisen koulutuksen järjestelmiä ja instituutioita
kuten myös bussi ja julkisen liikenteen yrityksiä itsessään. Näitä tukevat SIMTEB partnerit ja
hankkeen ohjausryhmä.
1. Eu-Direktiivin 2003_59/EG tekeminen joustavaksi, jotta se mahdollistaa modernit
koulutusjärjestelmät:
a. top-of-the-range ja pienempien simulaattoreiden tasavertainen kohtelu
riippuen tietyistä oppimistuloksista ja koulutuksen järjestelyistä.
b. käytetään annettua pelivaraa kansallisessa ammatillisen koulutuksen
järjestelmässä jotta voidaan integroida simulaattorikoulutus moduulit
c. päivitetään (EU ja kansallinen) lainsäädäntö (esimerkiksi konkretisoidaan
simulaattorikoulutuksen minimiksi 5 tuntia)
d. tunnustetaan se tosiasia, että simulaatio koulutus voi olla tehokkaampaa kuin
ajokoulutus, sallimalla kokopäivän ajokoulutuksen korvaaminen pienemmällä
tuntimäärällä simulaatiokoulutusta
2. Luodaan avoimia rakenteita koulutusorganisaatioiden sisä- ja ulkopuolelle uusia
teknologioita varten, kuten simulaatiokoulutus.
3. Tunnustetaan simulaatiokoulutuksen edut pitkällä ajanjaksolla: polttoainekulutuksen
pieneneminen, hiilidioksidipäätöjen väheneminen, onnettomuuksien väheneminen ja
ajoneuvojen käsittelystä aiheutuvien vahinkojen pieneneminen.
4. Tuodaan esiin simulaatiokoulutuksen lisäarvo: ammatillinen ja taloudellinen
näkökulma simulaatiokoulutuksessa, vaarallisten tilanteiden koulutus, ammatillinen
pätevöityminen ja uudet innovatiiviset didaktiset mahdollisuudet.
5. Kouluttajien koulutuksen aidolla toteuttamisella simulaatio-orientoituneella
opastuksella ja ohjauksella, lisätään kouluttajien hyväksyntää tietokonepohjaisia
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koulutuksia kohtaan. Tämä sisältää myös simulaatiopohjaisen koulutuksen rakenteen
luomisen kannattavaksi ja käyttökelpoiseksi kouluttajille.
6. Simulaatiopohjaisen koulutuksen integrointi olemassa oleviin ja tuleviin
koulutusohjelmiin ja standardeihin: asianmukaisten koulutusohjelmien kehittäminen,
simulaattori yritysten ja koulutusohjelmien tai niistä vastaavien henkilöiden välinen
yhteistyö.
7. Simulaattoripohjaisen koulutuksen vaikutuksen arviointi olemassa olevilla ohjelmilla:
Simulaatiopohjaisen koulutuksen lisäarvo tulisi tuoda esiin yhdistettynä ammatilliseen
peruskoulutukseen ja koulutusohjelmiin (ei erillistä arviota simulaattorikoulutuksesta
ilman sen liittymistä koulutusohjelmaan yleisesti).
8. Otetaan käyttöön sopiva kurssimateriaali, koulutettu henkilöstö, puitteet ja
vaatimukset toiminnallisiin erityistarpeisiin.
9. Sisällytetään simulaattorikoulutus olemassa olevaan säännölliseen koulutukseen ja
huomioidaan pätevöityminen ja lainsäädäntö.
10. Simulaattoreita ei tulisi väheksyä verrattaessa perinteiseen koulutusmenetelmään.
Simulaattoripohjaisen koulutuksen edistäminen EU:ssa, eurooppalaisen viitekehyksen tai
verkoston perustaminen simulaattoripohjaiselle koulutukselle yli eri sektoreiden (juna, rekka,
bussi, nosturit, lentokone jne.) ja sovellusta olisi eduksi:
1.
2.
3.
4.

Tiedon vaihtoa eri simulaatioiden alueilla
Kehitetään yhteisiä tutkimusohjelmia
Luodaan Euroopan laajuinen lobbaus (Eurooppalainen, kansallinen, alakohtainen)
Edistetään Eurooppalaista innovaatiota ja kilpailukykyä tälle osa-alueelle
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