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LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN 

 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 630/1998 (muutos 787/2014) mukaan Opetushalli-

tus määrää perustutkinnon perusteissa tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostumisen, tutkintoon si-

sältyvät tutkinnon osat sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ja osaa-

misen arvioinnin.  

 

Lain mukaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet 

alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään 

yhdellä osa-alueella. Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisesta peruskoulutuk-

sesta annetussa laissa tarkoitettuna ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatillisesta aikuiskou-

lutuksesta annetussa laissa 631/1998 (muutos 788/2014) tarkoitettuna näyttötutkintona. 

 

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon 

osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista 

tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. 

 

Tässä opetussuunnitelmassa on esitetty tutkinnon ammatilliset opinnot ja tarjottavat vapaasti valit-

tavat tutkinnon osat sekä niiden toteutus Saimaan ammattiopisto Sampossa. Koulutuksen toteutuk-

seen liittyvät yleiset periaatteet ja käytänteet on esitetty erillisessä opetussuunnitelman yhteisessä 

osassa. Työssäoppimiseen liittyvät käytänteet on esitetty erillisessä työssäoppimisen järjestämis-

suunnitelmassa. Yhteisten ja vapaasti valittavien tutkinnon osien opinnoista on laadittu erillinen ope-

tussuunnitelma, joka sisältää tarkemmat kuvaukset ja arviointikriteerit opinnoista. 

 

Edellä mainitut erilliset dokumentit on saatavilla Sampon www-sivuilla:  

Opetussuunnitelman yhteinen osa 

Työssäoppimisen järjestämissuunnitelma 

Yhteisten tutkinnon osien opetussuunnitelma 

 

Logistiikan perustutkinto sisältää yhteisten (35 osp) ja vapaasti valittavien tutkinnon osien (10 osp) 

lisäksi pakollisia tutkinnon osia yhteensä 90 osp ja valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 45 osp.  

http://www.edusampo.fi/files/406/Opetussuunnitelman_yhteinen_osa.pdf
http://www.edusampo.fi/files/938/Tyossaoppimisen_jarjestamissuunnitelma.pdf
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Kuva 1. Tutkinnon muodostuminen osaamispisteinä 
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Taulukko 1. Tutkinnon osien suunniteltu toteuttamisjärjestys 

 

  

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala, 

autonkuljettaja
Osaamis-

pistettä 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp

Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 x

Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta 40 x x

              Kuorma-autokuljetukset 40 x x x

Valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp

             Työkoneiden käyttö ja huolto 15 x

Massatavarakuljetukset 30 x x

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Äidinkieli 5 x

Toinen kotimainen kieli 1 x

Vieras kieli 2 x

Valinnaiset opinnot 3

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Matematiikka 3 x

Fysiikka ja kemia 2 x

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen soveltaminen 1 x

Valinnaiset opinnot 3

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Yhteiskuntataidot 1 x

Työelämätaidot 1 x

Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 x

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 x

Valinnaiset opinnot 3

Sosiaalinen ja kultturinen osaaminen

Kulttuurien tuntemus

Taide ja kulttuuri

Etiikka

Psykologia

Ympäristöosaaminen

Jokin yhteisten tutkintojen osa-alueista

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

Lämpösäädellyt kuljetukset 10

Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista ammatillisista tutkinnon osista

Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa

Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista

Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista

Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa

7 valinnaiset 

8 pakolliset / 3 valinnaiset

6 pakolliset / 3 valinnaiset

5 pakolliset / 3 valinnaiset
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KOULUTUKSEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET, TOTEUTTAMISTAVAT, 

OPPIMISYMPÄRISTÖT JA OSAAMISEN ARVIOINTI 

 

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 90 OSP 

 

KULJETUSALAN PERUSTASON AMMATTIPÄTEVYYS, 10 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittajan on suoritettava Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiivin 2003/59/EY maanteiden tavara- ja henkilö-
liikenteen kuljettajien vaatimusten mukaisesti sellaisena kuin se on 
viety Suomen kansalliseen lainsäädäntöön (laki 273/2007 ja asetus 
640/2007). Asetuksessa 640/2007 on määritelty mm. tarkemmin mää-
räykset ennakoivan ajon koulutuksesta.  

Perustason ammattipätevyyden hankkimiseen sisältyy opetusta kai-
kissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa 
oppiaineissa. Tämän perustason ammattipätevyyteen liittyvän koulu-
tustasonkeston on oltava 280 tuntia. Kunkin opiskelijan tai tutkinnon 
suorittajan on saatava vähintään 20 tuntia henkilökohtaista ajo-ope-
tusta asianomaisen luokan ajoneuvolla, joka täyttää vähintään direktii-
vissä 91/439/ETY vahvistetut kouluajoneuvojen vaatimukset.  

Perustason ammattipätevyyden koskevaan nopeutettuun koulutuk-
seen on sisällytettävä opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa 
tai tutkinnon osassa luetelluissa oppiaineissa. Sen keston on oltava 
140 tuntia. Kunkin opiskelijan tai tutkinnon suorittajan on saatava vä-
hintään 10 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta asianomaisen luokan 
ajoneuvolla, joka täyttää vähintään direktiivissä 91/439/ETY vahviste-
tut testiajoneuvojen vaatimukset.  

Direktiivin mukaiselle koulutukselle tulee olla kansallisen valvovan vi-
ranomaisen lupa. Oppiaineluettelon osat 1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 
3.4 3.5 ja 3.6 ovat pakollisia kaikille direktiivin mukaisille tavara- ja 
henkilöliikenteen kuljettajille ja osat, 1.4; 2.2; ja 3.7 ovat pakollisia 
suoritettaessa tavaraliikenteen ammattipätevyyttä ja osat 1.5 1.6 2.3 
ja 3.8 suoritettaessa henkilöliikenteen ammattipätevyyttä. 

Arviointi Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. 

Oppimisen arviointi 

Osaamisen arviointi 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla hyväksytty tai hylätty. Osaa-
minen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä. Katso ammattitaidon 
osoittamistavat. 

Osaamisen arvioinnin    
kohteet 

Turvallisuussääntöihin perustuva järkevän ajokäyttäytymisen  
parantaminen 

 Tavoite on tuntea voimansiirron ominaisuudet sen käytön opti-
moimiseksi 
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 Tavoite on tuntea hallintalaitteiden tekniset ominaisuudet ja toi-
minta ajoneuvon hallitsemiseksi, kulumisen minimoimiseksi ja 
toimintahäiriöiden ennalta ehkäisemiseksi 

 Tavoite on osata optimoida polttoaineen käyttö 

 Tavoite on osata kuormittaa ajoneuvo turvallisuussääntöjen ja 
ajoneuvon tarkoituksenmukaisen käytön mukaisesti 

 Tavoite on pystyä huolehtimaan matkustajien turvallisuudesta 
ja mukavuudesta 

 Tavoite on osata kuormittaa ajoneuvo turvallisuussääntöjen ja 
ajoneuvon tarkoituksenmukaisen käytön mukaisesti  

Säännöstön soveltaminen 

 Tavoite on tuntea tieliikenteen sosiaalinen ympäristö ja siihen 
liittyvä säännöstö 

 Tavoite on tuntea tavarankuljetusta koskeva säännöstö 

 Tavoite on tuntea matkustajien kuljetusta koskeva säännöstö 

Terveys, tie- ja ympäristöturvallisuus, palvelu, logistiikka  

 Tavoite on tiedostaa liikenteeseen ja työtapaturmiin liittyvät ris-
kit 

 Tavoite on pystyä ennalta ehkäisemään rikollisuus ja salamat-
kustajien kuljetus 

 Tavoite on pystyä ennalta ehkäisemään fyysiset riskit 

 Tavoite on tiedostaa fyysisen ja henkisen suorituskyvyn merki-
tys 

 Tavoite on kyetä arvioimaan hätätilanteita 

 Tavoite on osata käyttäytyä yrityksen imagoa tukevalla tavalla 

 Tavoite on tuntea tavarankuljetusten taloudellinen ympäristö ja 
markkinajärjestelmä 

 Tavoite on tuntea matkustajakuljetusten taloudellinen ympä-
ristö ja markkinajärjestelmä 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Koe suoritetaan, kun säädetty opetus on saatu. Koe saadaan suorit-
taa vaiheittain kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 
annetun lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa tai am-
mattiosaamisen näytön tai näyttötutkintosuorituksen yhteydessä, kun 
kysymys on mainittu lain 15 §:n 1 momentin mukaisesti järjestettä-
västä kokeesta. Koe on kirjallinen. Koe saadaan järjestää suullisesti 
ammattiosaamisen näytön tai näyttötutkinnon yhteydessä tai jos se 
erityisestä syystä, kuten kokelaan lukihäiriön vuoksi, katsotaan tar-
peelliseksi. Kokeen on sisällettävä vähintään yksi kysymys oppiainei-
den jokaista tavoitetta kohden. Kokeen kaikista kysymyksistä pitää 
olla yhteensä vähintään 75 % oikein. Kokeen kieli on suomi. Kokeen 
arvioijalla on oltava tehtävän edellyttämä asiantuntemus ja ammatti-
taito. Koe järjestettävä näyttötoimikunnan päätöksen mukaisesti, näyt-
tötoimikunnan pöytäkirja 12.2.2013. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöinä oppilaitoksen tilat ja muut oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Opettajan lähiopetuksena annettu ohjaus ja valmennus 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) ja 
tukevat opiskelijan oppimista. 
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Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä kehit-
tää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee 
työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työs-
sään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, 
jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla eri-
laisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja 
selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyö-
kykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä koh-
telee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväk-
syttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saa-
maansa palautetta toiminnassaan. 

Ammattietiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin arvoperus-
tan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudat-
taen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- 
ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja 
sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyö-
dyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja 
työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työnteki-
jänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti 
ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityk-
sen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaat-
teiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestä-
vän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman 
alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä 
viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovai-
kutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän 
havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, käyt-
tää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. 
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Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä 
vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyt-
tää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -
ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalai-
suuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti 
ammatissaan ja kansalaisena. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteiskun-
nan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakentavalla ta-
valla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa 
ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän 
pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan 

epäkohtien poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän  

vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa 
kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. 

Integrointi muihin tutkinnon 
osiin 

Integroiden valtaosin muihin ammattiopintoihin 

Tutkinnon osan sijoittumi-
nen tutkinnon toteutuk-
sessa 

Toteutetaan kolmannella vuosikurssilla. 

 

KUORMA-AUTON TAVARANKULJETUSTEN HALLINTA, 40 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 tehdä perushuoltotoimet kuorma-autolle ja käyttää tarvittavia 
työvälineitä ja -menetelmiä 

 tunnistaa kuorma-autoon kuuluvia hydrauliikan, pneumatii-
kan ja sähkötekniikan laitteita ja toimintaperiaatteita 

 käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia 

 käyttää sähköpostia ja etsiä tietoa internetistä 

 toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestel-
mää 

 käyttää logistiikan telemaattisia järjestelmiä 

 määritellä tarvittaessa työtehtävässään rahdituspainon 

 käyttää yleisimpiä kuljetusasiakirjoja 

 pakata, tulkita ja tehdä yleisimpien pakkausten ja kuljetusyk-
siköiden merkinnät 

 käyttää tavaraterminaalissa olevia apu – ja kuormankäsittely-
laitteita 

 vastaanottaa ja säilyttää tavaroita 
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 kerätä ja lähettää tavaroita 

 kuormata, varmistaa ja purkaa erilaisia kappaleita säädösten 
ja määräysten mukaan kuorma-auton kuormatiloissa 

 huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä 

 ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja 
toimintakykyyn vaikuttavat asiat 

 noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden peri-
aatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia 

 toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtilanteissa 

 toimia asiakaspalvelutilanteissa 

 ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot 

 tehdä osaltaan työsopimuksen 

 alansa työturvallisuusohjeet. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen ete-
nemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittä-
mistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, 
mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjalli-
sella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen ete-
neminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Nu-
meerista arviointia ei käytetä. 

Arviointimenetelminä käytetään tehtäviä, käytännön töitä sekä arvi-
ointikeskusteluja. 

Arvioijina toimivat ammattiaineen opettajat ja työssäoppimisen oh-
jaajat. 

Arviointi merkitään arvosanalalla S (suoritettu) tai AK (arviointi kes-
ken), mikäli opiskelija ei saa suoritettua osaamismoduulia. Ammatti-
aineen opettaja varmistaa, että opiskelijalla on tutkinnon osassa 
vaadittava osaaminen ennekuin voi mennä ammattiosaamisen näyt-
töön. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen 
näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa mää-
ritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaami-
sensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan 
arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 
kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 
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Osaamisen arvioinnin kohteet 

 

Työprosessin hallinta  

 Oman työn suunnittelu 

 Työn kokonaisuuden hallinta suorittaa 

 Taloudellinen ja laadukas toiminta 

Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 

 Terminaalitoiminnot 

 Tavaran käsittely 

 Kuormaaminen ja 

 kuorman varmistaminen 

 Ajoneuvotekniikka 

 Tietotekniikka 

 Työympäristö 

 Asiakaspalvelu 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Kuljetusyksiköt 

 Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 

 Yrittäjyys 

 Riskienhallinta 

 Logistiset järjestelmät 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Ammattietiikka 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistamalla kappale-
tavaralähetyksen sekä kuormaamiseen käytettävän kuorma-auton 
kuormatilan ja välineet sekä kuormaamalla ja varmistamalla kuor-
man kuljetuksen edellyttämään kuormatilaan mahdollisimman ai-
dossa kuljetusalan ympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, 
että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa 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. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 
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 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, tuote/palvelu 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) 
ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä ke-
hittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkai-
see työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii 
työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii 
tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökan-
toja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yh-
teistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä 
sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa ylei-
sesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyö-
dyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. 

Ammattietiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin arvope-
rustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti nou-
dattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti 
työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elinta-
poja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti 
ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee 
työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työnte-
kijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tulokselli-
sesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mu-
kaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehi-
tyksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen pe-
riaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä 
kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. 
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Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon 
oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäris-
tönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovai-
kutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. 
Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuot-
teita, käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-ai-
neistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia 
työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. 
Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattiteh-
tävien ja -ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja ke-
mian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työs-
sään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuoli-
sesti ammatissaan ja kansalaisena. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteis-
kunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakenta-
valla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oi-
keuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arki-
elämässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan 

epäkohtien poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän  

vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten 
kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. 

 Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Toteutetaan ensimmäisellä  

Tutkinnon osa jaetaan      
seuraaviin moduleihin 

Kuorma-auton huolto ja lisälaitteet 

Opiskelija osaa 

 tehdä perushuoltotoimet kuorma-autolle ja käyttää tarvittavia 
työvälineitä ja -menetelmiä 

 tunnistaa kuorma-autoon kuuluvia hydrauliikan, pneumatii-
kan ja sähkötekniikan laitteita ja toimintaperiaatteita 

Laatu ja talous 

Opiskelija osaa 

 käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia 

 käyttää sähköpostia ja etsiä tietoa internetistä 
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 toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestel-
mää 

 käyttää logistiikan telemaattisia järjestelmiä 

 noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden peri-
aatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia 

 tehdä osaltaan työsopimuksen 

 Keke-passi 

Terminaalitoiminnot 

Opiskelija osaa 

 määritellä tarvittaessa työtehtävässään rahdituspainon 

 käyttää yleisimpiä kuljetusasiakirjoja 

 pakata, tulkita ja tehdä yleisimpien pakkausten ja kuljetusyk-
siköiden merkinnät 

 käyttää tavaraterminaalissa olevia apu – ja kuormankäsittely-
laitteita 

 vastaanottaa ja säilyttää tavaroita 

 kerätä ja lähettää tavaroita 

Kuljetusten hallinta 

Opiskelija osaa 

 kuormata, varmistaa ja purkaa erilaisia kappaleita säädösten 
ja määräysten mukaan kuorma-auton kuormatiloissa 

 huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä 

 ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja 
toimintakykyyn vaikuttavat asiat 

 toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtilanteissa 

 toimia asiakaspalvelutilanteissa 

 ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot 

 alansa työturvallisuusohjeet ja suorittaa kuljetusalan työturva 
koulutuksen 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin   
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn         
suunnittelu  

suorittaa omaa työtään 
ohjeiden mukaisesti 

 

suoriutuu itsenäisesti 
annetusta tehtävästä  

 

noudattaa työsuunnitel-
maa itsenäisesti sekä 
arvioi ja kehittää toimin-
taansa 
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Työn kokonaisuuden 
hallinta 

 

suorittaa kuljetusalan 
perustehtävät annettu-
jen ohjeiden mukaan  

 

  

 

suorittaa kuljetusalan 
keskeiset tehtävät itse-
näisesti ohjeiden mu-
kaan ja osoittaa toimin-
nallaan ottavansa huo-
mioon muut työyhtei-
sönsä jäsenet sekä työ-
ympäristön 

suoriutuu kuljetusalan 
prosessista vastuullisesti 
ja turvallisesti sekä ar-
vioi ja kehittää toimin-
taansa 

 

Taloudellinen ja    
laadukas toiminta 

toimii ohjattuna asetet-
tujen laatutavoitteiden 
mukaisesti. 

toimii asetettujen laatu-
tavoitteiden mukaisesti. 

toimii ja kehittää toimin-
taansa laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Terminaalitoiminnot punnitsee ohjattuna, 
kuutioi ja lavametrittää 
erilaisia tavaroita  

rahdittaa itsenäisesti 
yleisimpiä kuljetettavia 
tavaroita 

rahdittaa itsenäisesti 
yleisimpiä kuljetettavia 
tavaroita ja neuvoo 
asiakasta  

 lukee ja ymmärtää kul-
jetusasiakirjoista kes-
keiset tiedot  

 

käyttää erilaisia kulje-
tusasiakirjoja 

 

käyttää erilaisia kulje-
tusasiakirjoja ja tehdä 
tarvittaessa sähköiset 
kirjaukset 

Tavaran käsittely 

 

 

tekee ohjattuna kestä-
vän pakkauksen 

pakkaa tavarat ja käyt-
tää keskeisiä pakkaus-
merkintöjä ohjattuna 

pakkaa tavaran kulje-
tuksen edellyttämällä 
tavalla  

purkaa ja vastaanottaa 
tavaran ohjattuna 

vastaanottaa ja sijoittaa 
tavaran ohjeiden mu-
kaan 

vastaanottaa ja sijoittaa 
tavaran määrättyyn 
paikkaan 

tekee tavaran keräilyn 
ohjattuna 

tekee tavaran keräilyn 
ja valmistelee tavaran 
kuljetusta varten ohjei-
den mukaan 

keräilee tavarat ja sijoit-
taa ne oikeisiin lähetys-
paikkoihin 

Kuormaaminen ja 
kuorman              
varmistaminen 

 

 

tarkastaa ohjattuna ja 
käyttää kuormansidon-
tavälineitä ja haarukka-
vaunua 

 

käyttää itsenäisesti 
kuormansidontaväli-
neitä sekä ohjatusti 
kuormankäsittelylaitteita 
määräysten mukaisesti 

 

tarkastaa ja käyttää 
kuormansidonta- ja kä-
sittelylaitteita määräys-
ten mukaan sekä huo-
mioi olosuhteiden vaiku-
tukset turvalliseen ja ta-
loudelliseen käyttöön 
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valmistelee kuorma-au-
ton kuormatilan ja kuor-
mata sen säädösten 
mukaisesti 

kuormaa kuorma-auton 
kuormatilan kuormauk-
sen perusperiaatteiden 
mukaisesti käyttäen so-
veltuvia kuormankäsit-
telylaitteita 

kuormaa kuorma-au-
toon mahdollisimman 
suuren hyötykuorman 
oikeassa purkujärjestyk-
sessä 

varmistaa yksittäisen 
kappaleen määräysten 
mukaisesti 

käyttää kollien sijoitte-
lua ja tuentaa kuorman 
varmistuksen apukei-
nona 

soveltaa tarvittavia 
kuorman varmistuksen 
keinoja määräysten ja 
ohjeiden mukaisesti 

Ajoneuvotekniikka osaa tunnistaa ajoneu-
von huoltokohteet ja 
käyttää tarvittaviin toi-
menpiteisiin oikeita työ-
välineitä 

osaa suorittaa voitelu-
huollon ympäristövaati-
musten mukaisesti oi-
keilla välineillä 

osaa vaihtaa yleisimpiä 
kulutusosia oikeilla väli-
neillä ja menetelmillä     

 tunnistaa hydraulisia, 
pneumaattisia ja säh-
köisiä järjestelmiä 

 

selvittää hydraulisten, 
pneumaattisten ja säh-
köisten järjestelmien toi-
mintaperiaatteet erilai-
sissa ajoneuvoissa ja 
työlaitteissa 

tarkastaa ja huoltaa 
hydraulisia, pneumaatti-
sia ja sähköisiä järjes-
telmiä erilaisissa ajo-
neuvoissa ja työlait-
teissa 

Työympäristö pitää tarvittavat  työväli-
neet ja asiakirjat siis-
teinä ja järjestyksessä 
sekä osaa siivota työ-
ympäristönsä  

lajittelee työssä synty-
neet jätteet 

toteuttaa työssään kes-
tävän kehityksen peri-
aatteiden mukaisia va-
lintoja 

Tietotekniikka lähettää ja vastaanottaa 
sähköpostia sekä käyt-
tää internetiä oman 
alansa tiedonhakuun 

tekee yksinkertaisia teh-
täviä tekstinkäsittely-, 
laskenta- ja esitysgra-
fiikkaohjelmilla 

käyttää yhtä oman 
alansa tietotekniikan so-
vellusta  

Asiakaspalvelu 

 

 

käyttäytyy ja vastata pu-
helimeen työtehtävän 
edellyttämällä tavalla. 

pukeutuu ja toimii asial-
lisesti työtehtävän edel-
lyttämällä tavalla. 

on aloitteellinen sekä 
arvioi ja kehittää toimin-
taansa saamansa pa-
lautteen perusteella. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kuljetusyksiköt tietää yleisimmät kap-
paletavaroiden kuljetuk-
sessa käytettävät kulje-
tusyksiköt 

tietää erilaisille kappale-
tavaroille soveltuvat kul-
jetusyksiköt 

valitsee erilaisille kap-
paletavaroille ja kuor-
matiloille soveltuvat kul-
jetusyksiköt 
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Laatu- ja ympäristö-
järjestelmät 

tietää yleisimmät käy-
tössä olevat laatu- ja 
ympäristöjärjestelmät 

selvittää laatu- ja ympä-
ristöjärjestelmien perus-
periaatteet 

tietää laatu- ja ympäris-
töjärjestelmien merki-
tyksen yrityksen toimin-
nassa 

Yrittäjyys noudattaa ohjattuna 
työssään taloudellisen 
työskentelyn periaat-
teita  

noudattaa työssään si-
säisen yrittäjyyden peri-
aatteita 

arvioi ja kehittää työ-
tään yrityksen taloudel-
listen ja laadullisten ta-
voitteiden suuntaisesti 

 tietää työsopimuksen 
solmimisen periaatteet 

selvittää työsopimuk-
sesta sopijaosapuolten 
oikeudet ja velvollisuu-
det 

tuntee työsopimus-
osapuolten oikeudet ja 
velvollisuudet työmark-
kinajärjestelmän osana 

Riskienhallinta kartoittaa yksinkertaisin 
menetelmin kuljetusva-
hinkojen riskejä   

tietää säädösten vel-
voitteet kuljetuksen suo-
rittajalle kuljetusvahin-
kotapauksissa   

tuntee kuljetus- ja vas-
tuuvakuutusten kor-
vausperiaatteet 

 suorittaa ensiapukoulu-
tuksen 

täyttää vahinkoilmoituk-
sen ja antaa hätäen-
siavun 

tietää miten toimia on-
nettomuustilanteessa   

Logistiset               
järjestelmät 

toimii osana työtehtä-
vänsä edellyttämää lo-
gistista järjestelmää  

selvittää kuljetuslogistii-
kan järjestelmän perus-
periaatteet  

arvioi ja soveltaa sekä 
kehittää omaa toimin-
taansa erilaisissa logis-
tisissa järjestelmissä 

 tietää yleisimmät tele-
maattiset järjestelmät. 

käyttää yhtä telemaat-
tista sovellusta. 

valitsee ja käyttää teh-
tävän edellyttämää tele-
maattista sovellusta. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä ja oh-
jeita ja tietää työvirey-
teen vaikuttavat asiat 

 

 

tunnistaa ja välttää tur-
vallisuusriskejä työteh-
tävissään ja huomioi er-
gonomian vaikutuksen 
terveyteen 

 

 

arvioi ja kehittää työym-
päristöään sekä toimin-
tatapojaan turvallisem-
miksi 

tietää terveellisen ravin-
non ja liikunnan vaiku-
tukset terveyttä ja toi-
mintakykyä ylläpitävänä 
tekijänä 

Vuorovaikutus ja    
yhteistyö 

ymmärtää vuorovaiku-
tustaitojen merkityksen 

toimii vuorovaikutusti-
lanteissa ja työskente-
lee asiakkaiden kanssa 

johdattaa asiakkaan 
vuorovaikutustilantee-
seen 
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Oppiminen ja         
ongelmanratkaisu 

tunnistaa työssään 
esiintyviä ongelmatilan-
teita ja välttää niitä 

ratkaisee työssään 
esiintyviä ongelmia käy-
tettävissä olevilla kei-
noilla 

ratkaisee työssään 
esiintyviä ongelmia 
hankkimalla lisätietoa ja 
punnitsemalla erilaisia 
ratkaisuvaihtoehtoja   

Ammattietiikka 

 

noudattaa sovittuja työ-
aikoja ja raportoi poik-
keamista sekä käyttäy-
tyy asiallisesti 

toimii yleisesti sovittujen 
toimintamallien mukai-
sesti   

suorittaa työtehtävänsä 
sovittujen toimintamal-
lien mukaisesti ja kehit-
tää ammattinsa arvos-
tusta omalla toiminnal-
laan 

 tunnistaa alansa kestä-
vän kehityksen periaat-
teet. 

toimii alansa kestävän 
kehityksen periaattei-
den mukaisesti. 

edistää alansa kestävän 
kehityksen periaattei-
den toteutumista. 

 

KUORMA-AUTOKULJETUKSET, 40 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet 
kuorma-autolle 

 käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja 

 valita työtehtävän edellyttämän kuorma-auton ja siihen so-
veltuvan kuormatilan 

 suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin 

 käyttää vähintään kahta erityyppistä kappaletavarakuljetuk-
sissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvitta-
vaa lisälaitetta ja välinettä (taka-tai sivulaitanostin, trukki, 
kappaletavaranosturi) 

 kuormata ja purkaa kuorma-auton säädösten ja työtehtävän 
edellyttämällä tavalla 

 kuljettaa kuorma-autoa säädösten ja määräysten mukaan 
(noudattaa työssään työaika-, ajoaika- ja lepoaikasäädöksiä) 

 suorittaa annetun kuljetustehtävän turvallisesti, taloudellisesti 
ja ennakoiden 

 käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään 

 huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä 

 ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuu-
teen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat 

 noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatu-
järjestelmien vaatimuksia 

 toimia asiakaspalvelutilanteissa 

Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa 

 C-luokan kuljettajatutkinnon 

 ADR-peruskurssin ja kokeen hyväksytysti 

 kuljetusalan työturvakortin hyväksytysti. 
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Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen ete-
nemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittä-
mistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, 
mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjalli-
sella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen ete-
neminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Nu-
meerista arviointia ei käytetä. 

Arviointimenetelminä käytetään tehtäviä, käytännön töitä sekä arvi-
ointikeskusteluja. 

Arvioijina toimivat ammattiaineen opettajat ja työssäoppimisen oh-
jaajat. 

Arviointi merkitään arvosanalalla S (suoritettu) tai AK (arviointi kes-
ken), mikäli opiskelija ei saa suoritettua osaamismoduulia. Ammatti-
aineen opettaja varmistaa, että opiskelijalla on tutkinnon osassa 
vaadittava osaaminen ennekuin voi mennä ammattiosaamisen näyt-
töön. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen 
näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa mää-
ritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaami-
sensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan 
arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 
kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet  Työprosessin hallinta  

 Oman työn suunnittelu 

 Työn kokonaisuuden hallinta suorittaa 

 Taloudellinen ja laadukas toiminta 

Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 

 Päivittäiset tarkastukset ja huoltotoimet 

 Reittisuunnittelu 

 Kuljetustehtävä 

 Lisälaitteet ja välineet 

 Asiakaspalvelu 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Turvallinen kuljettaminen 
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Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Ammattietiikka 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa suorittamalla päivittäi-
set huolto- ja tarkastustoimet ajoneuvolle sekä kuljettamalla kuorma-
autolla kappaletavarakuorman. Työtä tehdään siinä laajuudessa, 
että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa 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. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, tuote/palvelu 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) 
ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä ke-
hittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkai-
see työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii 
työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii 
tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökan-
toja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yh-
teistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä 
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sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa ylei-
sesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyö-
dyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. 

Ammattietiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin arvope-
rustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti nou-
dattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti 
työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elinta-
poja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti 
ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee 
työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työnte-
kijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tulokselli-
sesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mu-
kaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehi-
tyksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen pe-
riaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä 
kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon 
oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäris-
tönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovai-
kutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. 
Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuot-
teita, käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-ai-
neistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia 
työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. 
Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattiteh-
tävien ja -ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja ke-
mian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työs-
sään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuoli-
sesti ammatissaan ja kansalaisena. 
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Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteis-
kunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakenta-
valla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oi-
keuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arki-
elämässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan 

epäkohtien poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän  

vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten 
kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Toteutetaan ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosikurssilla. 

Tutkinnon osa jaetaan      
seuraaviin moduleihin 

 

Liikenteessä toimimisen perusteet 

 suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet 
kuorma-autolle 

 kuljettaa kuorma-autoa säädösten ja määräysten mukaan 
(noudattaa työssään työaika-, ajoaika- ja lepoaikasäädöksiä) 

 huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä 

 ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuu-
teen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat 

 suorittaa C-luokan kuljettajatutkinnon 

Kuljetusten valmistelu 

 käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja 

 huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä 

 valita työtehtävän edellyttämän kuorma-auton ja siihen so-
veltuvan kuormatilan 

 suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin 

 käyttää vähintään kahta erityyppistä kappaletavarakuljetuk-
sissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvitta-
vaa lisälaitetta ja välinettä (taka-tai sivulaitanostin, trukki, 
kappaletavaranosturi) 

 kuormata ja purkaa kuorma-auton säädösten ja työtehtävän 
edellyttämällä tavalla 

 käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään 

 toimia asiakaspalvelutilanteissa 

 suorittaa kuljetusalan työturvakortin hyväksytysti. 

Kuljetusten suorittaminen 

 suorittaa annetun kuljetustehtävän turvallisesti, taloudellisesti 
ja ennakoiden 

 kuljettaa kuorma-autoa säädösten ja määräysten mukaan 
(noudattaa työssään työaika-, ajoaika- ja lepoaikasäädöksiä) 

 huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä 

 ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuu-
teen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat 

 noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatu-
järjestelmien vaatimuksia 

 suorittaa ADR-peruskurssin ja kokeen hyväksytysti 

 ADR-säiliökurssia vastaavat tiedot ja taidot 
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 suorittaa kuljetusalan työturvakortin hyväksytysti 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin     
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn         
suunnittelu  

suorittaa omaa työtään 
ohjeiden mukaisesti 

suoriutuu itsenäisesti 
annetusta tehtävästä  

noudattaa työsuunnitel-
maa itsenäisesti sekä 
arvioi ja kehittää toimin-
taansa 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

suorittaa kuljetusalan 
perustehtävät annettu-
jen ohjeiden mukaan  

suorittaa kuljetusalan 
keskeiset tehtävät itse-
näisesti ohjeiden mu-
kaan ja osoittaa toimin-
nallaan ottavansa huo-
mioon muut työyhtei-
sönsä jäsenet sekä työ-
ympäristön 

suoriutuu kuljetusalan 
prosessista vastuulli-
sesti ja turvallisesti sekä 
arvioi ja kehittää toimin-
taansa 

Taloudellinen ja    
laadukas toiminta 

toimii ohjattuna asetet-
tujen laatutavoitteiden 
mukaisesti. 

toimii asetettujen laatu-
tavoitteiden mukaisesti. 

toimii ja kehittää toimin-
taansa laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja         
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Päivittäiset            
tarkastukset ja    
huoltotoimet 

tarkastaa kuorma-auton 
liikenneturvallisuuskun-
non ennen ajoon lähtöä 

tekee tarvittavat täyden-
nykset ja toimenpiteet 
ennen ajoon lähtöä ja 
ajon päätyttyä 

seuraa kuorma-auton 
kuntoa ja osaa vian il-
metessä informoida kor-
jaamohenkilökuntaa 

 Reittisuunnittelu 

 

löytää opastettuna, kar-
tan tai navigaattorin tai 
molempien avulla oi-
kean määränpään 

suunnittelee ja aikatau-
luttaa valitsemansa rei-
tin 

suunnittelee ja valitsee 
kuljetustehtävään ja olo-
suhteisiin soveltuvan ta-
loudellisen ja turvallisen 
reitin 
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Kuljetustehtävä kuormaa, varmistaa ja 
purkaa kuorma-auton 
kappaletavarakuorman 
säädösten mukaisesti 

kuormaa, varmistaa ja 
purkaa kappaletavara-
kuorman säädösten 
mukaisesti oikeassa 
purkujärjestyksessä 

kuormaa mahdollisim-
man suuren hyötykuor-
man oikeassa purkujär-
jestyksessä kuljetusteh-
tävän edellyttämään 
kuorma-autoon.  

suorittaa kuljetustehtä-
vän säädösten mukai-
sesti 

suorittaa kuljetustehtä-
vän turvallisesti ja sää-
dösten mukaisesti 

suorittaa kuljetustehtä-
vän turvallisesti, talou-
dellisesti ja ennakoivan 
ajon periaatteiden mu-
kaisesti 

selvittää ajoneuvon ja 
kuorman asiakirjoista 
säädösten mukaisen 
kuormauksen 

täyttää kuljetustehtävän 
edellyttämiä raportteja 

laatii laatujärjestelmän 
edellyttämiä poikkeama- 
tai vahinkoraportteja 

Lisälaitteet ja        
välineet 

tietää lämmönsäätölai-
teen toimintaperiaat-
teen ja käyttää kappale-
tavaran käsittelyssä tar-
vittavia ajoneuvossa 
olevia laitteita ja väli-
neitä 

käyttää lämmönsäätö-
laitteita ja kappaletava-
ran käsittelyssä tarvitta-
via työkoneita 

tarkastaa ja käyttää läm-
mönsäätölaitteita ja työ-
koneita määräysten mu-
kaan ja huomioida olo-
suhteiden vaikutukset 
turvalliseen ja taloudelli-
seen käyttöön 

Asiakaspalvelu käyttäytyy ja vastaa pu-
helimeen ohjeiden mu-
kaisesti. 

pukeutuu ja toimii asial-
lisesti työtehtävän edel-
lyttämällä tavalla. 

on aloitteellinen sekä ar-
vioi ja kehittää toimin-
taansa saamansa pa-
lautteen perusteella. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Turvallinen            
kuljettaminen 

kuljettaa ajoneuvoa tur-
vallisesti säädösten 
edellyttämällä tavalla ja 
ottaa huomioon fysiikan 
lakien vaikutuksen kul-
jetustehtävän suoritta-
miseen 

tietää henkilöiden ja ta-
varan luvanvaraiseen 
kuljettamiseen ja näihin 
käytettäviin ajoneuvoi-
hin liittyvät säädökset 

tietää tiekuljetussopi-
muslain perusasiat ja 
osaa soveltaa säädök-
siä sekä fysiikan lakeja 
työssään erilaisissa ti-
lanteissa  

tietää maksimiajoajat 
sekä minimilepoajat 
vuorokaudessa ja käyt-
tää ajopiirturia oikein  

tietää keskeiset ajo- ja 
lepoaikasäädökset sekä 
keskeiset työaikasää-
dökset ja soveltaa niitä 
työssään 

suunnittelee ja aikatau-
luttaa työtehtävänsä ot-
taen huomioon ajo- ja 
lepoaikasäädökset sekä 
työaikasäädökset 
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tunnistaa ennakoivan 
ajon periaatteet. 

ymmärtää ennakoivan 
ajamisen turvallisuus-
vaikutukset. 

suorittaa oman työteh-
tävänsä ennakoivan ja 
taloudellisen ajon peri-
aatteita noudattaen.    

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä ja oh-
jeita sekä tietää työvi-
reyteen vaikuttavat 
asiat 

tunnistaa ja välttää tur-
vallisuusriskejä työteh-
tävissään ja huomioi er-
gonomian vaikutuksen 
terveyteen 

arvioi ja kehittää työym-
päristöään sekä toimin-
tatapojaan turvallisem-
miksi 

tietää terveellisen ravin-
non ja liikunnan vaiku-
tukset terveyttä ja toi-
mintakykyä ylläpitävänä 
tekijänä 

Vuorovaikutus ja   
yhteistyö 

ymmärtää vuorovaiku-
tustaitojen merkityksen 

toimii vuorovaikutusti-
lanteissa ja työskente-
lee asiakkaiden kanssa 

johdattaa asiakkaan 
vuorovaikutustilantee-
seen 

Oppiminen ja        
ongelmanratkaisu 

 

tunnistaa työssään 
esiintyviä ongelmatilan-
teita ja välttää niitä 

ratkaisee työssään 
esiintyviä ongelmia käy-
tettävissä olevilla kei-
noilla 

ratkaisee työssään 
esiintyviä ongelmia 
hankkimalla lisätietoa ja 
punnitsemalla erilaisia 
ratkaisuvaihtoehtoja   

Ammattietiikka noudattaa sovittuja työ-
aikoja ja raportoi poik-
keamista sekä käyttäy-
tyy asiallisesti 

toimii yleisesti sovittujen 
toimintamallien mukai-
sesti   

suorittaa työtehtävänsä 
sovittujen toimintamal-
lien mukaisesti ja kehit-
tää ammattinsa arvos-
tusta omalla toiminnal-
laan 

tunnistaa alansa kestä-
vän kehityksen periaat-
teet. 

toimii alansa kestävän 
kehityksen periaattei-
den mukaisesti. 

edistää alansa kestävän 
kehityksen periaattei-
den toteutumista. 
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VALINNAISET TUTKINNON OSAT, 45 OSP 

 

TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ JA HUOLTO, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 tarkistaa käyttämänsä työkoneen käyttökelpoisuuden ja tur-
vallisuuden sekä tehdä tarvittavat toimenpiteet 

 suorittaa päivittäiset huoltotoimet ja tehdä koneen ylläpito-
huoltotöitä käyttöohjeen mukaisesti sekä huolehtia koneen 
siisteydestä ja puhtaudesta 

 valita ja kiinnittää työkoneen varusteet työtehtävän mukai-
sesti 

 tehdä työkoneella perustehtäviä ja ottaa huomioon muuttu-
vien olosuhteiden asettamat vaatimukset tehtävän aikana 

 yleisimpien ajettavien työkoneiden (kaivukoneet, kuormaajat, 
traktorit ja kuljetusvälineet) käytön perusasiat 

 työskennellä taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä 
käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä ja noudattaa työtur-
vallisuusohjeita 

 suorittaa noston kuormauslaitteella turvallisia menetelmiä 
käyttäen 

 toimia merkinantajana nostoissa 

 määrittää taakan painon ottaa huomioon kuormattavan koh-
teen kantavuuden 

 lajitella huollossa syntyvät jätteet ja työtehtävässä esiin tule-
vat kierrätyskelpoiset materiaalit. 

Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 suorittaa T-luokan ajokortin. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen ete-
nemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittä-
mistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, 
mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjalli-
sella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen ete-
neminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Nu-
meerista arviointia ei käytetä. 

Arviointimenetelminä käytetään tehtäviä, käytännön töitä sekä arvi-
ointikeskusteluja. 

Arvioijina toimivat ammattiaineen opettajat ja työssäoppimisen oh-
jaajat. 
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Arviointi merkitään arvosanalalla S (suoritettu) tai AK (arviointi kes-
ken), mikäli opiskelija ei saa suoritettua osaamismoduulia. Ammatti-
aineen opettaja varmistaa, että opiskelijalla on tutkinnon osassa 
vaadittava osaaminen ennekuin voi mennä ammattiosaamisen näyt-
töön. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen 
näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa mää-
ritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaami-
sensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan 
arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 
kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta 

 Oman työn suunnittelu 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

 Taloudellinen ja laadukas toiminta 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työkoneen käyttökelpoisuus ja turvallisuustarkastus 

 Työvälineiden valinta, työkoneen varustelu ja työkoneella 
työskentely 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Ohjekirjojen käyttö 

 Työkoneita ja niiden käyttöä koskeva lainsäädäntö ja mää-
räykset 

 Työkoneen varusteet ja lisälaitteet 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Terveyden turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottami-
nen 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Itsearviointi 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä työkoneen 
käyttöön liittyvää työtä valitulle konetyypille tyypillisessä työympäris-
tössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen 
vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaati-
muksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.  

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 
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Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa 
kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, tuote/palvelu 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) 
ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä ke-
hittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkai-
see työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii 
työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii 
tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökan-
toja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yh-
teistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä 
sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa ylei-
sesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyö-
dyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. 

Ammattietiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin arvope-
rustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti nou-
dattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti 
työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elinta-
poja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti 
ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee 
työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. 
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Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työnte-
kijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tulokselli-
sesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mu-
kaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehi-
tyksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen pe-
riaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä 
kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon 
oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäris-
tönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovai-
kutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. 
Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuot-
teita, käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-ai-
neistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia 
työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. 
Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattiteh-
tävien ja -ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja ke-
mian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työs-
sään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuoli-
sesti ammatissaan ja kansalaisena. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteis-
kunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakenta-
valla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oi-
keuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arki-
elämässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan 

epäkohtien poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän  

vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten 
kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Toteutetaan ensimmäisellä vuosikurssilla. 

 



   OPETUSSUUNNITELMA   29 (44) 

   

Tutkinnon osa jaetaan      
seuraaviin moduleihin 

 

 

Toteutetaan ensimmäisellä vuosikurssilla. 

Työkoneen huoltaminen 

 suorittaa päivittäiset huoltotoimet ja tehdä koneen ylläpito-
huoltotöitä käyttöohjeen mukaisesti sekä huolehtia koneen 
siisteydestä ja puhtaudesta 

 lajitella huollossa syntyvät jätteet. 

Työkoneen käyttäminen 

 tarkistaa käyttämänsä työkoneen käyttökelpoisuuden ja tur-
vallisuuden sekä tehdä tarvittavat toimenpiteet 

 valita ja kiinnittää työkoneen varusteet työtehtävän mukai-
sesti 

 tehdä työkoneella perustehtäviä ja ottaa huomioon muuttu-
vien olosuhteiden asettamat vaatimukset tehtävän aikana 

 yleisimpien ajettavien työkoneiden (kaivukoneet, kuormaajat, 
traktorit ja kuljetusvälineet) käytön perusasiat 

 työskennellä taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä 
käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä ja noudattaa työtur-
vallisuusohjeita 

 suorittaa noston kuormauslaitteella turvallisia menetelmiä 
käyttäen 

 toimia merkinantajana nostoissa 

 määrittää taakan painon ja ottaa huomioon kuormattavan 
kohteen kantavuuden 

 lajitella työtehtävässä esiin tulevat kierrätyskelpoiset materi-
aalit. 

Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 suorittaa T-luokan ajokortin. 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1.Työprosessin     
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tutkinnon suorittaja 

Oman työn         
suunnittelu  

suorittaa omaa työtään 
ohjeiden mukaisesti 

suoriutuu itsenäisesti 
annetusta tehtävästä  

noudattaa työsuunnitel-
maa itsenäisesti sekä 
arvioi ja kehittää toimin-
taansa 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

 

suorittaa logistiikka-alan 
perustehtävät annettu-
jen ohjeiden mukaan  

 

suorittaa logistiikka-alan 
keskeiset tehtävät itse-
näisesti ohjeiden mu-
kaan ja osoittaa toimin-
nallaan ottavansa huo-
mioon muut työyhtei-
sönsä jäsenet sekä työ-
ympäristön 

suoriutuu logistiikka-
alan prosessista vas-
tuullisesti ja turvallisesti 
sekä arvioi ja kehittää 
toimintaansa 
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Taloudellinen ja    
laadukas toiminta 

toimii ohjattuna asetet-
tujen laatutavoitteiden 
mukaisesti. 

toimii asetettujen laatu-
tavoitteiden mukaisesti. 

toimii ja kehittää toimin-
taansa laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien,     
-välineiden ja materi-
aalien hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työkoneen          
käyttökelpoisuus ja 
turvallisuustarkastus 

tarkastaa ohjatusti työ-
koneen käyttökelpoi-
suuden ja turvallisuu-
den 

tarkastaa työkoneen 
käyttökelpoisuuden ja 
turvallisuuden käyttöoh-
jekirjaa apuna käyttäen 

tekee itsenäisesti käyt-
tökelpoisuustarkastuk-
sen ja korjata havaitse-
mansa virheet 

täydentää nestemäärät 
ohjeiden mukaan 

täydentää nestemäärät 
käyttöohjeen mukaisesti 
sekä huomaa selvät viat 
tai poikkeamat 

tunnistaa tehtävän suo-
rittamisen estävät viat 
sekä tarkastaa työko-
neen ja varusteet tehtä-
vän suorituksen jälkeen 

puhdistaa koneen ja 
suorittaa ennakoivaa 
huoltoa ohjattuna 

puhdistaa koneen ja 
suorittaa ennakoivaa 
huoltoa annettujen oh-
jeiden mukaan 

huolehtii koneen puh-
distamisesta ja ennakoi-
van huollon suorittami-
sesta olosuhteiden mu-
kaan 

Työvälineiden        
valinta, työkoneen 
varustelu ja          
työkoneella        
työskentely 

vaihtaa ja käyttää ko-
neen työlaitteita ohjat-
tuna 

 

vaihtaa ja käyttää ko-
neen työlaitteita annet-
tujen ohjeiden mukaan 
sekä pyrkii toimimaan 
siten, että koneelle tai 
varusteille ei aiheudu 
vahinkoja 

vaihtaa, säätää ja käyt-
tää koneen työlaitteita 
työvaiheiden mukaan 

tekee työkoneella ohja-
tusti yksinkertaisia työ-
tehtäviä helpoissa olo-
suhteissa. 

tekee työkoneella yksin-
kertaisia tehtäviä ohjei-
den mukaisesti pyrkien 
esteettisesti hyvään lop-
putulokseen. 

tekee työkoneella yksin-
kertaisia tehtäviä itse-
näisesti sekä pyrkii es-
teettisesti hyvään lop-
putulokseen. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ohjekirjojen käyttö paikantaa päivittäiset 
voitelukohteet käyttöoh-
jekirjan avulla 

paikantaa voitelu- ja 
huoltokohteet käyttöoh-
jekirjan avulla 

paikantaa voitelu- ja 
huoltokohteet sekä va-
litsee tarvittavat aineet 
ja materiaalit käyttöoh-
jekirjan avulla 
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Työkoneita ja niiden 
käyttöä koskeva   
lainsäädäntö ja   
määräykset 

tuntee kuljettajaa ja työ-
koneen liikennekelpoi-
suutta koskevat mää-
räykset 

tuntee työkoneen kuljet-
tamista koskevan lain-
säädännön 

tuntee työkoneen kuljet-
tamista koskeva lain-
säädännön ja suorittaa 
tarvittaessa työkoneen 
kuljettamiseen tarvitta-
van ajo-oikeuden (T-
kortti) 

Työkoneen varusteet 
ja lisälaitteet 

pystyy ohjattuna valitse-
maan oikeat työlaitteet 
tehtävää varten. 

valitsee oikeat työlait-
teet ja varusteet työteh-
tävää varten. 

valitsee ominaisuuksil-
taan soveltuvimman 
työkoneen ja työlaitteet 
tehtävän suorittamista 
varten. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveyden            
turvallisuuden ja   
toimintakyvyn     
huomioon ottaminen 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä 
työssään 

vastaa toimintansa tur-
vallisuudesta 

kehittää toimintaansa 
turvallisemmaksi 

noudattaa työstä annet-
tuja turvallisuusohjeita 
eikä aiheuta vaaraa it-
selleen 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa huomi-
oon työssään työyhtei-
sön muut jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
ja ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti oh-
jeiden mukaisia suo-
jaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä 

varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien turvalli-
suuden sekä poistaa ja 
vie huoltoon vialliset 
työvälineet 

arvioi suojainten, työvä-
lineiden ja työmenetel-
mien soveltuvuutta ky-
seiseen työhön 

Oppiminen ja        
ongelmanratkaisu 

määrittää taakan painon 
ja kuormauskohteen 
kantavuuden ohjattuna 

määrittää taakan painon 
ja kuormauskohteen 
kantavuuden ohjeiden 
mukaan 

määrittää taakan painon 
ja kuormauskohteen 
kantavuuden sekä ajo-
neuvoa kuormattaessa 
suurimman sallitun 
kuorman itsenäisesti 

Itsearviointi arvioi ohjattuna omaa 
työtään. 

arvioi omaa työtään. arvioi omaa työtään laa-
tuvaatimusten mukai-
sesti. 

 

MASSATAVARAKULJETUKSET, 30 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin 

 kuormata ja purkaa kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän 
massatavaroilla säädösten ja työtehtävän edellyttämällä ta-
valla 
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 kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten 
ja määräysten mukaan työtehtävän edellyttämissä erityisolo-
suhteissa 

 suorittaa annetun kuljetustehtävän 

 käyttää massatavarakuljetuksissa kuormaukseen, kuljettami-
seen ja purkamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä 

 tunnistaa ja erottaa toisistaan eri massatavaralajit ja niiden 
ominaisuudet 

 käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia ja 
kuormavaakoja 

 huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä 

 ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuu-
teen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat 

 noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatu-
järjestelmien vaatimuksia 

 toimia asiakaspalvelutilanteissa. 

Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 suorittaa tieturvakoulutuksen. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ennen uuden tutkin-
non osan aloittamista tulee selvittää, onko opiskelijalla ammattitaito-
vaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskelijalla on 
oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen ete-
nemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittä-
mistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, 
mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjalli-
sella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen ete-
neminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Nu-
meerista arviointia ei käytetä. 

Arviointimenetelminä käytetään tehtäviä, käytännön töitä sekä arvi-
ointikeskusteluja. 

Arvioijina toimivat ammattiaineen opettajat ja työssäoppimisen oh-
jaajat. 

Arviointi merkitään arvosanalalla S (suoritettu) tai AK (arviointi kes-
ken), mikäli opiskelija ei saa suoritettua osaamismoduulia. Ammatti-
aineen opettaja varmistaa, että opiskelijalla on tutkinnon osassa 
vaadittava osaaminen ennekuin voi mennä ammattiosaamisen näyt-
töön. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen 
näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa mää-
ritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaami-
sensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan 
arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 
kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 
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Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

 Työn kokonaisuuden hallinta 

 Taloudellinen ja laadukas toiminta 

 Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kuljettamalla kuorma-
autolla tai ajoneuvoyhdistelmällä massatavarakuorman kuljetusalan 
ympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava 
osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä am-
mattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa 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. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, tuote/palvelu 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) 
ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä ke-
hittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkai-
see työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii 
työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii 
tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökan-
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toja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yh-
teistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä 
sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa ylei-
sesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyö-
dyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. 

Ammattietiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin arvope-
rustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti nou-
dattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti 
työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elinta-
poja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti 
ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee 
työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työnte-
kijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tulokselli-
sesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mu-
kaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehi-
tyksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen pe-
riaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä 
kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon 
oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäris-
tönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovai-
kutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. 
Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuot-
teita, käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-ai-
neistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia 
työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. 
Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattiteh-
tävien ja -ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja ke-
mian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työs-
sään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
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hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuoli-
sesti ammatissaan ja kansalaisena. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteis-
kunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakenta-
valla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oi-
keuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arki-
elämässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan 

epäkohtien poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän  

vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten 
kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. 

 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Toteutetaan toisella ja kolmannella vuosikurssilla. 

 

Tutkinnon osa jaetaan      
seuraaviin moduleihin 

 

 

Kuljetusten valmistelu 

 tunnistaa ja erottaa toisistaan eri massatavaralajit ja niiden 
ominaisuudet 

 suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin 

 kuormata ja purkaa kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän 
massatavaroilla säädösten ja työtehtävän edellyttämällä ta-
valla 

 käyttää massatavarakuljetuksissa kuormaukseen, kuljettami-
seen ja purkamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä 

 käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia ja 
kuormavaakoja 

 huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä 

 ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuu-
teen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat 

 toimia asiakaspalvelutilanteissa. 

Kuljetusten suorittaminen 

 kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten 
ja määräysten mukaan työtehtävän edellyttämissä erityisolo-
suhteissa 

 suorittaa annetun kuljetustehtävän 

 noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatu-
järjestelmien vaatimuksia 

 huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä 

 ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuu-
teen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat 

Lisäksi opiskelija suorittaa tieturvakoulutuksen. 
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Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin     
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn          
suunnittelu  

suorittaa omaa työ-
tään ohjeiden mukai-
sesti 

suoriutuu itsenäisesti 
annetusta tehtävästä  

noudattaa työsuunnitel-
maa itsenäisesti sekä ar-
vioi ja kehittää toimin-
taansa 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

suorittaa kuljetusalan 
perustehtävät annet-
tujen ohjeiden mu-
kaan 

suorittaa kuljetusalan 
keskeiset tehtävät itse-
näisesti ohjeiden mu-
kaan ja osoittaa toimin-
nallaan ottavansa huo-
mioon muut työyhtei-
sönsä jäsenet sekä työ-
ympäristön 

suoriutuu kuljetusalan pro-
sessista vastuullisesti ja 
turvallisesti sekä arvioi ja 
kehittää toimintaansa 

Taloudellinen ja    
laadukas toiminta 

toimii ohjattuna ase-
tettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti. 

toimii asetettujen laatu-
tavoitteiden mukaisesti. 

toimii ja kehittää toimin-
taansa laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja        
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Reittisuunnittelu löytää opastettuna kar-
tan tai navigaattorin tai 
molempien avulla oi-
kean määränpään 

suunnittelee valitse-
mansa reitin ja purku-
paikat 

suunnittelee ja valitsee 
kuljetustehtävään ja 
olosuhteisiin soveltuvan 
taloudellisen ja turvalli-
sen reitin  

Kuljetustehtävä 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuormaa, varmistaa ja 
purkaa kuorma-auton 
tai yhdistelmäajoneuvon 
massatavarakuorman 
säädösten mukaisesti  

kuormaa, varmistaa ja 
purkaa kuorma-auton 
tai yhdistelmäajoneuvon 
turvallisesti ja täsmälli-
sesti 

kuormaa kuljetustehtä-
vän edellyttämään 
kuorma-autoon tai yh-
distelmäajoneuvoon 
mahdollisimman suuren 
hyötykuorman erilaisilla 
massalajeilla 

suorittaa massakulje-
tustehtävän säädösten 
mukaisesti 

suorittaa massakulje-
tustehtävän turvallisesti 
ja säädösten mukaisesti 

suorittaa massakulje-
tustehtävän turvallisesti, 
taloudellisesti ja enna-
koivan ajon periaattei-
den mukaisesti 
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selvittää kuorma-auton 
tai ajoneuvoyhdistelmän 
asiakirjoista säädösten 
mukaisen kuormauksen 

täyttää kuljetustehtävän 
edellyttämiä raportteja 

 laatia laatujärjestelmän 
edellyttämiä poik-
keama- tai vahinkora-
portteja 

Lisälaitteet ja         
välineet 

käyttää massatavaran 
käsittelyssä ja kuljetuk-
sessa tarvittavia ajo-
neuvossa olevia laitteita 
ja välineitä 

käyttää massatavaran 
käsittelyssä tarvittavia 
työkoneita ja laitteita 

tarkastaa ja käyttää ajo-
neuvossa olevia laitteita 
ja välineitä sekä työko-
neita määräysten mu-
kaan ja huomioida olo-
suhteiden vaikutukset 
turvalliseen ja taloudelli-
seen käyttöön 

Asiakaspalvelu 

 

 

käyttäytyy ja vastata pu-
helimeen ohjeiden mu-
kaisesti. 

pukeutuu ja toimia asi-
allisesti työtehtävän 
edellyttämällä tavalla. 

on aloitteellinen sekä 
arvioi ja kehittää toimin-
taansa saamansa pa-
lautteen perusteella. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon       
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Turvallinen           
kuljettaminen 

 

 

kuljettaa ajoneuvoa tur-
vallisesti säädösten 
edellyttämällä tavalla ja 
ottaa huomioon massa-
tavaralajien vaikutuksen 
kuljetustehtävän suorit-
tamiseen 

tietää massatavaran 
kuljettamiseen ja näihin 
käytettäviin ajoneuvoi-
hin liittyvät säädökset 

 

tunnistaa ja erottaa toi-
sistaan eri massatava-
ralajit ja niiden ominai-
suudet ja  

osaa soveltaa säädök-
siä sekä fysiikan lakeja 
työssään erilaisissa ti-
lanteissa  

tietää maksimiajoajat 
sekä minimilepoajat 
vuorokaudessa ja käyt-
tää ajopiirturia oikein  

tietää keskeiset ajo- ja 
lepoaikasäädökset sekä 
keskeiset työaikasää-
dökset ja soveltaa niitä 
työssään 

suunnittelee ja aikatau-
luttaa työtehtävänsä ot-
taen huomioon ajo- ja 
lepoaikasäädökset sekä 
työaikasäädökset 

tunnistaa ennakoivan 
ajon periaatteet. 

ymmärtää ennakoivan 
ajamisen turvallisuus-
vaikutukset. 

suorittaa oman työteh-
tävänsä ennakoivan ja 
taloudellisen ajon peri-
aatteita noudattaen. 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys,            
turvallisuus ja    
toimintakyky 

 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä ja oh-
jeita sekä tietää työvirey-
teen vaikuttavat asiat 

 

 

tunnistaa ja välttää tur-
vallisuusriskejä työtehtä-
vissään ja huomioi er-
gonomian vaikutuksen 
terveyteen 

 

 

arvioi ja kehittää työym-
päristöään sekä toimin-
tatapojaan turvallisem-
miksi  

tietää terveellisen ravin-
non ja liikunnan vaikutuk-
set terveyttä ja toiminta-
kykyä ylläpitävänä teki-
jänä 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

 

ymmärtää vuorovaiku-
tustaitojen merkityksen 

 

toimii vuorovaikutustilan-
teissa ja työskentelee 
asiakkaiden kanssa 

johdattaa asiakkaan 
vuorovaikutustilantee-
seen 

Oppiminen ja     
ongelmanratkaisu 

 

tunnistaa työssään esiin-
tyviä ongelmatilanteita ja 
välttää niitä 

ratkaisee työssään esiin-
tyviä ongelmia käytettä-
vissä olevilla keinoilla 

ratkaisee työssään esiin-
tyviä ongelmia hankki-
malla lisätietoa ja punnit-
semalla erilaisia ratkai-
suvaihtoehtoja   

Ammattietiikka 

 

noudattaa sovittuja työ-
aikoja ja raportoi poik-
keamista sekä käyttäy-
tyy asiallisesti 

toimii yleisesti sovittujen 
toimintamallien mukai-
sesti   

suorittaa työtehtävänsä 
sovittujen toimintamal-
lien mukaisesti ja kehit-
tää ammattinsa arvos-
tusta omalla toiminnal-
laan 

 tunnistaa alansa kestä-
vän kehityksen periaat-
teet. 

toimii alansa kestävän 
kehityksen periaatteiden 
mukaisesti. 

edistää alansa kestävän 
kehityksen periaatteiden 
toteutumista. 

 

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OSP 

 

LÄMPÖSÄÄDELLYT KULJETUKSET, 10 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa 

 kuormata ja purkaa kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän elin-
tarvikkeilla säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla 

 tunnistaa ja erottaa toisistaan eri elintarvikelajit (pakaste, tuoreta-
vara, vihannekset) 

 käyttää erilaisia lämmönsäätölaitteita 

 tarkastaa ja säätää elintarvikkeiden kuljetus- ja varastointilämpöti-
lat 
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 selvittää elintarvikekuljetukseen liittyvät viranomaiset ja viran-
omaistoiminnan 

 erilaisia kuormaustapoja kuormatessaan eri elintarvikelaatuja sa-
maan kuormatilaan 

 käyttää lämmönseurantalaitteiden taltioimislaitteita 

 ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen 
ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat 

Lisäksi opiskelijan on halutessaan mahdollista suorittaa 

 hygieniapassin edellyttämän koulutuksen. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnus-
tettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen 
seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin 
on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä 
hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja 
motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtai-
seen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Arviointimenetelminä käytetään tehtäviä, käytännön töitä sekä arviointi-
keskusteluja. 

Arvioijina toimivat ammattiaineen opettajat ja työssäoppimisen ohjaajat. 

Arviointi merkitään arvosanalalla S (suoritettu) tai AK (arviointi kesken), 
mikäli opiskelija ei saa suoritettua osaamismoduulia. Ammattiaineen 
opettaja varmistaa, että opiskelijalla on tutkinnon osassa vaadittava 
osaaminen ennekuin voi mennä ammattiosaamisen näyttöön. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan käytännön töillä ja tehtävillä sekä 
arviointikeskusteluilla. Tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla.  

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 
1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään osaamisen arvioinnin 
kohteissa. 

Osaamisen arvioinnin 
kohteet 

Työprosessin hallinta  

 Oman työn suunnittelu 
 Työn kokonaisuuden hallinta 
 Taloudellinen ja laadukas toiminta 

Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työmenetelmät 
 Lisälaitteet ja välineet 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Turvallinen kuljettaminen 
 Lainsäädäntö 
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Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 Vuorovaikutus ja yhteistyö 
 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
 Ammattietiikka 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa kuormaamalla ja purkamalla kuorma-
auton tai ajoneuvoyhdistelmän elintarvikkeilla säädösten ja työtehtävän 
edellyttämällä tavalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava 
osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia, ar-
vioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtehtä-
vässä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-
nilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, tuote/palvelu 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) ja tukevat 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Kuvaa tässä tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioin-
nin kohteena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen toteutumista:  

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä kehittää 
itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työs-
sään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään 
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joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, 
arvioi ja soveltaa sitä. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilai-
sissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selke-
ästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti 
erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia 
ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäyty-
missääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toi-
minnassaan. 

Ammattietiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin arvoperustan 
mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen teh-
tyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja 
vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä 
toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää 
alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäris-
töön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saa-
vuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä 
ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoittei-
den saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa 
itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen 
ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden 
mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehi-
tyksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman 
alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viih-
tyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikut-
teisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän ha-
vainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, käyttää 
mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä 
vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää 
esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongel-
mien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin 
perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. 
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Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä tek-
nologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyö-
dyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti amma-
tissaan ja kansalaisena. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteiskunnan 
perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakentavalla tavalla yh-
teisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvolli-
suuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän pyrkii aktiivi-
sella toiminnalla vaikuttamaan 

epäkohtien poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
lakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän  

vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa 
kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. 

Tutkinnon osan            
sijoittuminen tutkinnon 
toteutuksessa 

Tutkinnon osa suoritetaan kolmannella vuosikurssilla. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin    
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn         
suunnittelu  

 

suorittaa omaa työtään 
ohjeiden mukaisesti 

 

suoriutuu itsenäisesti 
annetusta tehtävästä  

 

noudattaa työsuunnitel-
maa itsenäisesti sekä 
arvioi ja kehittää toimin-
taansa 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

 

suorittaa kuljetusalan 
perustehtävät annettu-
jen ohjeiden mukaan  

suorittaa kuljetusalan 
keskeiset tehtävät itse-
näisesti ohjeiden mu-
kaan ja osoittaa toimin-
nallaan ottavansa huo-
mioon muut työyhtei-
sönsä jäsenet sekä työ-
ympäristön 

suoriutuu kuljetusalan 
prosessista vastuulli-
sesti ja turvallisesti sekä 
arvioi ja kehittää toimin-
taansa 

Taloudellinen ja    
laadukas toiminta 

toimii ohjattuna asetet-
tujen laatutavoitteiden 
mukaisesti. 

toimii asetettujen laatu-
tavoitteiden mukaisesti. 

toimii ja kehittää toimin-
taansa laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi. 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja        
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmät tekee kylmälaitteille tar-
vittavat tarkastukset oh-
jattuna ennen kuor-
mausta  

tekee kylmälaitteille tar-
vittavat tarkastukset en-
nen kuormausta  

kuormaa kuljetustehtä-
vän edellyttämään 
kuorma-autoon tai ajo-
neuvoyhdistelmään 
mahdollisimman suuren 
hyötykuorman erilaisilla 
elintarvikelajeilla 

 käyttää elintarvikkeiden 
käsittelyssä ja kuljetuk-
sessa tarvittavia ajo-
neuvossa olevia perus-
laitteita ja välineitä         

käyttää elintarvikkeiden 
käsittelyssä ja kuljetuk-
sessa tarvittavia ajo-
neuvossa olevia erikois-
laitteita ja välineitä 

tarkastaa ja käyttää ajo-
neuvossa olevia laitteita 
ja välineitä määräysten 
mukaan sekä huomi-
oida olosuhteiden vai-
kutukset turvalliseen ja 
taloudelliseen käyttöön 

Lisälaitteet ja        
välineet 

käyttäytyy ja vastaa pu-
helimeen ohjeiden mu-
kaisesti. 

pukeutuu ja toimii asial-
lisesti työtehtävän edel-
lyttämällä tavalla. 

on aloitteellinen sekä 
arvioi ja kehittää toimin-
taansa saamansa pa-
lautteen perusteella. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Turvallinen            
kuljettaminen 

 

 

kuljettaa ajoneuvoa tur-
vallisesti säädösten 
edellyttämällä tavalla ja 
ottaa huomioon elintar-
vikelajien vaikutuksen 
kuljetustehtävän suorit-
tamiseen 

tietää elintarvikelajien 
kuljettamiseen ja näihin 
käytettäviin ajoneuvoi-
hin liittyvät säädökset 

 

valitsee oikeat kuljetus-
lämpötilat sekä sovel-
taa työhön kuuluvia 
säädöksiä ja fysiikan 
lakeja erilaisissa työti-
lanteissa  

 

Lainsäädäntö tietää kuljetusta koske-
van elintarvikelainsää-
dännön. 

noudattaa työssään 
lainsäädännön ohjeita ja 
määräyksiä. 

tietää elintarvikekulje-
tukseen liittyvät viran-
omaiset ja viranomais-
toiminnan (esim. laa-
dunvalvonnan velvoit-
teet). 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä ja oh-
jeita sekä tietää työvi-
reyteen vaikuttavat 
asiat 

tunnistaa ja välttää tur-
vallisuusriskejä työteh-
tävissään ja huomioi er-
gonomian vaikutuksen 
terveyteen 

arvioi ja kehittää työym-
päristöään sekä toimin-
tatapojaan turvallisem-
miksi  

tietää terveellisen ravin-
non ja liikunnan vaiku-
tukset terveyttä ja toi-
mintakykyä ylläpitävänä 
tekijänä 

Vuorovaikutus ja    
yhteistyö 

ymmärtää vuorovaiku-
tustaitojen merkityksen 

toimii vuorovaikutusti-
lanteissa ja työskente-
lee asiakkaiden kanssa 

johdattaa asiakkaan 
vuorovaikutustilantee-
seen 

Oppiminen ja        
ongelmanratkaisu 

tunnistaa työssään 
esiintyviä ongelmatilan-
teita ja välttää niitä 

ratkaisee työssään 
esiintyviä ongelmia käy-
tettävissä olevilla kei-
noilla 

ratkaisee työssään 
esiintyviä ongelmia 
hankkimalla lisätietoa ja 
punnitsemalla erilaisia 
ratkaisuvaihtoehtoja   

Ammattietiikka 

 

 

 

 

noudattaa sovittuja työ-
aikoja ja raportoi poik-
keamista sekä käyttäy-
tyy asiallisesti 

toimii yleisesti sovittujen 
toimintamallien mukai-
sesti   

suorittaa työtehtävänsä 
sovittujen toimintamal-
lien mukaisesti ja kehit-
tää ammattinsa arvos-
tusta omalla toiminnal-
laan 

tunnistaa alansa kestä-
vän kehityksen periaat-
teet. 

toimii alansa kestävän 
kehityksen periaattei-
den mukaisesti. 

edistää alansa kestävän 
kehityksen periaattei-
den toteutumista. 

 

 


