Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Prosessipuusepäntyöt

Puualan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Näytön kuvaus
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
osoittaa osaamisensa
ammattiosaamisen näytössä tai
tutkintotilaisuudessa tekemällä
prosessinomaisessa
valmistustoiminnassa puun
jatkojalostusta
korkealaatuisiksi ja mittatarkoiksi
puusepänalan tuotteiksi, puuta
jalostavissa tehtaissa tai
mahdollisimman
aidossa prosessityön valmistuksen
ympäristössä.

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Työt voivat kohdistua esimerkiksi
saha – ja puutavaran
jatkojalostamiseen, erilaisten
kantavien puurakenteiden,
puulevyjen tai erilaisten
puurakentamisen
sisustustuotteiden
valmistamiseen.
Työtä tehdään siinä laajuudessa,
että osoitettava osaaminen vastaa
kattavasti tutkinnon perusteissa
määrättyjä
ammattitaitovaatimuksia,
arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Koodi:
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Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja
tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta
1. Työprosessin hallinta






Työn suunnittelu
Työn kokonaisuuden
hallinta
Yrityslähtöinen,
laadukas ja
taloudellinen toiminta
Oman työn arviointi

2. Työmenetelmien, välineiden ja
materiaalien hallinta






Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

30

ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET



Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

Materiaalin
vastaanottaminen,
seuranta ja lajittelu
Prosessityöskentely
Tuotannon
automaatio
Prosessituotannon
viimeistelytoimet

3. Työn perustana olevan tiedon
hallinta









Piirustusten lukutaito
Materiaalituntemus
Matematiikka ja
luonnontieteet
Koneiden
käyttämiseen liittyvä
tietoperusta
Laadukas työskentely
Standardit

Opiskelija tai tutkinnon
suorittaja osaa
 työskennellä
puusepänteollisuuden
työprosessissa ohjeiden
mukaisesti,
normaalijoutuisuudella
 asettaa ja tehdä
säätöjä
tuotantoprosessin
konelinjan koneille
 valita ja vaihtaa teriä
konelinjan koneisiin
sekä suorittaa muut
linjanhoitajalle
kuuluvat
huolto- ja
puhdistustehtävät
 seurata ja valvoa
tuotantoprosessissa
tuotettujen tuotteiden
laatua ja koneiden
kuntoa
 toimia mahdollisissa
ongelmatilanteissa
oikealla tavalla
 käyttää
tuotantoprosessin
automaatiotekniikkaa

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

1 (3)

12.3.2015
LAO C67/2015

OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja
ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen
edistymistä seurataan (= oppimisen arviointia)?

Opiskelija / tutkinnon suorittaja hankkii tutkinnon osan
ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista ensisijaisesti
toiminnallisin menetelmin alan yrityksissä tuotantolinjan tai linjojen monipuolisella käyttämisellä aina asetteenteosta linjojen
huoltotoimintaan. Erityistä huomiota kiinnitetään myös
materiaalin laadun tunnistamiseen ja luokitteluun standardien
mukaisesti.
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa käyttää ennalta
asetettujen rajausten mukaan vähintään yhtä seuraavista
linjoista (jos linjalla on useita puuntyöstökoneita, voidaan linjalta
rajata osa koneista pois ammattisosaamisen näytöstä kuitenkin
siten, että näytön keskeiset tavoitteet saavutetaan).
 Höylälinja
 Sormijatkoslinja
 Optimoitu katkaisulinja
 Salvoslinja
 Liimauslinja

Oppimisen etenemistä seurataan ja arviointia tehdään
tutkinnon perusteiden arvioinnin kohteiden ja kriteerien mukaisesti. Opiskelija itsearvioi ja opettaja antaa oppimista ohjaavaa palautetta.
Työtehtäväkokonaisuudet:
o Asetteen teko
o Huolto
o Turvallinen työskentely
o Standardit ja laatu
o Työn kokonaisuuden hallinta

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Prosessipuusepäntyöt

Puualan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Ammattiosaamisen näyttöä tai
Arvioidaan ammattitutkintotilaisuutta voidaan jatkaa osaamisen näytöllä
toisessa työpaikassa/työkohteessa
tai ammatillisessa
peruskoulutuksessa koulutuksen
järjestäjän osoittamassa muussa
paikassa niin, että osaamisen
osoittamisen kattavuus varmistuu.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa
vaadittavaa osaamista ei voida
työtä tekemällä
ammattiosaamisen näytössä
tai tutkintotilaisuudessa kattavasti
osoittaa, sitä täydennetään muulla
osaamisen arvioinnilla.

Näytön arviointi:
Tutkinnon osan osaaminen
arvioidaan työpaikalla
ammattiosaamisen näytössä työtä
tehden. Osaamista arvioivat
työpaikkaohjaaja ja opiskelija.
Arviointipäätös tehdään
arviointikeskustelussa, johon
osallistuvat opettaja,
työpaikkaohjaaja ja opiskelija.
Arviointipäätöksen tekee opettaja
ja työpaikkaohjaaja yhdessä
kuullen opiskelijan itsearvioinnin.

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.
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Koodi:
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ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja
tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta

4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
 Ammattietiikka
 Terveys, turvallisuus
ja toimintakyky
 Kestävä kehitys
 Vuorovaikutus ja
yhteistyö






tuotantokohtaisesti
hyödyntää numeerista
työstötekniikkaa
valmistuksessa
toimia työryhmässä
käyttää tuotannon
seurantajärjestelmiä.

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

12.3.2015
LAO C67/2015

OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja
ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen
edistymistä seurataan (= oppimisen arviointia)?

2 (3)

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Prosessipuusepäntyöt

Puualan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Opiskelijan tutkintotodistukseen saama tämän tutkinnon
osan arvosana muodostuu edellä mainituista suorituksista /
osaamisen osoittamisesta seuraavasti:
Arvioinnin pääpaino on näytön arvioinnissa.

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

3 (3)

12.3.2015
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OSAAMISEN HANKKIMINEN

Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja
tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta

Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja
ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen
edistymistä seurataan (= oppimisen arviointia)?

Opiskelijapalaute tutkinon osan toteutuksesta
Opiskelija antaa tutkinnon osan suorittamisen lopussa
palautetta siitä, miten hyvin osaamisalueen osaamisen
hankkiminen ja arviointi ovat onnistuneet.

Työssäoppiminen
Laajuus 30 osp.
Työssäoppimispaikalla opitaan työvuorossa toimimista yleisesti
sekä työaikojen ja työturvallisuus- ym. ohjeiden noudattamista
ja sekä oman työn arviointia ja vuorovaikutteista yhteistyötä.

Palaute ei vaikuta tutkinnon osan arviontiin. Palautetta
käytetään tutkinnon osan toteutuksen kehittämiseen ja
parantamiseen.

