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	Osana koulutuksen suunnitelmaa
	Tämä dokumentti on osa henkilökohtaista opiskeluohjelmaa

	

TUTKINTO:		Logistiikan perustutkinto, 2014, Varastonhoitaja
			Dnro 61/011/2014, päivämäärä 4.11.2014
OSAAMISALA:		Varastopalvelujen osaamisala



Opiskelija
     
Puhelin
     
Sähköposti
     
Kouluttajan merkintöjä
     


Opiskelijan itsearviointi 

Ennen koulutusta:
Selkeyttää ammatin sisältöä opiskelijalle
Kuvaa tutkinnon keskeiset työtehtävät, joita koulutuksen aikana opitaan. 
Varmistaa tutkinnon soveltuvuuden työharjoittelupaikalle 
ja toimii osana henkilökohtaista opiskeluohjelmaa. 
Auttaa opiskelijaa arvioimaan omaa osaamistaan työtehtävissä. 
Itsearviointi on lähtökohta koulutuksen suunnitteluun.
Opiskelija ja kouluttaja käyvät lomakkeen yhdessä läpi. 
Silloin ohjaus selkeytyy ja itsearviointi on realistisempaa. 
Alkuperäinen kappale jää oppilaitokselle.

Koulutuksen aikana:
Toimii muistilistana monipuolisista työtehtävistä ja varmistaa riittävän työnkierron  
Opiskelija ja kouluttaja miettivät yhdessä, mitkä työtehtävät vaativat vielä                    harjoitusta 
Opiskelija ja kouluttaja pysähtyvät arvioimaan työpaikalla tapahtuvan                ammattitaidon kehittymistä, vähintään 2-3- kertaa vuodessa 

Oppisopimuksen lopussa:
Toimii työnantajan apuvälineenä ”arvioinnissa työpaikalla tapahtuneesta                   koulutuksesta”












TUTKINNON OSAT 

Pakolliset tutkinnon osat: 

Tavaran vastaanotto ja säilytys
Tavaran keräily ja lähetys
Inventointi ja saldonhallinta
Trukinkuljettajan tehtävät

Tutkinnon osan numero tai §
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4


Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan 3 osa seuraavista (rastita):


 Työkoneiden käyttö ja huolto (T-kortti)
 Vaarallisten aineiden käsittely (vastaa puolikasta osaa)
 Varaston tietojärjestelmät (vastaa puolikasta osaa)
 Tavaran kuljettaminen (vähintään B-kortti, kuljettaminen osa toimenkuvaa)
 Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa
 Yritystoiminnan suunnittelu
 Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
 Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon osan numero tai §

2.7.1
2.7.12
2.7.13
2.7.14
2.7.15
2.7.19
2.7.20
2.7.21







Ohje itsearvioinnin täyttämiseksi:


Mieti realistisesti tämänhetkistä osaamistasi (ei sitä mitä voisit osata).

Täytä lomake kun olisit huomenna suorittamassa näyttötutkinnon.

Käytä täyttämiseen aikaa ja lue huolella kysymykset.



TUTKINNON OSA: Tavaran vastaanotto ja säilytys
Tutkinnon osan keskeiset työtehtävät

Opiskelijan itsearviointi opintojen alussa

en osaa
osaan jonkin verran
osaan
hyvin
osaan  erinomaisesti





Vastaanottaa saapuvan tavaran lähetyksiä 




Laskee saapuvan tavaran yksiköt oikein ja vertaa tavaraa dokumentteihin




Toimii yrityksessä olevien tavaran varastointivaatimusten mukaisesti 




Valitsee tavaralle oikean varastopaikan, siirtää tavaran sinne




Tekee hyllytystä, pinoaa varastoitavia tuotteita tai lähetyksiä ergonomisesti ja työturvallisesti 




Käsittelee saapumisdokumentteja, ilmoittaa/kirjaa näkyvän tai piilevän vahingon 




Käyttää työturvallisesti ja ergonomisesti tavaran vastaanottoon tarvittavia työvälineitä ja -menetelmiä




Päivittää saapumistiedon varastokirjanpitojärjestelmään




Tietää oman työsopimuksen sisällön ja ehdot, noudattaa annettuja työaikoja.




Tietää omassa työnkuvassaan tavaran vastaanoton ja säilytyksen työvaiheet




Lisätietoja:
     
 
 

TUTKINNON OSA: Tavaran keräily ja lähetys
Tutkinnon osan keskeiset työtehtävät

Opiskelijan itsearviointi opintojen alussa

en osaa
osaan jonkin verran
osaan
hyvin
osaan  erinomaisesti





Käyttää yrityksen keräilydokumentteja




Suorittaa keräilyä




Käyttää keräilyssä peruslaitteita ja työvälineitä sujuvasti ja työturvallisesti 




Tekee pakkausta oikein menetelmin ja työvälinein




Tekee tarvittavat pakkausmerkinnät




Tuntee lähetystekniikan omassa yrityksessä




Käyttää yrityksen kuljetusdokumentteja 




Osaa erilaiset rahditusperusteet




Tietää kuormanvarmistamisen periaatteet, soveltaa niitä omassa työssään




Lisätietoja:
     




TUTKINNON OSA: Inventointi ja saldonhallinta
Tutkinnon osan keskeiset työtehtävät

Opiskelijan itsearviointi opintojen alussa

en osaa
osaan jonkin verran
osaan
hyvin
osaan  erinomaisesti





Tekee inventointia ja ilmoittaa havaitsemansa saldoerot




Käyttää inventaariotyössä tarvittavia työvälineitä sujuvasti




Tietää yrityksen varaston ohjauksen periaatteet, tuntee varaston kustannusrakenteen




Tulkitsee varaston valvonnan ja ohjauksen raportteja




Ymmärtää varastokirjanpidon perusteet




Käyttää viivakoodien lukulaitetta, tulostaa mm. osoitetarroja 




Käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia




Käyttää sähköpostia, internetiä ja muita mahdollisia viestintävälineitä




Lisätietoja:
     



TUTKINNON OSA: Trukinkuljettajan tehtävät
Tutkinnon osan keskeiset työtehtävät

Opiskelijan itsearviointi opintojen alussa

en osaa
osaan jonkin verran
osaan
hyvin
osaan  erinomaisesti





Käyttää vastapaino-, tukipyörä- tai työntömastotrukkia turvallisesti




Osaa trukin toimintaperiaatteet, tehdä päivittäiset huoltotoimet




Suorittaa ajoonlähtö- ja lopetustoimet trukilla




Tietää määräaikaishuollossa tehtävät korjaukset




Työskentelee ergonomisesti, käyttää ympäristöä säästäviä työtapoja ja noudattaa työturvallisuusohjeita




Ymmärtää vastuuvakuutuksen merkityksen




Lisätietoja:
     


TUTKINNON OSA: Työkoneiden käyttö ja huolto
Tutkinnon osan keskeiset työtehtävät

Opiskelijan itsearviointi opintojen alussa

en osaa
osaan jonkin verran
osaan
hyvin
osaan  erinomaisesti





Tekee päivittäisiä huoltotoimia, tekee työkoneen ylläpitohuoltotöitä käyttöohjeen mukaisesti ja huolehtii koneen siisteydestä ja puhtaudesta




Valitsee työkoneisiin varusteita ja kiinnittää niitä työtehtävän mukaisesti




Tekee työkoneella perustehtäviä, huomioi olosuhteiden asettamat vaatimukset 




Käyttää työssään
trukkeja
kuormaajia
traktoreita 
kuljetusvälineitä




















Käyttää henkilökohtaisia turvavarusteita/suojaimia 




Tekee nostoja kuormauslaitteilla




Lajittelee huollossa syntyviä ja työtehtävissä esiin tulevia jätteitä




Lisätietoja:
     



Tutkinnon osa: Vaarallisten aineiden käsittely
Tutkinnon osan keskeiset työtehtävät

Opiskelijan itsearviointi opintojen alussa

en osaa
osaan jonkin verran
osaan
hyvin
osaan               erinomaisesti





Tunnistaa kolleista vaarallisten aineiden merkinnät ja aineluokat, tarvittaessa selvittää aineiden vaaraominaisuudet




Pakkaa vaarallisia aineita säädösten ja määräysten mukaisesti




Merkitsee kollit säädösten ja määräysten mukaisesti




Määrittää eri aineiden vapaarajat




Noudattaa eri aineiden yhteenkuormauskieltoja säädösten mukaisesti




Käyttää vaarallisten aineiden kuljetuksissa tarvittavia asiakirjoja




Sijoittaa vaarallisia aineita sisältävät kollit varastoon säädösten ja määräysten mukaisesti.




Käsittelee vaarallisia aineita säädösten ja määräysten mukaisesti, käyttää suojavälineitä oikein




Huolehtii työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä




Noudattaa työssään yrityksen laatujärjestelmän vaatimuksia 




Toimii vahinkotilanteissa ohjeiden ja määräysten mukaisesti 




Lisätietoja:
     


TUTKINNON OSA: Yritystoiminnan suunnittelu
Tutkinnon osan keskeiset työtehtävät

Opiskelijan itsearviointi opintojen alussa

en osaa
osaan jonkin verran
osaan
hyvin
osaan  erinomaisesti





Osaa esittää liikeidean ja yritysmuodon




Osaa arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai 
markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta




Osaa selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä                                                                   ja kilpailutilannetta




Osaa laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat




Lisätietoja:
     




TUTKINNON OSA: Tavaran kuljettaminen
Tutkinnon osan keskeiset työtehtävät

Opiskelijan itsearviointi opintojen alussa

en osaa
osaan jonkin verran
osaan
hyvin
osaan      erinomaisesti





Tekee ajoonlähtötarkastuksen ajoneuvolle ja lisälaitteille
nesteet, valot, renkaat
ajoneuvon ulkopuolinen tarkastus
kuormatilan tarkastus (tyhjä/kuormattu, siisteys ja järjestys)
















Huolehtii ajoneuvon lastaus- ja purkuvalmiudesta:
ajoneuvon sijoitus lastauksen- ja purkauksen aikana
Turvallinen ja ergonominen toimintalastaus- ja purkualueella (henk.koht. turvavälineet, työturvallisuus)












Tekee lastauksen/purkamisen työturvallisesti




Sijoittaa/kiinnittää kuorman työturvallisesti/lain mukaan




Käyttää tarvittavia kuormausvälineitä työturvallisesti (pumppuk,trukki,nosturi)




Käyttää tarvittavia kuormansidontavälineitä




Kuljettaa ajoneuvoa ennakoiden ja taloudellisesti




Huomioi kuormatun ajoneuvon ominaisuudet keliolosuhteiden mukaan




Lisätietoja:
     




TUTKINNON OSA: Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa
Tutkinnon osan keskeiset työtehtävät

Opiskelijan itsearviointi opintojen alussa

en osaa
osaan jonkin verran
osaan
hyvin
osaan               erinomaisesti





Palvele asiakkaita hyvän asiakaspalvelun mukaisesti




Käyttää yrityksen tavarantoimittajien tuotehakemistoja, hinnastoja ja luetteloita




Tunnistaa yrityksen keskeisimmät nimike- ja tuotevalikoimat




Tarvittaessa arvioi erisuuruisten alennusten vaikutusta yrityksen talouteen




Tarvittaessa arvioi rahti- ja varastointikulujen kustannusten vaikutuksia




Ymmärtää yrityksen tuotteiden osto- ja myyntitapahtumaan liittyviä toimintoja




Toimii yrityksen ja alan ohjeiden, laatuvaatimusten sekä lainsäädännön mukaisesti




Lisätietoja:
     



Tutkintoon sisältyvät kortit                                             ja pätevyyskoulutukset 
Voimassa kk/v asti

Muut kortit                                                                                                ja pätevyyskoulutukset
Voimassa 
kk/v asti





EA 1-kortti / vast. 
     

     
     
Työturvakortti 
     

     
     
T-luokan ajo-oikeus ja kortti                                               (Tutkinnon osassa Työkoneiden käyttö ja huolto)
     

     
     
B-kortti                                                                                      (Tutkinnon osassa Tavarankuljettaminen)
     

     
     
Hygieniapassi                                                                             (Tutkinnon osassa Tavaran avaranvastaanotto ja säilytys)ankuljettaminen)_________________________________________________________________________________vastaanotto ja säilytys) 
     

     
     
Trukkikortti 
     

     
     
Tulityökortti
     

     
     


Lisätietoja tutkinnon perusteesta: http://www.oph.fi/download/162455_logistiikan_pt_01082015.pdf

