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Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
• tehdä tuotantotoimintaan kuuluvia konetöitä
• käyttää, ylläpitää, huoltaa ja säätää maatilatalouden tuotantoteknologiaan liittyviä koneita ja
laitteita
• suunnitella ja vertailla työ- ja koneketjuja sekä vertailla niiden taloudellisuutta
• edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.
• arvioida työmenetelmiään ja tarvittaessa muuttaa niitä
• käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää
työkykyä
• ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
• toimii osana työyhteisöä ja verkostoituu tarvittaessa

Arviointi
•

Tehdä tuotantotoimintaan kuuluvia konetöitä, käyttää, ylläpitää, huoltaa ja säätää maatilatalouden
tuotantoteknologiaan liittyviä koneita ja laitteita.

Opiskelija
Tyydyttävä 1

•
•

tekee ohjattuna tuotantotoimintaan liittyviä töitä
käyttää ja huoltaa ohjattuna tuotantotoimintaan kuuluvia koneita ja
laitteita.

•
•

tekee tuotantotoimintaan liittyviä töitä
käyttää ja huoltaa ohjeiden mukaan tuotantotoimintaan kuuluvia koneita ja
laitteita

•

tekee tuotantotoimintaan liittyviä töitä ja ymmärtää koneiden yhteiskäytön
merkityksen
käyttää ja huoltaa tuotantotoimintaan kuuluvia koneita ja laitteita
itsenäisesti sekä määrittelee koneiden korjaus- ja uudistamistarpeen.

Tyydyttävä 2
Hyvä 3

Hyvä 4
Kiitettävä 5

•

Opiskelija osaa suunnitella ja vertailla työ- ja koneketjuja sekä vertailla niiden taloudellisuutta, edistää kestävän
kehityksen toimintatapoja. Opiskelija arvioida työmenetelmiään ja tarvittaessa muuttaa niitä
Opiskelija
Tyydyttävä 1

•
•
•

suunnittelee ja vertailee ohjattuna eri työ- ja koneketjuja
valitsee ohjattuna tilanteeseen soveltuvan työ- ja / tai koneketjun
kartoittaa ohjattuna eri vaihtoehtoja kestävän kehityksen mukaiselle
tuotannolle

Tyydyttävä 2
Hyvä 3

•
•
•

suunnittelee ja vertailee eri työ- ja koneketjuja
valitsee tilanteeseen soveltuvan työ- ja / tai koneketjun
kartoittaa ja vertailee erilaisia vaihtoehtoja kestävän kehityksen mukaiselle
tuotannolle ja osaa arvioida asiantuntijan avulla valintojansa vaikutusta
ympäristöön

•
•

suunnittelee ja vertailee itsenäisesti eri työ- ja koneketjuja
valitsee itsenäisesti tilanteeseen soveltuvan työ- ja / tai koneketjun sekä
ymmärtää niiden yhteiskäytön merkityksen
kartoittaa ja vertailee erilaisia vaihtoehtoja itsenäisesti kestävän kehityksen
mukaiselle tuotannolle ja osaa arvioida valintojansa vaikutusta ympäristöön

Hyvä 4
Kiitettävä 5

•

Käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
Ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden. Toimii osana työyhteisöä ja
verkostoituu tarvittaessa
Opiskelija
Tyydyttävä 1

•
•
•
•

noudattaa ohjattuna työaikoja ja muita työyhteisön määräyksiä
toimii asiallisesti käyttäessään yhteisiä koneita
noudattaa ohjattuna työturvallisuusohjeita ja käyttää työkohtaisia
suojavarusteita ja –vaatteita
toimii ohjattuna työyhteisön sääntöjen mukaan

Tyydyttävä 2
Hyvä 3

•
•
•
•

noudattaa työaikoja ja muita työyhteisön määräyksiä
työskentelee vastuullisesti käyttäessään yhteisiä koneita
noudattaa työturvallisuusohjeita ja käyttää työkohtaisia suojavarusteita javaatteita
toimii työyhteisön jäsenenä

Hyvä 4
Kiitettävä 5

•
•
•
•

•

noudattaa työaikoja ja muita työyhteisön sääntöjä, salassapitomääräyksiä ja
muita velvollisuuksia
toimii vastuullisesti ja ylläpitää yrityksen ulkoista kuvaa omalla
käyttäytymisellään
työskentelee vastuullisesti käyttäessään yhteisiä koneita ja toimii
luotettavana kumppanina
käyttää itsenäisesti työn edellyttämiä suojavarusteita – ja vaatteita ja
noudattaa työssään ergonomisia työtapoja.
toimii aktiivisena työyhteisön jäsenenä ja verkostoituu muiden yrittäjien
kanssa

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä tekemällä maatalouskoneella konetyötä esim. puinti.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella,
ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

