Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Maastossa liikkuminen

Kaivosalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Näytön kuvaus
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
osoittaa osaamisensa
ammattiosaamisen näytössä tai
tutkintotilaisuudessa tekemällä
maastoajoneuvolla
maastoajokokeen ja -ajoneuvojen
kunnossapitotehtäviä. Työtä
tehdään siinä laajuudessa, että
osoitettava osaaminen vastaa
kattavasti tutkinnon perusteissa
määrättyjä
ammattitaitovaatimuksia,
arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Arviointisuunnitelma

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Ammattiosaamisen näyttöä tai
tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa
toisessa työpaikassa/työkohteessa
tai ammatillisessa
peruskoulutuksessa koulutuksen
Arvioidaan ammattijärjestäjän osoittamassa muussa
osaamisen näytöllä
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.

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

10

Koodi:

KAI3901

[TOP OSP]

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

Opiskelija tai tutkinnon
Suunnitelmallinen
suorittaja:
työskentely
 osaa tehdä
 Työn kokonaisuuden hallinta
maastoajoneuvojen
pesut ja huolehtii
 Aloitekyky, omatoimisuus ja
puhtaudesta ja
oman työn arviointi
2. Työmenetelmien, välineiden ja
siisteydestä työn
materiaalien hallinta
aikana ja työn
 Kunnostus/huoltotyövälineipäätyttyä
den käyttö
 osaa käyttää alalla
 Tarkistukset ja kunnon
yleisesti käytössä olevia
valvonta
maastoajoneuvoja ja
 Määräaikaishuollot
tehdä päivittäin
Huolto-, voitelu- ja muiden
havainnoivaa kunnon
aineiden käyttö
valvontaa
Öljyjen ja muiden
 osaa käytön perusteella
huoltojätteiden käsittely
määritellä
 Teknologian ja tietotekniikan
maastoajoneuvojen
hyödyntäminen
toimintakuntoa ja
3. Työn perustana olevan tiedon
tehdä tarvittaessa
hallinta
osien vaihtoja, myös
 Maastoajoneuvojen käytön
maastoolosuhteissa
hallinta.
 osaa säätää
 Maastoajoneuvojen
maastoajoneuvojen
perusvarustuksen ja
toimintoja myös
laitteiden käytön hallinta.
maastossa.
 Maastoajoneuvon
 osaa tehdä yleisesti
voimansiirron, runko- ja
käytössä oleviin
alustarakenteiden
maastoajoneuvoihin
tunteminen.
määräaikaishuollot
 Huoltotoimenpiteiden
merkityksen ymmärtäminen


Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

1 (7)

30.4.2015
LAO C62/2015

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

Työn perustana olevaa tietoa hankitaan lähiopetuksessa
koululla, koulun työmaalla sekä työsaleissa, harjoitustöiden
tekemisellä ja –raportoinnilla, itseopiskeluna, verkko-opintoina
tai muilla opetusmenetelmillä sekä työssäoppimisessa.
Osaamista hankitaan erilaisissa oppimisympäristöissä, esim.
koulun työmaalla tai työsaleissa sekä työpaikalla työtä tehden ja
lähiopetuksessa.
Oppimisen etenemistä seurataan ja arviointia tehdään tutkinnon
perusteiden arvioinnin kohteiden ja kriteerien mukaisesti.
Opettaja antaa oppimista ohjaavaa palautetta ja lisäksi opiskelija
itsearvioi omaa osaamistaan.
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hankkii osaamista seuraavista
työtehtäväkokonaisuuksista:
 maastossa liikkumisen perustaitoja ja yleisesti alalla
käytettävien maastoajoneuvojen käyttötaitoja
 työvaihden suunnitelmat, työpiirustukset ja
työselitykset
 työvaihden työturvallisuus

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Maastossa liikkuminen

Kaivosalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

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

Koodi:

KAI3901

[TOP OSP]

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

Moottorin
toimintaperiaatteiden
tunteminen
Laitteen rakenteen
tunteminen
Luonnon poikkeusolosuhteiden ja erityispiirteiden
tunteminen.
Maastossa selviämisen
perusteiden hallinta.
Maastoliikennesäännösten
tunteminen



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









Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

10

ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET



Näytön arviointi:
Tutkinnon osan osaaminen
arvoidaan työpaikalla tai
ammatillisessa peruskoulutuksessa
koulutuksen järjestäjän
osoittamassa muussa paikassa
ammattiosaamisen näytössä työtä
tehden. Osaamista arvioivat
työpaikkaohjaajaja ja/tai opettaja
ja opiskelija.

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.













osaa käyttää koneiden
ja laitteiden
huoltotöissä
käytettäviä työvälineitä
ymmärtää riittävästi
myös englanninkielisiä
käyttö- ja huoltoohjeita
huolehtii pakokaasujen
poistosta huoltotehtävissä
huolehtii jätteiden
käsittelystä
huolehtii työturvallisuudesta, myös
maasto-olosuhteissa
tunnistaa
maastoajoneuvon
käyttöön liittyvät
vaaratekijät ja osaa
toimia ennaikovasti
välttäen niitä.
osaa paikantaa kohteen
maastossa ja käyttää
maastossa suunnistamiseen tarvittavavia
karttoja ja laitteita.
osaa perustaidot
turvalliseen maastossa
selviämiseen,
poikkeustilaanteessa.

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

30.4.2015
LAO C62/2015

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

2 (7)

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Maastossa liikkuminen

Kaivosalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.
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Koodi:

KAI3901

[TOP OSP]

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





Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

3 (7)

30.4.2015
LAO C62/2015

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

osaa käyttää tarvittavia
laitteita työkoneiden
kulkemisen turvaamiseksi mm.
-nostovälineitä
- vinssiä
-moottorisahaa
tuntee maastossa
liikkumisen pelisäännöt

Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Opiskelijan tutkintotodistukseen saama tämän tutkinnon
osan arvosana muodostuu edellä mainituista suorituksista /
osaamisen osoittamisesta seuraavasti:

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

Näytön perusteella ja niiltä osin kuin tutkinnon osassa
vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä
ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa
kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen
arvioinnilla.

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

Työssäoppiminen
Laajuus [TOP OSP] osp.
Tutkinnon osan osaamisen voi hankkia kokonaan tai osittain
työssäoppien.
Lisäksi työssäoppimispaikalla opitaan työvuorossa toimimista
sekä työaikojen ja työturvallisuus- ym. ohjeiden noudattamista
sekä oman työn arviointia ja vuorovaikutteista
yhteistyötä.Työpaikalla opitaan työtehtävä-kokonaisuuksien
lisäksi mm.
elinikäisen oppimisen avaintaitoja
työympäristöstä huolehtiminen

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Tutkinnon osa

Maastossa liikkuminen

Kaivosalan perustutkinto

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA

1.

Tyydyttävä T1

Työprosessin hallinta

Arvioidaan oman työn
suunnittelua, työsuorituksen
arviointia ja oman toiminnan
kehittämistä.

Arvioidaan työkokonaisuuden
toteuttamista, itsenäisyyttä ja
vastuullisuutta.

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.
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Koodi:

KAI3901

[TOP OSP]

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

4 (7)

30.4.2015
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Hyvä H2

Kiitettävä K3

suunnittelee työtään, mutta uusissa tilanteissa tai
työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta

suunnittelee oman työnsä

suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia
töitä ja tehtäviä

arvioi työnsä onnistumista

arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy arvioi työnsä onnistumista, perustelee
uusista ja muuttuvista tilanteista oma-aloitteisesti
arviotaan ja
arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja
työympäristöään

toimii tutuissa työtehtävissä

ottaa huomioon työskentelyssään työnsä
kokonaisuuden

ottaa huomioon työnsä kokonaisuuden,
toimintaympäristön ja oman työnsä osana
sitä

työskentelee siten, että työn lopputulos on
hyväksyttävissä työn suunnitelman tai
laatutavoitteiden mukaisesti

työskentelee siten, että työn lopputulos sisältää
työtehtävän erityisvaatimuksia

työskentelee työpaikan erityisvaatimusten
mukaisesti siten, että työn lopputulos on
tavoitteiden mukainen

tarvitsee työvaiheissa etenemisessä ajoittaista
ohjausta

etenee sujuvasti työvaiheesta toiseen

etenee työssään järjestelmällisesti ja
sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön
muuhun toimintaan

noudattaa työohjeita, työaikoja, sopimuksia sekä
neuvottelee poikkeamista.

tekee annetut tehtävät omatoimisesti ja huolehtii
työtehtävistään alusta loppuun ja vastaa omasta
työosuudestaan.

tekee omalla vastuualueellaan
omatoimisesti muitakin kuin annettuja
työtehtäviä.

Opiskelija

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Tutkinnon osa

Maastossa liikkuminen

Kaivosalan perustutkinto

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA

2. Työmenetelmien, -välineiden ja
materiaalin hallinta

Tyydyttävä T1

Arvioidaan työtehtävään ja
työympäristöön soveltuvan
työmenetelmän ja työvälineiden
sekä materiaalien valintaa ja
käyttöä.

käyttää työhönsä liittyviä keskeisimpiä
työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja
toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee joidenkin
osalta ohjausta

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA

3. Työn perustana olevan tiedon
hallinta

Tyydyttävä T1

Arvioidaan työssä tarvittavan
tiedon hallintaa ja soveltamista.

käyttää tavallisimpien menetelmien, välineiden ja
materiaalien käytön perustana olevaa tietoa
toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee ohjausta
tiedon hankinnassa ja soveltamisessa.

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.
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Koodi:

KAI3901

[TOP OSP]

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

5 (7)
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Hyvä H2

Kiitettävä K3

käyttää työhönsä liittyviä työmenetelmiä,
työvälineitä ja materiaaleja omatoimisesti
työtilanteissa.

valitsee työhönsä sopivimmat
työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit
ja käyttää niitä sujuvasti vaihtelevissa
työtilanteissa.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

hankkii ja käyttää työssä tarvittavaa tietoa
omatoimisesti.

hankkii ja käyttää itsenäisesti tietoa
työssään vaihtelevissa työtilanteissa ja
perustelee työhön liittyviä ratkaisujaan
hankkimansa tiedon pohjalta.

Opiskelija

Opiskelija

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Tutkinnon osa

Maastossa liikkuminen

Kaivosalan perustutkinto

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA

4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot

Tyydyttävä T1

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.
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Koodi:
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Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:
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Hyvä H2

Kiitettävä K3

hakee ohjattuna tietoa

hakee tietoa ohjeiden mukaan

hakee itsenäisesti tietoa

suunnittelee työtään, mutta uusissa tilanteissa tai
työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta

suunnittelee oman työnsä ja arvioi työnsä
onnistumista työn kuluessa

suunnittelee itsenäisesti vastuullaan
olevia tehtäviä ja arvioi osaamistaan ja
työnsä onnistumista sekä perustelee
arviotaan

Opiskelija
Oppiminen ja ongelmanratkaisu

Arvioidaan omaa osaamista työn
tekijänä ja työn kehittämistä,
ongelmien ratkaisemista sekä
valintojen ja päätösten tekemistä.

Vuorovaikutus ja yhteistyö
Arvioidaan toimintaa
vuorovaikutus-tilanteissa ja
yhteistyökykyä.

arvioi ja kehittää työskentelytapojaan ja
työympäristöään
arvioi työnsä onnistumista

ottaa vastaan palautetta ja toimii palautteen
mukaisesti

kehittää toimintaansa saamansa
palautteen pohjalta

selviytyy tutuista tilanteista, mutta muuttuvissa ja
valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea

selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista omaaloitteisesti

toimii erilaisissa tilanteissa itsenäisesti,
tilanteeseen sopivasti ja löytää
toiminnalleen vaihtoehtoisia
toimintatapoja

noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita
toimiessaan omassa oppimis- ja työyhteisössään

toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa oppimisja työyhteisössään erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa

ilmaisee selkeästi asiansa ja tuo
rakentavasti esille erilaisia näkökantoja

tekee työyhteisössä vastuullaan olevat tehtävät,
mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

tekee omatoimisesti työyhteisössä vastuullaan
olevat tehtävät

toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja
tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa
työyhteisön ja ryhmän jäsenenä

toimii tutussa työyhteisössä
ja ryhmässä ja pyytää tarvitessaan apua muilta

toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja
ryhmässä

tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään
huomioon seuraavan työvaiheen ja
työntekijän

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Tutkinnon osa

Maastossa liikkuminen

Kaivosalan perustutkinto

Ammattietiikka

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

10

Koodi:

KAI3901

[TOP OSP]

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

Arvioidaan terveyttä ylläpitävää ja
turvallista toimintaa sekä
toimintakyvyn ylläpitoa.

Päätös:
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noudattaa annettuja eettisiä ohjeita ja aikatauluja

noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja
säädöksiä sekä aikatauluja

toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden,
eettisten ohjeiden, sopimusten ja
säädösten mukaisesti vaihtelevissa
tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja

noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä
aiheuta vaaraa itselleen eikä muille

noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään
huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön
turvallisuuden

noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa
työssään huomioon työyhteisön jäsenten
ja työympäristön turvallisuuden

varmistaa turvallisuuden ohjeiden mukaisesti

varmistaa turvallisuuden

varmistaa turvallisuuden ja tiedottaa
havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä

käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia,
työvälineitä ja työmenetelmiä

käyttää turvallisesti suojaimia, työvälineitä ja
työmenetelmiä

käyttää turvallisesti suojaimia,
työvälineitä ja työmenetelmiä

työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein.

työskentelee ergonomisesti oikein.

käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia
ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen
huomioon ergonomian.

Arvioidaan toimintaa
ammattietiikan, ammatin
arvoperustan ja tehtyjen
sopimusten mukaisesti.
Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky

jaos
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