
  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 
Sisälogistiikan osaamisala, varastonhoitaja 

Dronen ohjaaminen, 5 osp 
Valinnainen tutkinnon osa 

Toteutus- ja arviointisuunnitelma 
 

 
  



  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO  
 

DRONEN OHJAAMINEN, 5 osp 

Kuvaus: esitellään, mistä tutkinnon osassa on kysymys 

Dronen ohjaaminen on valinnainen tutkinnon osa kaikille Logistiikan perustutkinnon 
opiskelijoille, kaikilla osaamisaloilla. Tutkinnon osa ei vaadi edeltävää osaamista. 
Tutkinnon osassa ohjauksessa käytetään droneja tai muita miehittämättömiä ilma-
aluksia. 

 
• Dronen ohjaaminen tutkinnon osa ei vaadi aikaisempaa osaamista ja näin ollen soveltuu 

kaikille dronen ohjaamisesta kiinnostuneille opiskelijoille. Vaadittu osaaminen hankitaan 
tekemällä erilaisia dronen ohjaamiseen liittyviä lennätyksiä. Tutkinnon osan aikana 
opiskelija suorittaa drone ilma-aluksen lennättämistä koskevan A1/A3verkkoteoriakokeen. 
Osaamista voidaan hankkia myös työpaikalla tapahtuvana oppimisena opiskelijan 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. 

 

Koulutuksen toteuttamistavoista ja -ajoista sekä oppimisympäristöistä 

Opiskelu aloitetaan teoriaopinnoilla, jossa perehdytään drone ilma-aluksen lennättämistä 
koskeviin säädöksiin ja asetuksiin. Opiskelun aikana tarkastellaan ja tarkastetaan dronen 
tekniikkaa ja rakennetta, joista siirrytään valmistelemaan drone tehtävää varten. 
Harjoituksissa operoidaan dronea lentämään tiettyjä reittejä ja tunnistamaan seurattava 
kohde.  

Tutkinnon osan lopuksi on mahdollista suorittaa A1/A3 verkkoteoriakoe Traficomin 
järjestämänä.  

Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelutaitoihin ja ammattietiikkaan kuten oma-
aloitteisuuteen, asenteeseen ja työaikojen noudattamiseen sekä yrittäjähenkisyyteen. 



  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

Osaamista hankitaan esim. osallistumalla lähi- ja verkko-opetukseen sekä ohjattuihin 
harjoituksiin, itsenäisesti ja työryhmissä työskentelemällä, työpaikalla tapahtuvalla 
oppimisella sekä virtuaalioppimisella. 

Oppimisympäristöinä toimivat esim. Tietokoneluokka/-tila, verkko-oppimisympäristöt, 
oppilaitoksen työsalit ja harjoitusalueet sekä alan työpaikat. 

Oppimateriaaleina käytetään alan ammattikirjallisuutta sekä verkosta saatavia 
materiaaleja.  

Opiskelijan aiempi osaaminen otetaan huomioon opiskelijan henkilökohtaisessa 
osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS). 

 

Opiskelijan osaamisen arvioinnista 

Opiskelijan osaaminen osoitetaan näytössä, joka suoritetaan työpaikalla. Näyttö voi 
koostua yhdestä tai useammasta työtehtävästä, missä opiskelija selvittää arvioijille 
säädökset ja asetukset, joita dronea lennätettäessä tulee noudattaa, valmistelee dronen 
käyttökuntoon ja lennättää dronea Työtehtäviä tehdään siinä laajuudessa, että tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia vastaava osaaminen voidaan kattavasti osoittaa. Näytön 
suorituspaikka ja -ajankohta määräytyvät opiskelijan HOKS:n perusteella. Näytön kesto 
vaihtelee työtehtävien vaativuuden ja laajuuden mukaan.  

Tutkinnon osan arviointi määräytyy näytön perusteella. Osaamisen arvioinnin toteuttavat 
ja arvioinnista päättävät kaksi arvioijaa. Arvioijista toinen on opettaja tai erityisestä syystä 
muu koulutuksen järjestäjän edustaja ja toinen työelämän edustaja. Opiskelija arvioi 
myös itse omaa työskentelyään. Jos näyttö annetaan perustellusta syystä 
oppilaitoksessa, arvioinnin voi toteuttaa ja siitä päättää kaksi opettajaa tai koulutuksen 
järjestäjän edustajaa. Opettaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja 
perehdyttää työelämää edustavat arvioijat osaamisen arviointiin. Osaaminen arvioidaan 
asteikolla 1-5. 

Näyttöpaikkaan, näytön täydentämiseen ja arvioijien valintaan liittyvät perustelut kirjataan 
HOKSiin. 

 

  


