Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Auton tai moottoripyörän huoltaminen

Autoalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Näytön kuvaus
Opiskelija suorittaa
ammattiosaamisen näytön
tekemällä autokorjaamossa tai
moottoripyöräkorjaamossa autoon
tai moottoripyörään huollon.

Arviointisuunnitelma

Näytön arviointi ja arvioijat:

1. Työprosessin hallinta

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

2. Työmenetelmien, välineiden ja
materiaalien hallinta

•työmenetelmien, Tutkinnon osana osaaminen
välineiden ja
arvoidaan työpaikalla ammattimateriaalien hallinosaamisen näytössä työtä tehden .
nasta
Osaamista arvio työpaikkamääräaikaishuolto,
ohjaajaja ja opiskelija.
joka sisältää moottorin
Näytön arviointiin osallistuu
jakopään huolto-osien
opettaja / työssäoppimispaikkkavaihdon ja jarrujen
ohjaaja.
huolto-osien uusinnan

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

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä
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ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET





• SFS 6002 pätevyys
Näyttö toteutetaan työpaikalla
• työprosessin hallinta 
työssäoppimisen yhteydessä, jossa kokonaan

tutkinnon perusteissa mainitut
•työn perustana
tejen työtehtävien osaaminen on olevan tiedon hallinta 
mahdollista näyttää. Työtä

niiltä osin kuin mitä
tehdään siinä laajuudessa, että

ammattiosaamisen
osoitetteva osaaminen vastaa
näytössä tulee esille
kattavasti tutkinnon perusteissa
kuitenkin vähintään
määrättyjä ammattitaito
huolto-ohjeiden
vaatimuksia, arvioinnin kohteita ja käyttö ja asiakaskriteerejä.
palvelu
Näyttö voidaan toteuttaa
ulkomailla

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

Työn kokonaisuuden hallinta
Taloudellinen ja laadukas
toiminta


Korinhuolto
Kuntohuolto
Määräaikaishuolto
Jakopään huolto
Jarrujen huolto
Rengastyö
Työvälineet, -koneet,
materiaalit ja
huoltotarvikkeiden käyttö
Asiakaspalvelu












3. Työn perustana olevan tiedon
hallinta







Asiakaspalvelu, korjausehdot
ja lainsäädäntö

Yrittäjyys
Auton kokonaisrakenteen ja
järjestelmien toiminnan

tunteminen
Huolto-ohjeiden ja
teknologian käyttö
Nesteet ja voiteluaineet

Opiskelija tai
tutkinnon suorittaja
osaa
auton tai moottoripyörän kuntohuollon
auton tai moottoripyörän määräaikaishuollon valmistajan
huolto-ohjelman
mukaan
jakopään huolto-osien
vaihdon
käyttää auton tai
moottoripyörän
huoltoon tarkoitettuja
työvälineitä ja laitteita
sekä säilyttää ja huoltaa niitä oikealla tavalla
asiakaspalvelutilanteen
Käyttää huoltotarvikkeita sekä jätteiden lajittelun ja uusiokäytön
huolehtia ympäristönsuojelusta, työturvallisuudesta ja työpisteensä siisteydestä
tehdä pyörien tarkastuksen ja tuntee
rengasmääräykset sekä
osaa tehdä rengastyön

Autoalan perustutkinto
tutkinnon osan
toteuttamisesta

Hyväksymismerkinnät
Näyttö-

jaos
Päätös:

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)?

Auton tai moottoripyörän perus- ja määräaikaishuolto
Auton korihuolto
Auton jarrujen huoltaminen
SFS 6002 pätevyys

Tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten sekä arvioinninkohteiden ja kriteerien mukainen osaaminen hankitaan
oppilaitoksen työsaleissa tai ulkopuolisessa autokorjaamoissa
huoltotöitä tehden. Työn perustana olevaa tietoa hankitaan
verkko- tai lähiopetuksena

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Auton tai moottoripyörän huoltaminen

Autoalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointipäätös tehdään
arviointikeskustelussa, johon
osallistuvat opettaja,
työpaikkaohjaaja ja opiskelija.
Arviointipäätöksen tekee opettaja
ja työpaikkaohjaaja yhdessä
kuullen opiskelijan itsearvioinnin.

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

tai vastaavan tasoiset
työt



Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
 Oppiminen ja
ongelmanratkaisu
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Ammattietiikka
 Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky

• avaintaidoista
työturvallisuus ja
terveysosaaminen,
toimintakyvyn
huomioon ottaminen
sekä vuorovaikutus ja
yhteistyö.

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

Turvavarusteet ja
ilmastointilaite














ottaa huomioon korjausehdot ja autoalan
keskeisen lainsäädännön vaikutukset
omassa työssään
käyttää tieto- ja viestintätekniikan laitteita
ja alan ohjelmistoja
alalla tarvittavan
sanaston tunnistaa
töissään työturvallisuusriskit ja tietää,
miten välttää vaaratilanteet ja miten
vaaratilanteessa tulee
toimia, sekä tuntee
yleistiedot ensiavun
antamisesta
edistää toiminnallaan
työssään ja työyhteisössään yritystoiminnan tuloksellisuutta
ylläpitää työkykyään
tuntee yrittäjyyden
periaatteen huoltotöissä
suorittaa SFS 6002
pätevyyden

Autoalan perustutkinto
tutkinnon osan
toteuttamisesta

Hyväksymismerkinnät
Näyttö-

jaos
Päätös:

13.5.2015
LAO C60/2015

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

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Auton tai moottoripyörän huoltaminen

Autoalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Tutkinnon osan arvosana määräyty ammattiosaamisen näytön perusteella
Muu arviointi: Lisäksi on oltava hyväksytysti suoritettuna
SFS 6002 pätevyys

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.
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tutkinnon osan
toteuttamisesta

Hyväksymismerkinnät
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
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 10 osp.
Auton huoltotöiden osaamista hankitaan työssäoppien
vähintään 10 osp
elinikäisen oppimisen avaintaitoja

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

Lisäksi työssäoppimispaikalla opitaan työvuorossa toimimista
yleisesti sekä työaikojen ja työturvallisuus- ym. ohjeiden noudattamista ja sekä oman työn arviointia ja vuorovaikutteista
yhteistyötä.

