Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Energiapuun korjuu

Metsäalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Näytön kuvaus
Arvioidaan ammattiOpiskelija tosoittaa osaamisensa
osaamisen näytöllä
ammattiosaamisen näytössä
tekemällä korjuusuunnitelman
energiapuun korjuutyömaalle.
Opiskelija tai tutkinnon
suorittaja korjaa, varastoi ja hinnoittelee energiapuuta energiapuunkorjuutyömaalla. Lisäksi opiskelija huoltaa ja kunnossapitää koneet ja laitteet.
Työtä tehdään siinä laajuudessa,
että osoitettava osaaminen vastaa
kattavasti ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteeArvioidaan ammattireitä.
osaamisen näytöllä
Näytön arviointi:
Tutkinnon osana osaaminen arvoidaan työpaikalla ammattiosaamisen näytössä työtä tehden . Osaamista arvio työpaikkaohjaajaja ja
opiskelija.
Näytön arviointiin osallistuu opettaja / työssäoppimispaikkka-ohjaaja.
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- josta työssäopp.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

1 (3)

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)?

1. Työprosessin hallinta

Opiskelija osaa
Korjuun suunnittelu
 tehdä korjuusuunnitelEnergiapuun korjuutyö
man energiapuun korTalousmetsien hoito
juutyömaalle metsänTyön tuloksen sekä oman
hoitosuositusten mutyön arviointi ja kehittämikaisesti
nen

hakata ja ajaa energia Energiapuun
puuta kasvatusmetsistä
korjuun kustannusten laskekäyttäen siinä yleisesti
minen
käytettäviä koneita ja
 Asiakassuhteiden
laitteita
hoito
 sekä niiden lisävarus Energiapuun
teita ja tietoteknisiä somittaaminen
velluksia
 varastoida energia2. Työmenetelmien, välineiden ja
materiaalien hallinta
puuta jatkokuljetusta
tai -käsittelyä varten
 Koneellinen
 ottaa huomioon enerenergiapuun korjuu
giapuun korjuuta kos Koneiden ja
kevat säädökset, määlaitteiden toimintakunnon
räykset ja ohjeet
ylläpitäminen ja korjausten
tekeminen
 huolehtia käyttämiensä
koneiden, laitteiden ja
 Energiapuun
välineiden toimintavarastointi
kunnosta ja tehdä niiKoneiden siirrot
hin pienet
 Teknologian
 määräaikaishuollot
hyödyntäminen
 huolehtia koneiden siirrosta





Osaamista hankitaan tietopuolisella opetuksella ja työsali/työmaaopetuksella harjoituksineen sekä työssäoppimisella. Pääosa
osaamisen hankinnasta tehdään työmaalla työskentelemällä.
Työprosessiin kuuluu:
-energiapuun korjuutyömaan korjuun suunnittelu
-enrgiapuun korjuu, varastointi ja hinnoittelu energiapuunkorjuutyömaalla
-käytettävien koneiden ja laitteiden huolto ja kunnossapito

Aikaisemmin hankittu osaaminen voidaan osoittaa työ- tai vastaavilla todistuksilla. Tarvittaessa osaaminen voidaan varmistaa
käytännössä työskentelemällä.
Arvioinnin tukena voidaan käyttää suullisia/kirjallisia testejä ja
tehtäviä. Samalla tavalla voidaan seurata osaamisen edistymistä
jatkuvan havainnoinin lisäksi.
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C-luokan kuljettajatutkinnon suo- Arvioidaan ammattirittaneen opiskelijan arvioinnissa
osaamisen näytöllä
on otettava huomioon kuorma- ja
linja-autonkuljettajia koskevan lain
273/2007 sekä asetuksen
640/2007 mukaiset vaatimukset.
Arviointipäätös tehdään arviointikeskustelussa, johon osallistuvat
opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija. Arviointipäätöksen tekee
opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä kuullen opiskelijan itsearvioinnin

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Osaamispisteet
- josta työssäopp.
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3. Työn perustana olevan tiedon
hallinta







Energiapuun
jatkokäsittely ja
logistiikan hyödyntäminen
 Metsänhoitosuositusten
noudattaminen
 Ympäristönsuojeluohjeiden
ja -määräysten noudattaminen
Resurssien käyttö
 Asiakassuhteiden
hoito
 Energian
tuotantolaitoksen korjuulle
asettamien vaatimusten
huomioon ottaminen
 Tiedon hankinta
ja käyttö
4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Terveys,turvallisuus ja
toimintakyky
 Vuorovaikutus ja
yhteistyö
 Oppiminen ja
ongelmanratkaisu
Ammattietiikka












laskea energiapuun
korjuun kustannukset
hoitaa energiapuun
korjuuyrityksen asiakassuhteita
tehdä työn osana energiaraaka-aineen hankintaketjua ottaen huomioon energiapuun
korjuuta
koskevat säädökset,
määräykset ja ohjeet
sekä energiantuotantolaitoksen korjuulle
asettamat
vaatimukset
ottaa huomioon energiapuun korjuussa terveyden, turvallisuuden
ja toimintakyvyn vaatimukset
huolehtia oikeuksistaan
ja velvollisuuksistaan
sekä kestävän kehityksen periaatteiden
toteutumisesta työssään
voi painottaa ammattiosaamistaan suorittamalla C-luokan kuljettajatutkinnon ja kuormaja linjaautonkuljettajia
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Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Opiskelijan tutkintotodistukseen saama tämän tutkinnon
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytöllä.
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koskevan lain 273/2007
ja asetuksen 640/2007
mukaisen kuljetusalan
perustason ammattipätevyyskoulutuksen
Opiskelijapalaute tutkinon osan toteutuksesta
Työssäoppiminen
Laajuus 40 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.

