Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Poronhoito

Lapin ammattiopisto
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Näytön kuvaus
Opiskelija osoittaa osaamisensa
ammattiosaamisen näytössä
poronhoitokokonaisuudessa,
johon sisältyy poronhoitotöitä
kasvukautena, poroerotusaikana ja
poroerotusaidalla. Tilanteeseen
kuuluu myös erilaisten koneiden,
välineiden, laitteiden käyttöä ja
huoltoa sekä työtilojen valmistelua
tuotantotoimintaan. Työtä
tehdään siinä laajuudessa, että
osoitettava osaaminen vastaa
kattavasti tutkinnon perusteissa
määrättyjä
ammattitaitovaatimuksia,
arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Arviointisuunnitelma

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

35

Koodi:

LUO171

20

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja
tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta
1. Työprosessin hallinta



Poronhoidon vuosikierron
suunnitteleminen ja
toimenpiteiden
organisoiminen

1 (3)
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja
ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen
edistymistä seurataan (= oppimisen arviointia)?

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon
suorittaja osaa
 suunnitella ja tehdä

poronhoitoon liittyvät
2. Työmenetelmien, välineiden ja
vuosikierron mukaiset
Arvioidaan ammattimateriaalien hallinta
työtehtävät
osaamisen näytöllä
 Poronhoidon vuosikierron
 toimia
mukaisten työtehtävien
porovahinkotilanteissa
hoitaminen
 käsitellä poroja
 Poronhoidossa tarvittavien  käyttää, huoltaa ja
koneiden, laitteiden ja
korjaa poronhoidossa
työvälineiden käyttäminen
tarvittavia koneita ja
 Poronhoidon
laitteita sekä rakenteita
taloushallintotehtävien
 tehdä poroelinkeinon
tekeminen
harjoittajalle kuuluvat
 Porokarjan rakenteen
taloushallinnon
Ammattiosaamisen näyttöä
muodostaminen
toimenpiteet
 Tuotannossa syntyvien
voidaan jatkaa toisessa
 valita eloporonsa
materiaalien hyödyntäminen  suorittaa tarvittaessa
työpaikassa/työkohteessa tai
3.
Työn
perustana olevan tiedon
Arvioidaan
ammattiporojen lisäruokinnan
ammatillisessa peruskoulutuksessa
hallinta
osaamisen näytöllä

tulkita poron ikään,
koulutuksen järjestäjän
 Poron
jota voidaan
sukupuoleen ja
osoittamassa muussa paikassa
elinympäristövaatimusten
täydentää
vuodenaikoihin
niin, että osaamisen osoittamisen osoittamalla
seuraaminen
liittyvää käyttäytymistä
kattavuus varmistuu.
taloudellisuuden sekä  Poronhoitoon liittyvään
 tunnistaa porojen
lainsäädäntöön
poromatkailun
yleisimpien sairauksia
Siltä osin kuin tutkinnon osassa
tutustuminen ja sen
historian ja nykypäivän
mukaisesti toimiminen
vaadittavaa osaamista ei voida
tuntemusta esim.
suullisesti kertomalla. 

Opiskelija hankkii tutkinnon osan osaamisen
osallistumalla poronhoidon vuosikierron mukaisiin
tehtäviin:

-

tekee poronhoitotöitä kasvukautena,
poroerotusaikana ja poroerotusaidalla.

-

asianmukaisia koneita, välineitä ja laitteita
käyttäen
hoitaa ja rakentaa poronhoitoon liittyviä
rakenteita
seuraa porojen ja laidunten kuntoa suorittaa
tarvittessa lisäruokinnan
hoitaa poronhoidon hallintoon liittyviä
tehtäviä; esim taloushallinto,
porovahinkoilmoitukset lainsäädännön ja
viranomaismääräysten mukaisesti

Osaamista hankitaan tekemällä poronhoitoon liittyviä
tehtäviä. Päivittäisen työskentelyn ohella osaamista
hankitaan lähiopetuksessa sekä ohjatuilla
itseopiskelutehtävillä. Osaamista voi hankkia myös
kv-vaihdossa.

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Poronhoito

Lapin ammattiopisto
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Näytön arviointi ja arvioijat

Ammattiosaamisen näytössä
osoitettua osaamista arvioivat
työpaikkaohjaajaja ja opiskelija.
Arviointipäätös tehdään
arviointikeskustelussa, johon
osallistuvat opettaja,
työpaikkaohjaaja ja opiskelija.
Arviointipäätöksen tekee
opettaja ja työpaikkaohjaaja
yhdessä kuullen opiskelijan
itsearvioinnin.

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

35
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ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja
tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta



työtä tekemällä
ammattiosaamisen näytössä tai
tutkintotilaisuudessa kattavasti
osoittaa, sitä täydennetään muulla
osaamisen arvioinnilla.

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

Poron ravitsemuksen ja
käyttäytymisen välisen
suhteen seuraaminen
 Poron terveydentilaan
vaikuttavien tekijöiden
selvittäminen sekä
sairauksien
ennaltaehkäiseminen
4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
 Oppiminen ja
ongelmanratkaisu
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Ammattietiikka
 Terveys, -turvallisuus ja
toimintakyky









ennaltaehkäistä poron
sairauksien syntyä ja
leviämistä
ottaa työssään
huomioon toiminnan
turvallisuuden ja
vastuullisuuden
ottaa työssään
huomioon eläinten
käsittelyyn liittyvät
voimassa olevat
säädökset
- eläinkuljettajan
tutkinnon
suorittamiseen
vaadittavat
valmiudet
- hygieniapassin
ja lopetusasetuksen
(EY 1099/2009)
mukaisen
kelpoisuustodistuks
en suorittamiseen
vaadittavat
valmiudet
käyttää
henkilökohtaisia
suojaimia, ottaa
huomioon
työturvallisuusnäkökoh
dat ja ylläpitää
työkykyä

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

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

Osaamisen edistymistä seurataan ja arvioidaan
osaamistavoitteiden ja arviointikriteereiden pohjalta
suullisen palautteen, työssäoppimispäiväkirjan ja
itseopiskelutehtävien avulla.

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Poronhoito

Lapin ammattiopisto
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

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





Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Opiskelijan tutkintotodistukseen saama tämän tutkinnon
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön
perusteella.
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Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

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

edistää kestävän
kehityksen
toimintatapoja
toimia yhteistyössä eri
sidosryhmien kanssa.

Opiskelijapalaute tutkinon osan toteutuksesta
Opiskelija antaa tutkinnon osan suorittamisen lopussa
palautetta siitä, miten hyvin osaamisalueen osaamisen
hankkiminen ja arviointi ovat onnistuneet.
Palaute ei vaikuta tutkinnon osan arviontiin. Palautetta
käytetään tutkinnon osan toteutuksen kehittämiseen ja
parantamiseen.

Työssäoppiminen
Laajuus 20 osp.
Työssäoppiminen voi tapahtua joko omassa tai toisessa
paliskunnassa vuodenkierronmukaisesti.
Työssäoppimisen aikana opitaan niin ammatillisia kuin työelämä
taitoja.

