Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Tutkinnon osa

Kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Logistiikan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Arviointisuunnitelma

Tutkinnon osan eli ammattipätevyyden arvointi toteutetaan kuljetusalan perustason ammattipätevyyskokella.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta
1.Työprosessin hallinta

• Oman työn suunnittelu
• Työn kokonaisuuden hallinta
• Taloudellinen ja laadukas
Kokeen suorittaminen ja arviointi
toiminta
Koe voidaan suoritaa, kun opiskelija on osallistunut vähintään 280 tuntia ammattipätevyyden osa-alueiden opetuk- 2. Työmenetelmien, välineiden
ja materiaalien hallinta
seen.
 Ajoneuvon taloudellinen ja
Koe saadaan suorittaa vaiheittain kuorma- ja linja-auton
turvallinen käyttö
kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 6 §:n 1 mo-  Ajoajan seurantalaiteitteimentissa tarkoitetussa koulutuksessa tai ammattiosaamiden käyttö
sen näytön yhteydessä, kun kysymys on mainittu lain 15
 Henkilökohtaisten suo§:n 1 momentin mukaisesti järjestettävästä kokeesta.
jaimien käyttö
3. Työn perustana olevan tiedon
Koe on kirjallinen. Koe saadaan järjestää suullisesti ammat- hallinta
tiosaamisen näytön tai jos se erityisestä syystä, kuten ko-  Ajoneuvoja koskevat määkelaan lukihäiriön vuoksi, katsotaan tarpeelliseksi.
räykset
 Ajo-ja lepoaikamääräykset
Kokeen on sisällettävä vähintään yksi kysymys osa-alueen 4. Elinikäisen oppimisen avain(oppiaineiden) jokaista tavoitetta kohden. Kokeen kaikista taidot
kysymyksistä pitää olla yhteensä vähintään 75 % oikein.
• Terveys, turvallisuus ja
• toimintakyky
• Vuorovaikutus ja yhteistyö
• Oppiminen ja
• ongelmanratkaisu
• Ammattietiikka
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen edistymistä
seurataan (= oppimisen arviointia)?

Perustason ammattipätevyyden hankkimiseen sisältyy opetusta kaikissa tässä
opintokokonaisuudessa tai
tutkinnon osassa luetelluissa oppiaineissa. Tämän
perustason ammattipätevyyteen liittyvän koulutustason keston on oltava 280
tuntia.

Tutkinnon osan osaaminen ja ammattitaito hankitaan oppilaitoksella osallistumalla ammattipätevyyden osa-alueiden (oppiaineiden) opetukseen vähintään 280 tuntia, josta vähintään 10 tuntia
henkilökohtaista ajo-opetusta asianomaisen luokan ajoneuvolla,
joka täyttää vähintään direktiivissä 91/439/ETY vahvistetut ajoneuvojen vaatimukset.

Kunkin opiskelijan on saatava vähintään 20 tuntia
henkilökohtaista ajo-opetusta asian-omaisen luokan ajoneuvolla, joka täyttää vähintään direktiivissä
91/439/ETY vahvistetut
kouluajoneuvojen vaatimukset.

Oppimisen etenemisen kirjaaminen
Kirjataan suoritusmerkinta (S) opintosuoritusrekisteriin, kun
opiskelija on hankkinut seuraavat tutkinnon osan osa-alueiden
(oppiaineiden) osaamisen asetuksen mukaan:
1.1 Voimansiirron ominaisuudet sen käytön optimoimiseksi,
1.2 Hallintalaitteiden tekniset ominaisuudet ja toiminta ajoneuvon hallitsemisen, kulumisen minimoinnin ja toimintahäitriöiden
ennaltaehkäisemisessä,
1.3 Polttoaineen optimaalinen käyttö,
1.4 Ajoneuvon tarkoituksenmukainen käyttö ja kuormitus,
2.1 Tieliikenteen sosiaalinen ympäristö ja säännöstö,
2.2 Tavarakuljetusta koskeva säännöstö,
3.1 Liikenteeseen ja työtapaturmiin liittyvät riskit,
3.2 Rikollisuuden ja salamatkustajien kuljetuken ennaltaehkäiseminen,
3.3 Fyysisten riskien ennaltaehkäiseminen,
3.4 Fyysisen ja henkisen suorituskyvyn merkitys työssäjaksamiseen,
3.5 Hätätilanteiden arvioiminen,
3.6 Yhteistyö ja asiakaspalvelu,
3.7 Tavarakuljetusten taloudellinen ympäristö ja markkinajärjestelmä.

Perustason ammattipätevyyden koskevaan nopeutettuun koulutukseen
on sisällytettävä opetusta
kaikissa tutkinnon osassa
luetelluissa oppiaineissa.
Sen keston on oltava 140
tuntia.

Oppimisen arviointi
Opiskelijan oppimista tuetaan ja ohjataan suullisin palauttein
oppimistehtävien ja käytännön harjoitusten yhteydessä.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta

Kunkin opiskelijan on saatav vähintään 10 tuntia
henkilökohtaista ajo-opetusta asianomaisen luokan
ajoneuvolla, joka täyttää
vähintään direktiivissä
91/439/ETY vahvistetut
ajoneuvojen vaatimukset.
Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Opiskelijapalaute tutkinnon osan toteutuksesta
Tutkinnon osan arvosana muodostuu kuljetusalan perusta- Opiskelija antaa tutkinnon osan suorittamisen lopussa pason ammattipätevyyskokeen tuloksen perusteella.
lautetta siitä, miten hyvin osaamisalueen osaamisen hankkiminen ja arviointi ovat onnistuneet.
Kokeen kaikista kysymyksistä pitää olla vähintään 75 % vastattu oikein, jotta koe ja tämä tutkinnon osa on suoritettu Palaute ei vaikuta tutkinnon osan arviontiin. Palautetta käytehyväksytysti.
tään tutkinnon osan toteutuksen kehittämiseen ja parantamiseen.
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen edistymistä
seurataan (= oppimisen arviointia)?

Perustason ammattipätevyyden suorittaminen vaaditaan kaikilta
ammattimaisissa kuljetustehtävissä toimivilta kuljettajilta.

Työssäoppiminen
Tutkinnon osaan ei sisälly työssäoppiminsta

