tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Metsäkoneen käyttö

Metsäalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Näytön kuvaus
Opiskelija osoittaa osaamisensa
ammattiosaamisen näytössä
suunnittelemalla ja tekemällä
puutavaran valmistusta tai lähikuljetusta koneellisesti metsätyömaalla. Lisäksi hän tekee koneen
tietoteknisten ohjausjärjestelmien
hallintaan ja käyttöön liittyvät
työt, kuljettajakohtaiset säädöt
sekä koneen käyttökunnon ylläpitoon liittyvät usein toistuvat työt.

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

10

Koodi:

MET142

[TOP OSP]

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

-

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

1 (2)

30.4.2015
LAO C88/2015

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

Opiskelija tai tutkinnon Opiskelija/ tutkinnon suorittaja hankkii tutkinnon osan ammatti-

Koneellisen puunkorjuun
suorittaja osaa
suunnittelu
- suunnitella ja tehdä puuMetsäkoneen käytön - Koneellinen puutavaran valtavaran valmistusta tai
mistus tai metsäkuljetus
ammattiosaaminen
lähikuljetusta koneellisesti
osoitetaan tekemällä - Talousmetsän käsittely Kes• tehdä metsäkoneen tietotävä kehitys
puutavaran metsäkulteknisten ohjausjärjesjetus metsätraktorilla - Kustannusten ja kannattatelmien hallintaan ja käytvuuden laskenta
koneellisella puunkortöön liittyviä töitä, kuljetjuutyömaalla ja kalus- - Huolellisuus ja ohjeiden noutajakohtaisia säätöjä sekä
dattaminen
ton kunnossapito.
koneen toimintakunnon
- Oma-aloitteisuus ja ahkeruus
ylläpitoon liittyviä usein
toistuvia töitä metsätyöNäytön arviointi:
maalla
2. Työmenetelmien, välineiden ja
Tutkinnon osana osaaminen arvoi- Arvioidaan ammatti• noudattaa eri työvaiheissa
materiaalien hallinta
daan työpaikalla ammattiosaami- osaamisen näytöllä
työturvallisuussäädöksiä,
 Lisälaitteiden ja varusteiden
sen näytössä työtä tehden . Osaa-määräyksiä ja -ohjeita,
käyttö
mista arvio työpaikkaohjaajaja ja
sekä ottaa huomioon
 Työmenetelmien soveltamiopiskelija.
työssään ympäristöhoinen
Näytön arviointiin osallistuu opetdon säädökset ja muut
taja / työssäoppimispaikkka Tietoteknisten järjestelmien
vaatimukset metsässä
ohjaaja.
käyttö
• tehdä keskeisimmät käyt Teknologian ja tietotekniikan töajan mukaiset huollot,
Arviointipäätös tehdään arviointihyväksikäyttö
sekä paikantaa ja ilmoitkeskustelussa, johon osallistuvat
3.
Työn
perustana olevan tiedon
taa korjattavat viat
Arvioidaan ammattihallinta
opettaja, työpaikkaohjaaja ja opis- osaamisen näytöllä
• asentaa ja käyttää työssä
 Korjuun laadun seuranta
kelija. Arviointipäätöksen tekee
tarvittavia metsäkoneen
opettaja ja työpaikkaohjaaja yhlisävarusteita
Arvioidaan ammatti4. Elinikäisen oppimisen avaindessä kuullen opiskelijan itsearvi•
käyttää
koneen toimintoja
osaamisen näytöllä
taidot
oinnin
ohjaavia
ja tiedonsiirtoon
 Terveys, turvallisuus ja toiliittyviä
tietotekniikan
somintakyky
velluksia
 Vuorovaikutus ja yhteistyö

taitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti
seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiin:
Puunkorjuun suunnittelu ja metsäkonealan liiketoiminta
työmaa- ja ajosuunnitelman teko
puutavaran lähikuljetukseen liittyvät tehtävät
yrittäjyyden perusteet ja asiakaspalvelu
konekustannuslaskenta ja vertailulaskenta
metsäkoneyritysten kustannusrakenteet
Osaamista hankitaan:
tietopuolinen opetus, caset, verkko-opetus, itsenäinen tiedon hankinta, simulaattoriharjoitukset,käytännön ajoharjoitukset, opintokäynnit ja työssäoppiminen.

Koneellinen puutavaran valmistus ja / tai kuljetus
puutavaralajit ja niiden tunnistaminen
ohjaus- ja tietojärjestelmien käyttö
kuljettajakohtaiset säädöt
lähikuljetuksen suunnittelu
puutavaran lähikuljetus
ympäristönhoito
turvallinen ja vastuullinen työskentely
vuorovaikutustaidot
Osaamista hankitaan:
tietopuolinen opetus, verkko-opetus, itsenäinen tiedon
hankinta, simulaattoriharjoitukset,käytännön ajoharjoitukset oppilaitoksen työmailla ja työssäoppimispaikoissa sekä
opintokäynnit
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen edistymistä
seurataan (= oppimisen arviointia)?

Metsäkoneiden huolto ja korjaus
koneiden rakenne ja käyttö
vianmääritykset
päivittäiset huoltotoimet ja määräaikaishuollot
Osaamista hankitaan:
tietopuolinen opetus, verkko-opetus, itseopiskelu, käytännön työharjoitukset hallissa ja maastossa sekä työssäoppiminen.
Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Opiskelijan tutkintotodistukseen saama tämän tutkinnon
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytöstä.

Opiskelijapalaute tutkinon osan toteutuksesta
Työssäoppiminen
Laajuus [TOP OSP] 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.

