Valinnainen

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Metsätraktoreiden käyttö

Metsäalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Näytön kuvaus
Arvioidaan ammattiOpiskelija osoittaa osaamisensa
osaamisen näytöllä
ammattiosaamisen näytössä
suunnittelemalla ja tekemällä puutavaran lähikuljetustöitä metsä- tai
maataloustraktorilla metsätyömaalla.
Näytön arviointi:
Tutkinnon osana osaaminen arvoidaan työpaikalla ammattiosaamisen näytössä työtä tehden . Osaamista arvio työpaikkaohjaajaja ja
opiskelija.
Näytön arviointiin osallistuu opettaja / työssäoppimispaikkka-ohjaaja.
Arviointipäätös tehdään arviointikeskustelussa, johon osallistuvat
opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija. Arviointipäätöksen tekee
opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä kuullen opiskelijan itsearvioinnin

Osaamispisteet
- josta työssäopp.

15

Koodi:

MET135

10

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
















Lähikuljetuksen
suunnittelu ja
toteutus
Metsäkoneen
huolto ja korjaus
Puutavaran mittaja
laatuvaatimukset
Matematiikan ja
luonnontieteen
soveltaminen
Varastomuodostel
mien suunnittelu
ja toteutus
Työn hinnoittelu
Aloitekyky ja
yrittäjyys
Tiedonsiirtojärjest
elmän käyttö ja
puutavaramäärien
arviointi
Teknologian ja
tietotekniikan
hyödyntäminen
Ympäristön
suojelu
Kestävä kehitys
Huolellisuus ja
ohjeiden
noudattaminen
Vian määritys
Oma-aloitteisuus

Opiskelija osaa:
• toimii puutavaran lähikuljetuksen työtehtävissä
työntekijänä tai yrittäjänä
• suunnitella ja toteuttaa
puutavaran lähikuljetuksen
metsä- tai maataloustraktorilla
• tehdä pienet määräaikaishuollot ja yksinkertaisia korjaustoimenpiteitä metsätyömaalla
• käsitellä huoltojätteet
metsätyömaalla
• laatia metsätyömaalle kuljetussuunnitelman
• tehdä kaukokuljetuskelpoiset varastomuodostelmat eri puutavaralajeille
• laskea puutavaran lähikuljetukselle taksan
• arvioida korjattavat puutavaramäärät
• lähettää korjuutiedot koneen tietoliikenneyhteyksiä
hyödyntäen tai muulla työmaaohjeen
mukaisella tavalla
 noudattaa metsäalan
työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

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)?

Aikaisemmin hankittu osaaminen voidaan osoittaa työ- tai vastaavilla todistuksilla. Tarvittaessa osaaminen voidaan varmistaa
lähikuljettamalla koneellisesti puutavaraa.

Tutkinnon osan osaaminen hankitaan pääsääntöisesti
maastossa erilaisilla kohteilla työskentelemällä.
Työskentelyprosessiin kuuluu puutavaran lähikuljetusta työmaalla metsä- tai maataloustraktorilla sekä pienet määräaikaishuollot ja korjaukset työmaalla
Ennen maasto-osioita tietopuolista opetusta, verkko-opetusta,
itseopiskeluja ja erilaisia testejä käytetään apuna.
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Itsearviointi
Päätösten
tekeminen

2. Työmenetelmien, välineiden ja
materiaalien hallinta
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Puutavaran
lähikuljetus
Varaosien,
tarvikkeiden,
poltto- ja
voiteluaineiden ja
työvälineiden
valinta ja käyttö
Metsäkoneen
säätö Teknologian ja
tietotekniikan
hyväksikäyttö

3. Työn perustana olevan tiedon
hallinta



Metsäkoneen
rakenteen
tunteminen
 Hydrauliikan ja
sähkökaavioiden
hyödyntäminen
4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Terveys,
turvallisuus ja
toimintakyky
 Vuorovaikutus ja
yhteistyö

lainsäädäntöä ja ohjeita
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Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen edistymistä
seurataan (= oppimisen arviointia)?
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Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Opiskelijan tutkintotodistukseen saama tämän tutkinnon
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytöstä.
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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
Työssäoppiminen
Laajuus 10 osp.
Opiskelija antaa tutkinnon osan suorittamisen lopussa paTutkinnon osan osaaminen voidaan hankkia osin tai kokonaan
lautetta siitä, miten hyvin osaamisalueen osaamisen hankkimi- myös työssäoppien.
nen ja arviointi ovat onnistuneet.
Palaute ei vaikuta tutkinnon osan arviontiin. Palautetta käytetään tutkinnon osan toteutuksen kehittämiseen ja parantamiseen.

