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OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Tutkinnon osan ammattiosaaminen arvoidaan vaativalla kuormaauton ajotehtävällä.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta
1. Työprosessin hallinta

Opiskelija osaa
Oman työn suunnittelu
 suorittaa päivittäiset
Työn kokonaisuuden hallinta
tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet
Taloudellinen ja laadukas
Vaativa ajotehtävä kuorma-aukuorma-autolle
toiminta
tolla
2. Työmenetelmien, välineiden ja
 käyttää työtehtäväsArvioidaan ammattimateriaalien hallinta
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 Päivittäiset tarkastukset ja
joja
huoltotoimet
 valita työtehtävän edel Opiskelija vastaanottaa ja
 Reittisuunnittelu
lyttämän kuorma-aumuodostaa suuntakuorman
 Kuljetustehtävä
ton ja siihen soveltuvan
rahtikirjojen perusteella.
 Lisälaitteet ja välineet
kuormatilan
 Asiakaspalvelu
 suunnitella ja valita kul Opiskelja kuormaa rahdin
3. Työn perustana olevan tiedon
jetustehtävään soveltuADR-korttikoe
hallinta
kuormatilan huomioiden paivan reitin
nojakautumisen.
 Turvallinen kuljettaminen
C-luokan ajokortti
 käyttää vähintään
kahta erityyppistä kap Opiskelija suorittaa tarvittaKuljetusalan työturvapaletavarakuljetuksissa
van määräysten mukaisen
kortti.
kuormaukseen, purkakuorman sidonnan.
miseen ja kuljettamiArvioidaan ammatti4. Elinikäisen oppimisen avainseen tarvittavaa lisälaiosaamisen näytöllä
taidot
Ajohtehtävään sisältyy reittisuuntetta ja välinettä (taka Terveys, turvallisuus ja toinittelu, rahdituspainon määrittely.
tai sivulaitanostin,
mintakyky
trukki, kappaletavara Vuorovaikutus ja yhteistyö
Näytöön osallistumisen edellytys
nosturi)
 Oppiminen ja ongelmanraton, että opiskelijalla on riittäävä
 kuormata ja purkaa
kaisu
turvallisen kuljettamisen tietopuokuorma-auton säädös Ammattietiikka
linen osaaminen ja harjaantumiten ja työtehtävän
nen työtehtävään, C-ajo-oikeus ja
edellyttämällä tavalla
riittävästi kuorma-auton käsittelyn
 kuljettaa kuorma-autoa
harjoittelua.
säädösten ja määräysten mukaan (noudattaa
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen edistymistä
seurataan (= oppimisen arviointia)?

Tutkinnon osan osaaminen ja ammattitaito hankitaan oppilaitoksella teoriaopetuksessa ja käytännön kuormaus- ja ajoharjoitteilla oppilaitoksessa ja työssäoppimisjaksoilla.
Lisäksi opiskelija hankkii seuravan osaamisen, mikäli hänellä ei jo
ole suoritettuna:
• Suorittaa C-luokan kuljettajatutkinnon
• ADR-peruskurssin ja kokeen hyväksytysti
 Kuljetusalan työturvakortin hyväksytysti.
Oppimisen arviointi
Opiskelijan oppimista tuetaan ja ohjataan suullisin palauttein
oppimistehtävien ja käytännön harjoitusten yhteydessä.
Oppimisen etenemisen kirjaaminen
Kirjataan suoritusmerkinta ( S) opintosuoritusrekisteriin, kun
opiskelija on hankkinut seuraavat tutkinnon osan osa-alueiden
osaamisen:
Reittisuunnittelu; rahtikirjat
Kuormaaminen; kuormausyksiköt ja rahdituspainot ja
kuormanhallinta ja purku
Kuljetustalous
ADR-kokeen suorittamisen tiedot
Kuormanhallinta
Päivittäinen huolto ja sähkö- ja metallitekniikan perusteet
C-luokan ajokortin suorittamisen tiedot
Kuljetusalan työturvakortin suorittamisen tiedot.
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Ammaattiosaamisen näyttö

Näytön arviointi ja arvioijat
Ammattiosaamisen näytön arvoivat yhdessä opiskelija, TOP-paikantyöpaikkaohjaajat ja opettajat.
Näytön arvosanasta päättää opettaja.
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työssään työaika-, ajoaika- ja lepoaikasäädöksia)
suorittaa annetun kuljetustehtävän turvallisesti, taloudellisesti ja
ennakoiden
käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään
huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja
siisteydestä
ottaa kuljetustehtävässään huomioo terveyteen, turvallisuuteen ja
toimintakykyyn vaikuttavat asiat
noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia
toimia asiakaspalvelutilanteissa
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Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Opiskelijapalaute tutkinon osan toteutuksesta
Hyväksytyn tutkinnon osan arvosanan saadakseen opiskeli- Opiskelija antaa tutkinnon osan suorittamisen lopussa pajalla on oltava hyväksytysti suostiettuna:
lautetta siitä, miten hyvin osaamisalueen osaamisen hankkiminen ja arviointi ovat onnistuneet.
 ADR-korttikoe
Palaute ei vaikuta tutkinnon osan arviontiin. Palautetta käyte C-luokan ajokortti
tään tutkinnon osan toteutuksen kehittämiseen ja parantami Kuljetusalan työturvakortti.
seen.
Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen
näytön perusteella.
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Työssäoppiminen
Laajuus 12 osp.
Tutkinnon osan osaamista hankitaan vähintään 12 osaamispisteen osalta työssäoppien.
Ennen työssäoppimisjaksoja opiskelijalla on oltava suoritettuna:
Ennen TOP 1. –jaksoa:
Opiskelijalla tulee olla EA1-osaaminen, kuljetusalan työturvallisuus- sekä tieturva 1 –korttien mukainen osaaminen.
Lisäksi ennen TOP 2. –jaksoa:
Opiskelijalla tulee olla, tarvittaessa työpaikan edellyttämät korttikoulutukset: EA2:n, tulityökortin sekä hygieniapassin mukainen
osaaminen.
Lisäksi ennen TOP 3 –jaksoa:
Opiskelijalla tulee olla B-ajokortti.

