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PUUALAN 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 

 

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

lisäksi pakollisia tutkinnon osia yhteensä 45 osp ja valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 90 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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PUUALAN PERUSTUTKINNON SUORITUSJÄRJESTYS, AIKUISET 

 

 

Taulukko 1. Aikuisten puualan perustutkinnon suoritusjärjestys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUUALAN PERUSTUTKINNON SUORITUSJÄRJESTYS, NUORET 

Puualan perustutkinto, puuseppä (AIKO) 1. vuosi 2. vuosi

Pakolliset tutkinnon osat

Materiaali- ja valmistustekniikka x

Asiakaslähtöinen valmistustoiminta x

Valinnaiset tutkinnon osat

Massiivipuutuotteiden valmistus x x

CNC-ohjelmointi ja -työstö x x

Asennustyö x

Kalusteiden asennus x

Ovi- ja ikkuna-asennus x

Porrasasennus x

Ovien valmistus x

Ikkunoiden valmistus x

Portaiden valmistus x

Terätekniikka x

Sisustuspuusepäntyöt x

Höyläämötutteiden valmistus x

CNC-työstö x

Puualan tuotantoautomaatiotekniikka x

Entisöinti ja puukorjaus x

Puualan tuotteiden myynti x

Tekninen suunnittelu ja prototyypin valmistus x

Puusepänalan valmistustoiminta x

Kuivaustekniikka x

Pintakäsittely x

Yritystoiminnan suunnittelu x
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Puualan perustutkinto, puuseppä (NUKO)
Osaamis-

pistettä 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp

Materiaali- ja valmistustekniikka 30 x

Asiakaslähtöinen valmistustoiminta 15 x
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Taulukko 2. Nuorten puualan perustutkinnon suoritusjärjestys  

Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp

Massiivipuutuotteiden valmistus 30 x

CNC-ohjelmointi ja -työstö 30 x

Asennustyö 5 x x

Kalusteiden asennus 10 x x

Ovi- ja ikkuna-asennus 10 x x

Porrasasennus 10 x x

Ovien valmistus 15 x x

Ikkunoiden valmistus 15 x x

Portaiden valmistus 15 x x

Terätekniikka 15 x x

Sisustuspuusepäntyöt 15 x x

Höyläämötutteiden valmistus 15 x x

CNC-työstö 15 x x

Puualan tuotantoautomaatiotekniikka 15 x x

Entisöinti ja puukorjaus 15 x x

Puualan tuotteiden myynti 15 x x

Tekninen suunnittelu ja prototyypin valmistus 15 x

Puusepänalan valmistustoiminta 15 x x

Kuivaustekniikka 15 x x

Pintakäsittely 15 x x

Yritystoiminnan suunnittelu 15 x x

Yrityksessä toimiminen 15 x x

Huippuosaajana toimiminen 15 x x

Varastotoiminnat 15 x x

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Äidinkieli 5 x x x

Toinen kotimainen kieli 1 x

Vieras kieli 2 x x

Valinnaiset opinnot 3

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Matematiikka 3 x x

Fysiikka ja kemia 2 x

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen soveltaminen 1 x x

Valinnaiset opinnot 3

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Yhteiskuntataidot 1 x x

Työelämätaidot 1 x

Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 x x

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 x

Valinnaiset opinnot 3

Sosiaalinen ja kultturinen osaaminen

Kulttuurien tuntemus

Taide ja kulttuuri 1 x

Etiikka

Psykologia

Ympäristöosaaminen 1 x

Jokin yhteisten tutkintojen osa-alueista

Valinnaiset opinnot 5 x x

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

3D tulostus 1-10 x

Puualan kädentaidot 1-10 x

Sisustustyö 1-10 x

Puualan erikoistekniikat 1-10 x

Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista ammatillisista tutkinnon osista 1-10 x

Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 1-10 x

Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista 1-10 x

Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista 1-10 x

Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa 1-10 x

2 valinnaiset  / 5 vapaasti valittavat 

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 

 

MATERIAALI- JA VALMISTUSTEKNIIKKA, 30 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 lukea työpiirustuksia ja suunnitella sen mukaan työjärjestyk-
sen 

 laatia yksinkertaisia standardin mukaisia työpiirustuksia 

 laatia materiaalikortin piirustusten mukaiseksi 

 käyttää alan mittavälineitä luotettavasti 

 valita käyttökohteeseen sopivan materiaalin ja pintakäsittely-
aineen 

 mitata puutavaran kosteuden ja ymmärtää puun kosteuselä-
misen 

 valmistaa tuotteiden rakenteita ja liitoksia 

 valmistaa tuotteita määriteltyjen laatuvaatimusten mukaan 

 viimeistellä tuotteen pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla 

 pintakäsitellä tuotteen tarkoituksen mukaisella tavalla 

 työskennellä puualan koneilla turvallisesti huomioiden mah-
dolliset epäkohdat (Atex-direktiivi) 

 työturvallisuuskortin ja tulityökortin sekä EA1 kortin vastaavat 
taidot 

 ylläpitää työpaikan järjestystä ja siivota työpisteensä 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa 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. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä 
tai tutkintotilaisuudessa, joka voi koostua useammasta osanäytöstä 
tai tutkintosuorituksen osasta ja tarvittaessa niitä täydennetään 



   OPETUSSUUNNITELMA   8 (143) 

   

muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä tai tut-
kintotilaisuudessa arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuk-
sissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa 
osaamisensa 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, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustutkin-
non perusteissa. 2014 / 2.1.1 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta: 
toimii suunnitelmallisesti ja taloudellisesti materiaalin suh-
teen 

2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: 
piirustusten luku ja materiaalikortin käyttö, turvallinen työstö-
koneiden ja apuvälineiden käyttö sekä tuotteen viimeistely 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: 

materiaalituntemus, ymmärrys puun elämisen vaikutuksesta 
tuotteen rakenteisiin, materiaalikustannusten laskeminen 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 
vuorovaikutus ja yhteistyö 

Tarkemmin puualan perustutkinto perusteet 2014 / 2.1.1 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa, joka toteutetaan oppi-
laitoksessa. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistetaan itsenäi-
sesti suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulki-
ten yksinkertaisen tuotteen tai tuotteen osia. Painopiste on työturval-
lisessa ja ergonomisessa työskentelyssä sekä koneiden käytön hal-
linnassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaami-
nen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaito-
vaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympäristö, 
käsityövälineet, käsityölaitteet (esim. käsijyrsin ja lamello), 
peruspuuntyöstökoneet (esim. pyörösaha ja alajyrsin) 

Oppimismenetelmät Lähiopetus työsalissa, teoriaopetus, ryhmä-/parityöskentely, verkko-
opetus, oppimistehtävätaulukko, itsenäinen tiedonhankinta ja 
opiskelu 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat esittelevät tutkinnon osan ja sen ammattitaitovaatimusten 
toteutuksen (harjoitustyöt) sekä arvioinnin perusteet. Opettajat oh-
jaavat ja tukevat opiskelijan oppimista itsenäiseen työskentelyyn ja 
oman opintopolun löytämiseen. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Jatkokoulutus mahdollisuudet, uuden teknologian sisäistäminen 

Yrittäjyys Painotetaan opiskelijaa ottamaan vastuu omasta tekemisestään, 
niin laadullisesti kuin aikataulullisestikin. 
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Kansainvälisyys Osa työstökoneiden ohjelmistoista ovat englanninkielisiä. 

Suurin osa verkosta löytyvästä oheismateriaalista on englanninkieli-
siä. 

Kestävä kehitys Tutkinnon osassa painotetaan materiaalin taloudelliseen ja järke-
vään käyttöön. Puuaines itsessään on ekologinen ja kestävä materi-
aali. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan ammatillisessa peruskoulutuksessa (nuoriso) opinto-
vuonna ja näyttötutkintoon valmentavassa koulutuksessa (aikuiset) 
ensimmäisenä opintovuonna. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn suunnittelu  tarvitsee ajoittain oh-
jausta suunnitellessaan 
työtään  

suunnittelee työnsä 
annettujen ohjeiden 
mukaan  

suunnittelee itsenäisesti 
työnsä ja osaa esittää 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja  

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee jonkin verran 
ohjausta aloituksessa ja 
siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

toimii työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella 

toimii suunnitelmallisesti 
ja osaa ratkaista 
ongelmatilanteita  

Yrityslähtöinen, 
laadukas ja 
taloudellinen toiminta 

tarvitsee jonkin verran 
ohjausta 
saavuttaakseen 
työssään asetetut 
minimitavoitteet 

saavuttaa työssään 
asetetut laatutavoitteet  

käyttää materiaaleja 
taloudellisesti; 
saavuttaa työssään 
asetetut laatu- ja 
aikatavoitteet  

asennoituu työhönsä 
siten, ettei tietoisesti 
aiheuta taloudellista 
vahinkoa 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä taloudellisia 
vaikutuksia 

on aloitteellinen ja toimii 
työyhteisön parhaaksi 

Oman työn arviointi arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin, 
mutta arviointi ei kaikilta 
osin ole realistinen 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
realistisesti  

arvioi työskentelyään 
realistisesti; osaa 
kehittää toimintaansa 
parempaan 
lopputulokseen 
pääsemiseksi 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tekninen piirtäminen osaa lukea 
tuotepiirustuksia  

osaa piirtää annettujen 
ohjeiden mukaan osa- 
tai kokoonpanokuvia 

osaa piirtää osa- ja 
kokoonpanokuvia 

Materiaaliluettelojen 
laadinta 

tarvitsee ajoittain 
ohjausta laatiessaan 
materiaaliluetteloja 

osaa laatia lähes 
virheettömästi 
materiaaliluetteloja 

osaa laatia 
materiaaliluetteloja 

Mittaimet osaa käyttää rullamittaa 
luotettavasti ja 
työntömittaa 
pääsääntöisesti oikein 

hallitsee rulla- ja työn-
tömitan käytön luonte-
vasti ja luotettavasti; 
osaa käyttää muita 
mittaimia ohjeistettuna 

käyttää työssä 
tarvittavia mittalaitteita 
tehokkaasti, 
monipuolisesti ja 
luotettavasti 

Koneiden ja 
laitteiden 
käyttäminen 

tarvitsee ajoittain 
ohjausta valitessaan ja 
asettaessaan oikeat 
terät ja työstöarvot 

osaa valita ja asettaa 
annettujen ohjeiden 
mukaan oikeat terät ja 
työstöarvot 

osaa valita ja asettaa 
lähes itsenäisesti oikeat 
terät ja työstöarvot  

työskentelee ohjattuna 
huomioiden 
työturvallisuuden ja 
siisteyden 

työskentelee annettujen 
ohjeiden mukaan 
huomioiden 
työturvallisuuden ja 
siisteyden 

työskentelee lähes 
itsenäisesti huomioiden 
työturvallisuuden ja 
siisteyden 

osaa lähes itsenäisesti 
käyttää melkein kaikkia 
peruskoneita, mutta 
tarvitsee ohjausta 
asetteiden teossa 

osaa itsenäisesti 
käyttää lähes kaikkia 
peruskoneita, mutta 
tarvitsee vähäistä 
ohjausta asetteiden 
teossa 

osaa itsenäisesti 
käyttää peruskoneita ja 
tehdä niille asetteita 

Materiaalien valinta tarvitsee jonkin verran 
ohjausta osatakseen 
valita tuotteeseen 
määritellyt materiaalit  

osaa annettujen 
ohjeiden mukaan valita 
tuotteeseen määritellyt 
materiaalit  

osaa itsenäisesti valita 
tuotteeseen määritellyt 
materiaalit  

Viimeistely ja 
laaduntarkkailu 

osaa tehdä 
viimeistelyjä, mutta 
viimeistelyssä ja 
laaduntarkkailussa on 
useita puutteita  

selviytyy osien 
viimeistelyistä, mutta 
laaduntarkkailussa on 
pieniä puutteita 

selviytyy kaikilta osin 
moitteettomasti 
viimeistelystä ja 
laaduntarkkailusta 

Pintakäsittely osaa pintakäsitellä 
käsityövälineillä 
tuotteen 
minimivaatimusten 
mukaisesti 

osaa pintakäsitellä 
ohjatusti ruiskulla 
tuotteen osia 

osaa pintakäsitellä 
ruiskulla tuotteen osia 
laatuvaatimusten 
mukaan 

Kone- ja terähuolto 

 

 

osaa teroittaa 
käsityökalujen terät, 
mutta lopputuloksessa 
on puutteita 

osaa teroittaa 
käsityökalujen terät 

osaa teroittaa 
käsityökalujen terät 
oikea-aikaisesti ja 
itsenäisesti 
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 osallistuu koneiden 
huoltotoimiin 

osaa suorittaa koneille 
tehtävät perushuollot 

osaa suorittaa 
itsenäisesti ja oikea-
aikaisesti useimmat 
koneille tehtävät 
perushuollot 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Materiaalituntemus tietää yleisimmät 
puusepänteollisuudessa 
käytettävät puulajit 

tunnistaa yleisimmät 
puusepänteollisuudessa 
käytettävät puulajit 

tunnistaa yleisimmät 
puusepänteollisuudessa 
käytettävät puulajit; 
tietää niiden 
käyttökohteet 

tietää 
puusepänteollisuudessa 
käytettävät yleisimmät 
levymateriaalit 

tunnistaa yleisimmät 
puusepänteollisuudessa 
käytettävät 
levymateriaalit 

tunnistaa yleisimmät 
puusepänteollisuudessa 
käytettävät 
levymateriaalit; tietää 
niiden ominaisuudet ja 
käyttökohteet 

ymmärtää, miten puu 
käyttäytyy kosteuden 
muuttuessa 

ymmärtää 
puumateriaalien 
anisotrooppisuuden 
merkityksen tuotteiden 
valmistukseen ja 
rakenteisiin 

tuntee puun fysikaaliset 
ja kemialliset 
ominaisuudet ja niiden 
vaikutuksen; tietää 
puun rakenteen 
merkityksen 
puuntyöstössä 

tietää yleisimmät 
puusepänteollisuudessa 
käytettävät liimat ja 
muut materiaalit 

tunnistaa yleisimmät 
puusepänteollisuudessa 
käytettävät liimat ja 
muut materiaalit 

tunnistaa yleisimmät 
puusepänteollisuudessa 
käytettävät liimat ja 
muut materiaalit; tietää 
niiden käyttökohteet 

Kuivaustekniikka osaa määrittää puun 
kosteuden 

ymmärtää miksi 
puutavara kuivataan 
käyttökosteuteen 

osaa määrittää puun 
kosteuden 
punnitusmenetelmällä 
ja hallitsee käsitteen 
tasapainokosteus  

Matematiikka ja 
luonnontieteet 

osaa laskea valmiin 
tuotteen 
materiaalikustannukset 

osaa laskea kaikkien 
tuotteen valistamiseen 
käytettyjen materiaalien 
kustannukset 

ymmärtää tuotteen 
hinnan muodostumisen 
ja osaa itsenäisesti 
laskea kaikki 
materiaalikustannukset 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja 
työaikoja ja -ohjeita 

noudattaa työyhteisön 
sääntöjä ja ohjeita; 
tekee työtä 
vastuuntuntoisesti ja 
sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan; 
välttää riskejä työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuutta 

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita; ottaa työssään 
huomion muut 
työyhteisön jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
sekä ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 

varmistaa suojaimien, 
työvälineiden ja 
materiaalien 
turvallisuuden; poistaa 
ja vie huoltoon vialliset 
työvälineet ja suojaimet 

arvioi suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

suorittanut ensiapu-, 
tulityö- ja 
työturvallisuus-
koulutuksen 

suorittanut ensiapu-, 
tulityö- ja 
työturvallisuus-
koulutuksen 

suorittanut ensiapu-, 
tulityö- ja 
työturvallisuus-
koulutuksen 

Kestävä kehitys ymmärtää raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii ohjattuna 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa lähes itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii pääsääntöisesti 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii kestävän 
kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

pystyy toimimaan työn 
kannalta 
välttämättömissä 
vuorovaikutustilanteissa 

osaa toimia työn 
vaatimissa 
vuorovaikutustilanteis-
sa  

osaa toimia joustavasti 
ja yhteistyötä 
edistävästi eri 
vuorovaikutustilanteis-
sa  
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ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTUSTOIMINTA, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 selvittää valmistettavan tuotteen ulkonäkö, mitat ja laatuvaa-
timukset 

 laatia dokumentit tuotteen valmistamiseksi 

 valmistaa tuotteen annettujen kriteerien mukaisesti aika-
taussa 

 pintakäsitellä tuotteen 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa 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. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen ammattiosaamisen näytössä tai tutkinto-
tilaisuudessa, joka voi koostua useammasta osanäytöstä tai tutkin-
tosuorituksen osasta ja tarvittaessa niitä täydennetään muulla osaa-
misen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määri-
telty 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, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustutkin-
non perusteissa. 2014 / 2.1.2 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta  

       valmistaa suunnitelman mukaisen laadukkaan tuotteen 

2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 

       käyttää koneita monipuolisesti ja materiaalia taloudellisesti  

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 

      laatuvaatimukset ja hinnoittelu 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

      esim. vuorovaikutus ja yhteistyö 
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Tarkemmin puualan perustutkinto perusteet 2014 / 2.1.2 

Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa, joka toteutetaan oppi-
laitoksessa. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistetaan itsenäi-
sesti tuote asiakkaan suullisen tai kirjallisen suunnitelman mukai-
sesti. Arvioinnissa korostetaan aikataulussa pysymistä, mittatark-
kuutta ja työn laatua. Työ tehdään siinä laajuudessa, että se vastaa 
kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, 
arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympäristö, asiakaspalveluti-
lanteet 

Oppimismenetelmät Lähiopetus työsalissa, teoriaopetus, ryhmä-/parityöskentely, verkko-
opetus, itsenäinen tiedonhankinta ja opiskelu. Asiakkaan kohtaa-
minen, hinnoittelu, materiaalin valinta, työn laatutason vaatimus, ai-
kataulutus, kustannusten jälkilaskenta 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat esittelevät tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten toteu-
tuksen ja arvioinnin perusteet. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskeli-
jan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Jatkokoulutus mahdollisuudet, uuden teknologian sisäistäminen 

Yrittäjyys Painotetaan opiskelijaa ottamaan vastuu omasta tekemisestään, 
niin laadullisesti kuin aikataulullisestikin. 

Kansainvälisyys Osa työstökoneiden ohjelmistoista ovat englanninkielisiä. 

Suurin osa verkosta löytyvästä oheismateriaalista ovat englanninkie-
lisiä. 

Kestävä kehitys Tutkinnon osassa valmistetaan asiakkaan vaatimuksia kunnioittaen 
ekologisesti kestäviä tuotteita. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan ammatillisessa peruskoulutuksessa (nuoriso) ensimmäi-
senä opintovuonna ja näyttötutkintoon valmentavassa koulutuk-
sessa (aikuiset) ensimmäisenä opintovuonna. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn suunnittelu  tarvitsee ajoittain 
ohjausta 
suunnitellessaan 
työtään 

suunnittelee työnsä 
annettujen ohjeiden 
mukaan  

suunnittelee itsenäisesti 
työnsä ja osaa esittää 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja  



   OPETUSSUUNNITELMA   15 (143) 

   

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee jonkin verran 
ohjausta aloituksessa ja 
siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

toimii työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella 

toimii suunnitelmallisesti 
ja osaa ratkaista 
ongelmatilanteita  

Yrityslähtöinen, 
laadukas ja 
taloudellinen toiminta 

tarvitsee jonkin verran 
ohjausta 
saavuttaakseen 
työssään asetetut 
minimitavoitteet 

saavuttaa työssään 
asetetut laatutavoitteet  

käyttää materiaaleja 
taloudellisesti; 
saavuttaa työssään 
asetetut laatu- ja 
aikatavoitteet  

asennoituu työhönsä 
siten, ettei tietoisesti 
aiheuta taloudellista 
vahinkoa 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä taloudellisia 
vaikutuksia 

on aloitteellinen ja toimii 
työyhteisön parhaaksi 

Oman työn arviointi arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin, 
mutta arviointi ei kaikilta 
osin ole realistinen 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
realistisesti  

arvioi työskentelyään 
realistisesti; osaa 
kehittää toimintaansa 
parempaan 
lopputulokseen 
pääsemiseksi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn vastaanotto osaa ohjattuna selvittää 
tuotteen ulkonäön, 
mittatarkkuuden ja 
laatukriteerit 

osaa annettujen 
ohjeiden mukaan 
selvittää tuotteen 
ulkonäön, 
mittatarkkuuden ja 
laatukriteerit 

osaa itsenäisesti 
selvittää tuotteen 
ulkonäön, 
mittatarkkuuden ja 
laatukriteerit sekä muut 
yksityiskohdat  

tarvitsee jonkin verran 
ohjausta aikataulun 
laatimisessa 

osaa laatia aikataulun 
tuotteen 
valmistamiselle, mutta 
se vaatii hieman 
ohjausta 

osaa laatia realistisen 
aikataulun tuotteen 
valmistamiselle 

Materiaalien käyttö tarvitsee opastusta 
materiaalien käytössä 

osaa pääsääntöisesti 
käyttää materiaaleja 
taloudellisesti ja 
tuotteen 
laatuvaatimusten 
mukaisesti 

osaa käyttää 
materiaaleja 
taloudellisesti ja 
tuotteen 
laatuvaatimusten 
mukaisesti 

Koneiden ja 
laitteiden 
käyttäminen 

 

 

 

osaa vaihtaa koneisiin 
terät ja tehdä 
yksinkertaiset asetteet 

osaa käyttää koneita 
monipuolisesti oikeilla 
menetelmillä 

osaa itsenäisesti 
käyttää koneita 
monipuolisesti sekä 
suorittaa koneistukset 
oikeassa järjestyksessä 

pystyy valmistamaan 
tuotteen ohjattuna 

valmistaa tuotteen 
annettujen ohjeiden 

valmistaa tuotteen 
itsenäisesti, joutuisasti 
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noudattaen annettuja 
työturvallisuusohjeita ja 
aiheuttamatta vaaraa 

mukaan, melko joutui-
sasti ja huomioiden 
työturvallisuuden  

ja huomioiden 
työturvallisuuden  

Viimeistely tarvitsee opastusta 
tuotteen viimeistelyssä 

osaa annettujen 
ohjeiden mukaan 
viimeistellä tuotteen 
pintakäsittelyn 
edellyttämällä tavalla 

osaa viimeistellä 
tuotteen pintakäsittelyn 
edellyttämällä tavalla 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Koneiden 
käyttämiseen liittyvä 
tietoperusta 

ammatillisen tiedon 
soveltaminen tuotteen 
valmistukseen vaatii 
ohjausta 

ammatillisen tiedon 
soveltaminen tuotteen 
valmistukseen on 
itsenäistä 

ammatillisen tiedon 
soveltaminen tuotteen 
valmistukseen on 
itsenäistä, perusteltua ja 
luontevaa 

Dokumentit osaa laatia ohjattuna 
valmistuksessa 
tarvittavat dokumentit 

osaa laatia lähes 
virheettömästi 
valmistuksessa 
tarvittavat dokumentit 

osaa laatia 
valmistuksessa 
tarvittavat dokumentit 

Matematiikka ja 
luonnontieteet 

osaa laskea valmiin 
tuotteen 
materiaalikustannukset 

osaa laskea kaikkien 
tuotteen valistamiseen 
käytettyjen materiaalien 
kustannukset 

ymmärtää tuotteen 
hinnan muodostumisen 
ja osaa itsenäisesti 
laskea kaikki 
materiaalikustannukset 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja 
työaikoja ja -ohjeita 

noudattaa työyhteisön 
sääntöjä ja ohjeita; 
tekee työtä 
vastuuntuntoisesti ja 
sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

 

 

 

 

 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan; 
välttää riskejä työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuutta 

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita; ottaa työssään 
huomion muut 
työyhteisön jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
sekä ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 

varmistaa suojaimien, 
työvälineiden ja 

arvioi suojainten, 
työvälineiden ja 
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suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 

materiaalien 
turvallisuuden; poistaa 
ja vie huoltoon vialliset 
työvälineet ja suojaimet 

työmenetelmien 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Kestävä kehitys ymmärtää raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii ohjattuna 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa lähes itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaiku-tukset; 
toimii pääsääntöisesti 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii kestävän 
kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

pystyy toimimaan työn 
kannalta 
välttämättömissä 
vuorovaikutustilanteissa 

osaa toimia työn 
vaatimissa 
vuorovaikutus-
tilanteissa 

osaa toimia joustavasti 
ja yhteistyötä 
edistävästi eri 
vuorovaikutustilanteissa 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

ymmärtää ja huomioi 
ohjattuna asiakkaan 
tarpeet tuotteen 
valmistuksessa 

ymmärtää ja huomioi 
annettujen ohjeiden 
mukaan asiakkaan 
tarpeet tuotteen 
valmistuksessa 

ymmärtää ja huomioi 
itsenäisesti asiakkaan 
tarpeet tuotteen 
valmistuksessa 

 

VALINNAISET TUTKINNON OSAT, 45 OSP 

 

MASSIIVIPUUTUOTTEIDEN VALMISTUS, 30 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 valmistaa massiivipuutuotteita tai niiden osia 

 lukea työpiirustuksia ja laatia osaluettelon kustannuslaskel-
mineen 

 valita tuotteen käyttökohteeseen soveltuvat materiaalit 

 käyttää valmistuksessa tarvittavia puuntyöstökoneita, laitteita 
ja teriä sekä käsityövälineitä 

 valita massiivipuuntuotteen valmistukseen sopivat liitokset ja 
valmistustekniikat 

 käyttää tarvittaessa mallineita työstössä 

 toimia asiakaslähtöisesti 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen 
tunnustettua. 
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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. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä 
tai tutkintotilaisuudessa, joka voi koostua useammasta osanäytöstä 
tai tutkintosuorituksen osasta ja tarvittaessa niitä täydennetään 
muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä tai tut-
kintotilaisuudessa arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuk-
sissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa 
osaamisensa 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, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustutkin-
non perusteissa. 2014 / 2.2.1 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta: 
toimii suunnitelmallisesti ja taloudellisesti materiaalin suh-
teen 

2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: 
työmenetelmien soveltuvuus työstöön, turvallinen ja tehokas 
koneiden käyttö 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: 

työpiirustusten tulkinta, materiaalituntemus, materiaalikus-
tannusten laskeminen, erilaisten terien vaikutus työstössä 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 
vuorovaikutus ja yhteistyö 

Tarkemmin puualan perustutkinto perusteet 2014 / 2.2.1 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa, joka toteutetaan oppi-
laitoksessa. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistetaan massii-
vipuutuote annettujen ohjeiden mukaisesti käyttäen puusepänalan 
keskeisimpiä työstökoneita. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 
osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa mää-
rättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympäristö, 

puuntyöstökoneet sekä käsityövälineet 

Oppimismenetelmät lähiopetus työsalissa, teoriaopetus, ryhmä-/parityöskentely, verkko-
opetus, itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta  
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Oppimisen ohjaaminen Opettajat esittelevät valinnaisen tutkinnon osan ja sen ammattitaito-
vaatimusten toteutuksen (harjoitustyöt/teoria) sekä arvioinnin perus-
teet. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppimista itsenäiseen 
työskentelyyn. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Jatkokoulutus mahdollisuudet, uuden teknologian sisäistäminen 

Yrittäjyys Painotetaan opiskelijaa ottamaan vastuu omasta tekemisestään, 
niin laadullisesti kuin aikataulullisestikin. 

Kansainvälisyys Osa työstökoneiden ohjelmistoista ovat englanninkielisiä. 

Suurin osa verkosta löytyvästä oheismateriaalista ovat englanninkie-
lisiä. 

Kestävä kehitys Tutkinnon osassa painotetaan materiaalin taloudelliseen ja järke-
vään käyttöön. Puuaines itsessään on ekologinen ja kestävä materi-
aali. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan ammatillisessa peruskoulutuksessa (nuoriso) toisena 
opintovuonna ja näyttötutkintoon valmentavassa koulutuksessa (ai-
kuiset) ensimmäisenä ja toisena opintovuonna. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn suunnittelu  tarvitsee ajoittain oh-
jausta suunnitellessaan 
työtään 

suunnittelee työnsä 
annettujen ohjeiden 
mukaan  

suunnittelee itsenäisesti 
työnsä 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee alussa jonkin 
verran ohjausta aloi-
tuksessa ja siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

toimii työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella 

toimii suunnitelmallisesti 
ja itsenäisesti 

Yrityslähtöinen, 
laadukas ja 
taloudellinen toiminta 

tarvitsee jonkin verran 
ohjausta saavuttaak-
seen työssään asetetut 
minimitavoitteet 

saavuttaa työssään 
asetetut laatutavoitteet  

osaa käyttää materi-
aaleja taloudellisesti; 
saavuttaa työssään 
asetetut laatu- ja 
aikatavoitteet  

asennoituu työhönsä 
siten ettei tietoisesti 
aiheuta taloudellista 
vahinkoa 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä taloudellisia 
vaikutuksia 

on aloitteellinen ja toimii 
työyhteisön parhaaksi 
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Oman työn arviointi arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin, 
mutta arviointi ei kaikilta 
osin ole realistinen 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
realistisesti  

arvioi työskentelyään 
realistisesti ja 
itsenäisesti 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tuotteiden valmistus käyttää ohjattuna 
oikeita työmenetelmiä 

valitsee oikeat työme-
netelmät sekä hallitsee 
käytön annettujen 
ohjeiden mukaan 

valitsee oikeat 
työmenetelmät sekä 
osaa toimia itsenäisesti 

osaa käyttää mallineita 
valmistuksessa 

osaa valmistaa 
mallineita ohjeiden 
mukaisesti 

osaa valmistaa erilaisia 
mallineita lähes 
itsenäisesti 

Koneiden ja 
laitteiden 
käyttäminen 

osaa käyttää koneita ja 
laitteita sekä tehdä 
asetteita ohjattuna 
työturvallisuuden 
huomioiden 

hallitsee koneiden ja 
laitteiden turvallisen 
työskentelyn; osaa 
tehdä asetteita 
annettujen ohjeiden 
mukaisesti 

hallitsee koneiden ja 
laitteiden turvallisen 
käytön; käyttää välineitä 
tehokkaasti 

osaa vaihtaa ja asettaa 
terät ja työstöarvot 
ohjattuna 

osaa valita, vaihtaa ja 
asettaa terät ja 
työstöarvot annettujen 
ohjeiden mukaisesti 

osaa valita, vaihtaa ja 
asettaa kuhunkin 
työvaiheeseen 
sopivimmat terät sekä 
valita terille sopivat 
työstöarvot itsenäisesti 

Viimeistely ja 
laaduntarkkailu 

osaa tehdä 
viimeistelyjä, mutta 
viimeistelyssä ja 
laaduntarkkailussa on 
puutteita  

selviytyy osien 
viimeistelyistä, mutta 
laaduntarkkailussa on 
pieniä puutteita 

viimeistelee työvaiheet 
itsenäisesti ja 
laadukkaasti 

Materiaalin valinta tarvitsee jonkin verran 
ohjausta osatakseen 
valita tuotteeseen 
oikeat materiaalit 

osaa valita tuotteeseen 
oikeat materiaalit 
annettujen ohjeiden 
mukaisesti 

osaa valita itsenäisesti 
tuotteeseen oikeat 
materiaalit ja käyttää 
niitä taloudellisesti 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Piirustusten lukutaito tunnistaa tuotannon 
piirustukset ja osaa 
lukea niitä ohjatusti 

lukee piirustuksia lähes 
itsenäisesti  

osaa lukea piirustuksia 
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Liimaustekniikka tietää, että eri 
käyttökohteissa 
käytetään erilaisia 
liimoja ja 
liimausmenetelmiä  

tietää mitä liimaa 
käytetään tavanomaisiin 
käyttökohteisiin ja 
tuntee erilaisia 
liimausmenetelmiä 

tuntee tavallisimmat 
käytössä olevat liimat, 
niiden käyttökohteet ja 
niiden ominaisuudet, 
sekä osaa itsenäisesti 
valita oikean 
liimausmenetelmän 

Materiaalituntemus tunnistaa yleisimmät 
kotimaiset puulajit 

tunnistaa kotimaiset 
puulajit sekä  niiden 
keskeisimmät 
ominaisuudet 

tunnistaa yleisimmät 
puulajit 
ominaisuuksineen ja 
osaa valita sopivan 
raaka-aineen 
käyttökohteen mukaan 

tietää, että kuivauksella 
on merkitystä 
puuainekselle 

ymmärtää kuivauksen 
merkityksen 
puuainekselle  

ymmärtää kuivauksen 
merkityksen 
puuainekselle 

tunnistaa puun 
tärkeimmät fysikaaliset 
ja kemialliset 
ominaisuudet ohjattuna 

tuntee puun tärkeimmät 
fysikaaliset ja 
kemialliset 
ominaisuudet 

tuntee puun tärkeimmät 
fysikaaliset ja 
kemialliset 
ominaisuudet ja 
ymmärtää niiden 
merkityksen  

Helat tunnistaa erilaisia heloja 
ja kiinnittimiä sekä osaa 
asentaa ne ohjattuna 

tunnistaa erilaisia heloja 
ja kiinnittimiä sekä osaa 
asentaa ne annettujen 
ohjeiden mukaisesti 

tunnistaa erilaisia heloja 
ja kiinnittimiä sekä osaa 
asentaa ne itsenäisesti 
oikeisiin kohteisiin 

Materiaalilaskenta ymmärtää 
materiaalilaskennan 
perusteet sekä osaa 
laskea ohjattuna 
tuotteeseen menneen 
materiaalin ja sen 
hinnan 

ymmärtää 
materiaalilaskennan 
perusteet sekä osaa 
laskea lähes 
itsenäisesti tuotteeseen 
menneen materiaalin ja 
sen hinnan 

laskee itsenäisesti 
tuotteeseen menneen 
materiaalin ja sen 
hinnan sekä osaa tehdä 
vertailuja eri 
vaihtoehdoista 

Terätekniikka tunnistaa eri työ-
vaiheisiin liittyvät terät 
ohjattuna 

tunnistaa kuhunkin 
työvaiheeseen 
sopivimmat terät 
annettujen ohjeiden 
mukaisesti 

osaa valita kuhunkin 
työvaiheeseen 
sopivimmat terät sekä 
niille työstön 
edellyttämät pyörimis- 
ja syöttönopeudet 

tunnistaa ohjattuna eri 
teräaineita 

tietää eri teräaineita 
merkintöineen ja tietää 
joitain käyttökohteita  

tuntee teräaineet 
ominaisuuksineen ja 
osaa valita terän 
käyttökohteen mukaan 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja 
työaikoja ja -ohjeita 

noudattaa työyhteisön 
sääntöjä ja ohjeita; 
tekee työtä 
vastuuntuntoisesti ja 
sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan; 
välttää riskejä työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuutta 

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita; ottaa työssään 
huomion muut 
työyhteisön jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
sekä ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 

varmistaa suojaimien, 
työvälineiden ja 
materiaalien 
turvallisuuden; poistaa 
ja vie huoltoon vialliset 
työvälineet ja suojaimet 

arvioi suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Kestävä kehitys ymmärtää raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii ohjattuna 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa lähes itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii pääsääntöisesti 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii kestävän 
kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

pystyy toimimaan työn 
kannalta 
välttämättömissä 
vuorovaikutustilanteissa 

osaa toimia työn 
vaatimissa 
vuorovaikutustilanteissa  

osaa toimia joustavasti 
ja yhteistyötä 
edistävästi eri 
vuorovaikutustilanteissa  

 

CNC-OHJELMOINTI JA –TYÖSTÖ, 30 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 tehdä työpiirustuksia CAD -ohjelman avulla 

 3D -mallintamisen perusteet 

 valmistaa 2D – 3D CAM – työstöradat  

 • käyttää CNC-ohjattua työstökonetta. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
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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 
eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. 
Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä 
tai tutkintotilaisuudessa, joka voi koostua useammasta osanäytöstä 
tai tutkintosuorituksen osasta ja tarvittaessa niitä täydennetään 
muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä tai tut-
kintotilaisuudessa arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuk-
sissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa 
osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 
Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka 
käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken 

 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustut-
kinnon perusteissa. 2014 / 2.2.3 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta  
esim. tuotteen valmistaminen CNC koneella 

2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 
esim. CAD ja CAM ohjelmien hallinta   

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 

esim. CNC tekniikan peruskäsitteet 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
esim. vuorovaikutus ja yhteistyö 

Tarkemmin: Puualan tutkinnonperusteet 2014 / 2.2.3  

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa, joka toteutetaan op-
pilaitoksessa. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistamalla itse-
näisesti CNC- koneella tuotteen, jonka on piirtänyt tai mallintanut 
CAD-ohjelmalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava 
osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä am-
mattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympäristö, CNC kone, 3D 
tulostimet, hallitavat ohjelmistot; 

 Cad piirtäminen AutoCAD,   

 3D-mallinnus SolidWorks,  

 työstöratojen ohjelmointi CNC työstökeskukselle AlphaCam,  

 CNC koneen käyttöliittymä; WoodWOP,  
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 3d tulostimen ohjaus; Repetier-Host 

Oppimismenetelmät Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, luokkaopetus, tiimioppimi-
nen, verkko-opetus, asiakastyöt, portfolio opintokokonaisuuden 
töistä, työpajatyöskentely 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat esittelevät suuntautumisvaihtoehdon ja tutkinnon osan 
ammattitaitovaatimusten toteutuksen ja työskentelyä sekä arvioin-
nin perusteet. Opettajat sekä muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan itsenäistä oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Jatkokoulutus mahdollisuudet, uuden teknologian sisäistäminen ja 
se mahdollisuuksien ymmärtäminen 

Yrittäjyys Itsenäinen toiminta ja opiskelu 

Kansainvälisyys Osa käytetyistä ohjelmistoista on Englanninkielisiä. Kokonaisuus 
sisältää paljon itseopiskelua englanninkielisestä video ja muusta 
opetusmaterialista  

Kestävä kehitys Tutkinnon osassa tutustutaan 3D tulostustekniikkaan joka on ns. 
materiaalia lisäävä valmistustekniikka. 3D- tulostuksessa materiaa-
lihukka on hyvin pieni. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen tietotekniikka, englannin kieli - tiedonhankinta ja eng-
lanninkielinen ohjelmisto esim. Solid Works  

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan ammatillisessa peruskoulutuksessa (nuoriso) toisena 
opintovuonna ja näyttötutkintoon valmentavassa koulutuksessa (ai-
kuiset) ensimmäisenä ja toisena opintovuonna. 

Digi-puuseppäpolun keskeinen opintokokonaisuus, joka valitaan 
pakollisten tutkinnon osien jälkeen suuntautumisvaihtoehdoksi.  

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn suunnittelu tarvitsee ajoittain 
ohjausta 
suunnitellessaan 
työtään 

suunnittelee työnsä 
annettujen ohjeiden 
mukaan 

suunnittelee itsenäisesti 
työnsä ja osaa esittää 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

osaa jonkin verran 
ohjattuna valmistaa 
tuotteen CNC-koneella 
valmiista ohjelmista 

osaa ohjattuna piirtää 
tai mallintaa tuotteen ja 
tehdä ohjelman sekä 
valmistaa tuotteen 
CNC-koneella 

osaa piirtää tai 
mallintaa tuotteen ja 
tehdä siitä ohjelman 
sekä valmistaa tuotteen 
CNC-koneella 
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Yrityslähtöinen, 
laadukas ja 
taloudellinen toiminta 

tarvitsee jonkin verran 
ohjausta 
saavuttaakseen 
työssään asetetut 
minimitavoitteet 

saavuttaa työssään 
asetetut laatutavoitteet 

käyttää materiaaleja 
taloudellisesti; 
saavuttaa työssään 
asetetut laatu- ja 
aikatavoitteet  

asennoituu työhönsä 
siten, ettei tietoisesti 
aiheuta taloudellista 
vahinkoa 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä taloudellisia 
vaikutuksia 

on aloitteellinen ja toimii 
työyhteisön parhaaksi 

Oman työn arviointi arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin, 
mutta arviointi ei kaikilta 
osin ole realistinen 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
realistisesti  

arvioi työskentelyään 
realistisesti; osaa 
kehittää toimintaansa 
parempaan 
lopputulokseen 
pääsemiseksi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Teknologia ja 
tietotekniikka 

CAD-ohjelman 
käyttäminen vaatii 
jonkin verran ohjausta 

osaa käyttää CAD-
ohjelmaa piirtämiseen 
ja/tai mallintamiseen 

osaa käyttää CAD-
ohjelmaa tuotteen 
piirtämisessä ja/tai 
mallintamisessa 

CAM-ohjelman 
käyttäminen vaatii 
jonkin verran ohjausta 

osaa käyttää vähäisellä 
ohjauksella CAM-
ohjelmaa   

osaa käyttää lähes 
itsenäisesti CAM-
ohjelmaa  

Työvälineiden käyttö osaa kiinnittää terät 
istukoihin työturvallisesti 

 

osaa kiinnittää terät 
istukoihin 
työturvallisesti ja tehdä 
ohjattuna tarvittavat 
työkalujen mittaukset 

osaa kiinnittää terät 
istukoihin työturvallisesti 
ja tehdä tarvittavat 
työkalujen mittaukset 

ymmärtää koneen 
varustelun merkityksen 
koneen käytössä 

osaa ohjattuna tehdä 
koneen varustelun 

osaa tehdä koneen 
varustelun 

osaa paikoittaa 
kiinnittimet oikein ja 
kiinnittää kappaleen 
työturvallisesti 

osaa käyttää erilaisia 
kiinnitysmallineita 

osaa ohjattuna tehdä 
erilaisia 
kiinnitysmallineita sekä 
dokumentoida 
työstötiedot 

ymmärtää työstöratojen 
optimoinnin merkityksen 
tuottavuuteen 

osaa optimoida 
työstöradat 
tuottavuuden kannalta 
tehokkaasti 

osaa optimoida kaikki 
tuotteen tekemiseen 
vaikuttavat seikat 
tuottavuuden kannalta 
tehokkaasti 
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Huolto pystyy jonkin verran 
ohjattuna tekemään 
koneen huollon 

pystyy vähäisellä 
ohjauksella tekemään 
koneen huollon 

pystyy itsenäisesti 
tekemään koneen 
huollon 

Terät osaa ohjattuna valita 
oikeat terät eri 
materiaaleille 

osaa valita oikeat terät 
eri materiaaleille ja 
ohjattuna määrittää 
terien työstöarvot  

osaa valita oikeat terät 
eri materiaaleille sekä 
määrittää terien 
optimaaliset työstöarvot 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Teknologia ja 
tietotekniikka 

ymmärtää CNC-
tekniikan keskeiset 
käsitteet 

hallitsee lähes 
itsenäisesti CNC-
tekniikan sekä 
CAD/CAM-ohjelman 
keskeiset käsitteet 

hallitsee itsenäisesti 
CNC-tekniikan ja 
CAD/CAM-ohjelman 
keskeiset käsitteet, 
sekä pystyy 
soveltamaan niitä 
työssään 

Materiaalituntemus ymmärtää 
leikkuusuunnan 
merkityksen eri 
materiaaleilla 

osaa vähäisellä 
ohjauksella valita oikeat 
leikkuusuunnat eri 
materiaaleille 

osaa valita oikeat 
leikkuusuunnat ja 
työstöarvot eri 
materiaaleille 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja 
työaikoja ja -ohjeita 

noudattaa työyhteisön 
sääntöjä ja ohjeita; 
tekee työtä 
vastuuntuntoisesti ja 
sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

asennoituu myönteisesti 
toimintaan; välttää 
riskejä työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuutta 

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita; ottaa työssään 
huomion muut 
työyhteisön jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
sekä ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 

varmistaa suojaimien, 
työvälineiden ja 
materiaalien 
turvallisuuden; poistaa 
ja vie huoltoon vialliset 
työvälineet ja suojaimet 

arvioi suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 
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Kestävä kehitys ymmärtää raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii ohjattuna 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa lähes itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii pääsääntöisesti 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii kestävän 
kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

pystyy toimimaan työn 
kannalta 
välttämättömissä 
vuorovaikutustilanteissa 

osaa toimia työn 
vaatimissa 
vuorovaikutustilanteissa  

osaa toimia joustavasti 
ja yhteistyötä 
edistävästi eri 
vuorovaikutustilanteissa  

 

ASENNUSTYÖ, 5 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 tehdä yksinkertaisia asennustöitä 

 käyttää asennustyössä tarvittavia peruskoneita, laitteita ja työ-
välineitä 

 lukea asennustyöhön liittyviä piirustuksia ja piirustusmerkkejä 

 käyttää asennustyöhön liittyviä kiinnitystarvikkeita 

Mikäli valitaan tutkinnon tämä tutkinnonosa pitää sen lisäksi 

valita tutkinnon osa kalusteiden asennus, ovi ja ikkuna asennus tai 
porrasasennus. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa 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. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa, joka voi koostua useammasta osanäytöstä tai tutkintosuori-
tuksen osasta ja tarvittaessa niitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa ar-
vioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaa-



   OPETUSSUUNNITELMA   28 (143) 

   

misen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa moni-
puolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken 

 Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustutkin-
non perusteissa. 2014 / 2.2.6 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  
1. Työprosessin hallinta 

suunnitelmallinen toiminta, kokonaisuuden hallinta, oman 
työn arviointi 

2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 
työvälineiden käyttö, tarvikkeiden ja tuotteiden hallinta 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 
materiaalituntemus ja RT-kortiston hallinta 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
ammattietiikka, terveys, turvallisuus ja toimintakyky, kestävä 
kehitys, vuorovaikutus ja yhteistyö 

Tarkemmin puualan perustutkinto perusteet 2014 / 2.2.6 

Ammattitaidon                    
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa, joka toteutetaan työs-
säoppimisympäristössä. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa tehdään 
jonkin puusepänteollisuuden toimialan asennustehtäviä piirustusten 
ja työohjeiden mukaisesti asennustyökohteessa. Työtä tehdään 
siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tut-
kinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin 
kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Työssäoppiminen Oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympä-
ristö, työstöihin liittyvät työstökoneet ja laitteistot ja ohjelmistot. 

Oppimismenetelmät Työssäoppiminen (Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, työpaja-
työskentely) 

Oppimisen ohjaaminen Valinnaisten tutkinnonosien avulla voidaan toteuttaa yksilöllinen 
osaamispolku. Opettajat esittelevät tutkinnon osan osana henkilö-
kohtaista polkua, sekä sen ammattitaitovaatimukset, toteutuksen ja 
arvioinnin perusteet. Opettajat ja tukihenkilöt ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista sekä painottavat itsenäistä oma-aloitteellista 
tiedonhankintaa. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Informaatiotaitoja, tietolähteiden yhdistelyä, kykyä hallita tietoa, ky-
kyä ajatella toisin, oma-aloitteelisuus, verkostojen hyödyntäminen, 
sosiaaliset taidot, päättelytaitoja, kykyä luoda havainto-tulkinta-mer-
kityksenanto prosesseja 

Yrittäjyys Työelämässä tapahtuva yrittäjyyteen tutustuminen. 

Kansainvälisyys Pääasiassa englanninkielisen ammatillisen materiaalin ymmärtämi-
nen, ohjelmistojen ja tutoriaalien käyttö. 

Kestävä kehitys Toimii kestävän kehityksen ja yritystoiminnan periaatteiden mukai-
sesti  
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Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen tietotekniikka, ammatillinen matematiikka, työelämätai-
dot, yrittäjyys ja yritystoiminta, työkyvyn ylläpitäminen 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan työssäoppimisjaksolla ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna ja näyttötutkin-
toon valmentavassa koulutuksessa (aikuiset) ensimmäisenä tai toi-
sena opintovuonna. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn suunnittelu  suunnittelee työtään  suunnittelee työnsä 
annettujen ohjeiden 
mukaan  

suunnittelee itsenäisesti 
työnsä ja osaa esittää 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja  

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee jonkin verran 
ohjausta aloituksessa ja 
siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

toimii työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella 

toimii suunnitelmallisesti 
ja osaa ratkaista 
ongelmatilanteita  

Yrityslähtöinen, 
laadukas ja 
taloudellinen toiminta 

tarvitsee jonkin verran 
ohjausta saavuttaak-
seen työssään asetetut 
minimitavoitteet 

saavuttaa työssään 
asetetut laatutavoitteet  

käyttää materiaaleja 
taloudellisesti; saavut-
taa työssään asetetut 
laatu- ja aikatavoitteet  

asennoituu työhönsä 
siten, ettei tietoisesti 
aiheuta taloudellista 
vahinkoa 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä taloudellisia 
vaikutuksia 

on aloitteellinen ja toimii 
työyhteisön parhaaksi 

Oman työn arviointi arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin, 
mutta arviointi ei kaikilta 
osin ole realistinen 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
realistisesti  

arvioi työskentelyään 
realistisesti; osaa 
kehittää toimintaansa 
parempaan 
lopputulokseen 
pääsemiseksi 

esittelee työnsä ja arvioi 
sitä ja sen laatua ja 
korjauksia 

esittelee ja arvioi omaa 
työtään ja sen laatua ja 
korjauksia 
työkohtaisesti sekä 
osallistuu puutelistan 
laadintaan 

osaa esitellä valmiin 
asennustyön sekä 
tarkastaa ja keskustella 
sen laadusta ja 
korjauksista sekä laatia 
niistä puutelistan 

 

  



   OPETUSSUUNNITELMA   30 (143) 

   

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalinhallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Asennustyön hallinta tekee jonkin verran 
ohjatusti asennettavien 
tuotteiden vastaanottoja 

tekee ohjeiden mukaan 
asennettavien 
tuotteiden vastaanottoja 

tekee itsenäisesti 
asennettavien 
tuotteiden vastaanottoja  

tekee joitakin 
asennuksen erillisiä 
työvaiheita ja avustavia 
töitä 

tekee asennuksia mutta 
tarvitsee vähän 
ohjausta asennustyön 
eri vaiheissa 

asentaa lähes 
itsenäisesti tuotteita 
sekä viimeistelee työn 
huolellisesti 

Työvälineiden käyttö käyttää ohjatusti 
asennusten vaatimia 
peruskoneita, laitteita ja 
työvälineitä  

käyttää asennusten 
vaatimia peruskoneita, 
laitteita ja työvälineitä 
vähäisellä ohjauksella 

käyttää asennusten 
vaatimia peruskoneita, 
laitteita ja työvälineitä 
lähes itsenäisesti 

Materiaalien, 
tarvikkeiden ja 
tuotteiden hallinta 

käyttää asennustöiden 
keskeisimpiä 
materiaaleja, tarvikkeita 
ja tuotteita, mutta 
tarvitsee niiden 
käytössä ohjausta  

käyttää asennustöiden 
keskeisimpiä 
materiaaleja, tarvikkeita 
ja tuotteita ohjeiden 
mukaan 

käyttää asennustöiden 
keskeisimpiä 
materiaaleja, tarvikkeita 
ja tuotteita 
suunnitelmien mukaan  

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Piirustusten ja 
piirrosmerkkien 
hallinta 

osaa lukea ohjatusti 
asennustyön 
piirustuksia ja tuntee 
yleisimmät piirrosmerkit  

osaa lukea 
asennustyön 
piirustuksia ja tuntee 
yleisimmät piirrosmerkit 

osaa lukea asennus-
piirustuksia ja soveltaa 
työohjeita oikein 

Tuotetuntemus tietää yleisimmät 
asennettavat tuotteet  

tuntee yleisimmät 
asennettavat tuotteet ja 
niiden perusrakenteet 

tuntee asennettavat 
tuotteet sekä niiden 
perusrakenteet ja 
asennustavat 

Materiaalien 
ominaisuuksien 
tunteminen 

tietää yleisimmät 
asennustyössä 
käytettävät materiaalit 
ja tarvikkeet sekä tietää 
niiden käyttökohteita 

tuntee yleisimmät 
asennustyössä 
käytettävät materiaalit 
ja tarvikkeet sekä tietää 
niiden pääasialliset 
käyttökohteet 

tuntee ja osaa soveltaa 
asennustyössä 
käytettäviä materiaaleja 
ja tarvikkeita niiden eri 
käyttökohteissa.  

Matematiikka ja 
luonnontieteet 

laskee asennustyön 
materiaalimenekit 
ohjattuna 

laskee työ- ja 
materiaalimenekit 
ohjeiden mukaan 

laskee työ- ja 
materiaalimenekit 
työkohteen mukaisesti 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja 
työaikoja ja -ohjeita 

noudattaa työyhteisön 
sääntöjä ja ohjeita; 
tekee työtä 
vastuuntuntoisesti ja 
sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan; 
välttää riskejä työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuutta 

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita; ottaa työssään 
huomion muut 
työyhteisön jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
sekä ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 

varmistaa suojaimien, 
työvälineiden ja 
materiaalien 
turvallisuuden; poistaa 
ja vie huoltoon vialliset 
työvälineet ja suojaimet 

arvioi suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Kestävä kehitys ymmärtää raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii ohjattuna 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa lähes itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii pääsääntöisesti 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii kestävän 
kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

tarvitsee jonkin verran 
ohjausta tavallisimpien 
ongelmatilanteiden 
ratkaisussa 

ratkaisee tavallisimpia 
ongelmatilanteita 
vähäisellä ohjauksella  

ratkaisee tavallisimpia 
ongelmatilanteita 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

pystyy toimimaan työn 
kannalta 
välttämättömissä 
vuorovaikutustilanteissa 

osaa toimia työn 
vaatimissa 
vuorovaikutustilanteissa  

osaa toimia joustavasti 
ja yhteistyötä 
edistävästi eri 
vuorovaikutustilanteissa  

 

KALUSTEIDEN ASENNUS, 10 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 suunnitella työnsä rakennuspiirustusien ja kalustekaavioiden 
avulla 

 tehdä asennuspaikan järjestely-, purku- ja suojaustöitä 
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 käyttää kalustusasennuksessa tarvittavia koneita ja laitteita 

 tehdä tarvittavat dokumentit saapuvista tuotteista sekä laatia 
puutelistan 

Mikäli valitaan tutkinnon tämä tutkinnonosa pitää sen lisäksi valita 
tutkinnon osa asennustyö. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa 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. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa, joka voi koostua useammasta osanäytöstä tai tutkintosuori-
tuksen osasta ja tarvittaessa niitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa ar-
vioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaa-
misen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa moni-
puolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken. 

 Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustutkin-
non perusteissa. 2014 / 2.2.7 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta  
suunnitelmallinen toiminta, laatu- ja aikatavoitteet, oman työn 
arviointi 

2. Työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalin hallinta 
asennusohjeiden ja rakennusmääräyksien noudattaminen, 
työmenetelmien hallinta, materiaalituntemus, materiaalien 
dokumentointi 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 
kalustekaavioiden ja rakennuspiirustusten lukeminen, materi-
aalien tuntemus, asennusohjeiden soveltaminen  

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

ammattietiikka, terveys, turvallisuus ja toimintakyky, kestävä 
kehitys, vuorovaikutus ja yhteistyö 
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Tarkemmin puualan perustutkinto perusteet 2014 / 2.2.7 

Ammattitaidon                   
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa, joka toteutetaan työs-
säoppimisympäristössä. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä 
kiintokalusteasennuksen, kuten keittiö-, kylpyhuone- ja säilytyska-
lusteiden sekä myymälä-, toimisto- ja erikoiskalusteiden asennuksen 
kalustekaavioiden ja työohjeiden mukaisesti rakennustyömaalla. 

Oppimisympäristöt Työssäoppiminen, verkkoympäristö 

Oppimismenetelmät Työssäoppiminen (Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, työpaja-
työskentely) 

Oppimisen ohjaaminen Valinnaisten tutkinnonosien avulla voidaan toteuttaa yksilöllinen 
osaamispolku. Opettajat esittelevät tutkinnon osan osana henkilö-
kohtaista polkua, sekä sen ammattitaitovaatimukset, toteutuksen ja 
arvioinnin perusteet. Opettajat ja tukihenkilöt ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista sekä painottavat itsenäistä oma-aloitteellista 
tiedonhankintaa.  

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Informaatiotaitoja, tietolähteiden yhdistelyä, kykyä hallita tietoa, ky-
kyä ajatella toisin, oma-aloitteelisuus, verkostojen hyödyntäminen, 
sosiaaliset taidot, päättelytaitoja, kykyä luoda havainto-tulkinta-mer-
kityksenanto prosesseja 

Yrittäjyys Työelämässä tapahtuva yrittäjyyteen tutustuminen. 

Kansainvälisyys  Pääasiassa englanninkielisen ammatillisen materiaalin ymmärtämi-
nen, ohjelmistojen ja tutoriaalien käyttö. 

Kestävä kehitys Toimii kestävän kehityksen ja yritystoiminnan periaatteiden mukai-
sesti 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen tietotekniikka, ammatillinen matematiikka, työelämätai-
dot, yrittäjyys ja yritystoiminta, työkyvyn ylläpitäminen 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan työssäoppimisjaksolla ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna ja näyttötutkin-
toon valmentavassa koulutuksessa (aikuiset) ensimmäisenä tai toi-
sena opintovuonna.  

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn suunnittelu  suunnittelee ohjattuna 
työtään  

suunnittelee työnsä 
annettujen ohjeiden 
mukaan  

suunnittelee itsenäisesti 
työnsä ja osaa esittää 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja  
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Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee jonkin verran 
ohjausta aloituksessa ja 
siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

toimii työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella 

toimii suunnitelmallisesti 
ja osaa ratkaista 
ongelmatilanteita  

Yrityslähtöinen, 
laadukas ja 
taloudellinen toiminta 

tarvitsee ohjausta 
saavuttaakseen 
työssään asetetut 
minimitavoitteet 

saavuttaa työssään 
asetetut laatutavoitteet  

käyttää materiaaleja 
taloudellisesti; 
saavuttaa työssään 
asetetut laatu- ja 
aikatavoitteet  

asennoituu työhönsä 
siten, ettei tietoisesti 
aiheuta taloudellista 
vahinkoa 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä taloudellisia 
vaikutuksia 

on aloitteellinen ja toimii 
työyhteisön parhaaksi 

Oman työn arviointi arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin, 
mutta arviointi ei kaikilta 
osin ole realistinen 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
realistisesti  

arvioi työskentelyään 
realistisesti, osaa 
kehittää toimintaansa 
parempaan 
lopputulokseen 
pääsemiseksi 

esittelee ohjattuna 
työnsä ja arvioi sitä ja 
sen laatua ja korjauksia 

esittelee ja arvioi omaa 
työtään ja sen laatua ja 
korjauksia 
työkohtaisesti sekä 
osallistuu puutelistan 
laadintaan 

osaa esitellä valmiin 
asennustyön sekä 
tarkastaa ja keskustella 
sen laadusta ja 
korjauksista sekä laatia 
niistä puutelistan 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Asennustyön 
valmistelu ja 
vastaanotto 

tekee asennukseen 
liittyvät järjestely-, 
purku- ja suojaustyöt 
ohjattuna 

tekee asennukseen 
liittyvät järjestely-, 
purku- ja suojaustyöt 
ohjeiden mukaan 

tekee asennukseen 
liittyvät järjestely- purku- 
ja suojaustyöt 
itsenäisesti 

vastaanottaa ohjattuna 
asennukseen kuuluvat 
tuotteet ja valmistelee 
ne asennusta varten  

vastaanottaa 
asennukseen kuuluvat 
tuotteet ja valmistelee 
ne asennusta varten 
ohjeiden mukaan 

vastaanottaa 
asennukseen kuuluvat 
tuotteet ja valmistelee 
ne asennusta varten 

tarkistaa ohjatusti 
asennettavien 
tuotteiden laadun ja 
määrän 

tarkistaa asennettavien 
tuotteiden laadun ja 
määrän sekä osallistuu 
puutelistan laadintaan 

tarkistaa asennettavien 
tuotteiden laadun ja 
määrän sekä laatii 
puutelistan; kykenee 
tilamaan tarvittavat 
täydennystuotteet 
itsenäisesti 
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Kalusteasennuksen 
hallinta 

tekee 
kalusteasennuksen 
erillisiä työvaiheita ja 
avustavia töitä ohjatusti 

tekee 
kalusteasennuksen 
asennustöitä, mutta 
tarvitsee vielä ohjausta 
työn eri vaiheissa ja 
asennusmenetelmien 
toteuttamisessa 

tekee 
kalusteasennuksen 
asennustyöt itsenäisesti 
sekä osaa soveltaa 
kaluste- ja 
asennuskaavioita siten, 
että lopputulos on 
kaavioiden mukainen 

Asennusohjeet ja 
rakennusmääräykset 

tarvitsee ohjausta 
ymmärtääkseen 
asennusohjeita ja 
rakennusmääräyksiä 

osaa pääsääntöisesti 
toimia asennusohjeiden 
ja rakennusmääräysten 
mukaan 

toimii asennusohjeiden 
ja rakennusmääräysten 
mukaan 

Työvälineiden käyttö käyttää ohjatusti 
kalusteasennuksessa 
käytettäviä koneita, 
laitteita ja työvälineitä  

käyttää 
kalusteasennuksessa 
käytettäviä koneita, 
laitteita ja työvälineitä 
vähäisellä ohjauksella 

osaa käyttää 
kalusteasennuksessa 
käytettäviä koneita, 
laitteita ja työvälineitä 

Materiaalien ja 
tuotteiden hallinta 

käyttää ohjatusti 
asennukseen liittyviä 
tuotteita ja materiaaleja 

käyttää asennukseen 
liittyviä tuotteita ja 
materiaaleja ohjeiden 
mukaan vähäisellä 
ohjauksella 

käyttää asennukseen 
liittyviä tuotteita ja 
materiaaleja 
kalustekaavion ja 
suunnitelmien mukaan 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kalustekaaviot ja 
rakennuspiirustukset 

osaa ohjatusti lukea 
asennuskohteen 
kalustekaavioita ja 
rakennuspiirustuksia 
sekä niiden merkintöjä 

osaa lukea 
asennuskohteen 
kalustekaavioita ja 
rakennuspiirustuksia 
ymmärtäen niiden 
merkintöjä 

osaa lukea 
asennuskohteen 
kalustekaavioita sekä 
rakennuspiirustuksia 
osaten soveltaa 
kaavioita niin, että 
lopputulos on 
suunnitelmien mukainen 

Asennettavien 
tuotteiden ja 
materiaalien 
tuntemus 

tietää asennukseen 
tulevat tuotteet, 
materiaalit ja 
mekanismit sekä 
kiinnitystavat  

tuntee asennukseen 
tulevat tuotteet ja niiden 
rakenteet, materiaalit ja 
mekanismit sekä 
kiinnitystavat 

soveltaa työssään 
asennukseen tulevia 
tuotteita ja niiden 
rakenteita sekä 
materiaaleja, 
mekanismeja ja erilaisia 
kiinnitystapoja 

Asennusohjeet ja 
rakennusmääräykset  

tietää, että 
asennusohjeet ja 
kalusteisiin liittyvät 
rakennusmääräykset 
ohjaavat 
asennustoimintaa 

tuntee yleisimpien 
kalusteisiin 
asennettavien laitteiden 
asennusohjeet ja 
kalusteisiin liittyvät 
rakennusmääräykset  

osaa itsenäisesti hakea 
ja soveltaa tietoa 
yleisimpien kalusteisiin 
asennettavien laitteiden 
asennusohjeista ja 
kalusteisiin liittyvät 
rakennusmääräyksistä 



   OPETUSSUUNNITELMA   36 (143) 

   

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja 
työaikoja ja -ohjeita 

noudattaa työyhteisön 
sääntöjä ja ohjeita; 
tekee työtä 
vastuuntuntoisesti ja 
sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

asennoituu 
myönteisesti 
turvalliseen toimintaan; 
välttää riskejä työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuutta 

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita; ottaa työssään 
huomion muut 
työyhteisön jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
sekä ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 

varmistaa suojaimien, 
työvälineiden ja 
materiaalien 
turvallisuuden; poistaa 
ja vie huoltoon vialliset 
työvälineet ja suojaimet 

arvioi suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Kestävä kehitys ymmärtää raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii ohjattuna 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa lähes itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii pääsääntöisesti 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii kestävän 
kehityksen periaatteiden 
mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

pystyy toimimaan työn 
kannalta 
välttämättömissä 
vuorovaikutustilanteissa 

osaa toimia työn 
vaatimissa 
vuorovaikutustilanteissa  

osaa toimia joustavasti 
ja yhteistyötä edistävästi 
eri 
vuorovaikutustilanteissa  

 

OVI- JA IKKUNA-ASENNUS, 10 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 suunnitella työnsä piirustuksien ja työohjeiden avulla 

 tehdä tarvittavat työkohteen järjestely, purku- ja suojaus-
työt 

 tehdä ikkunoiden ja ovien asennustöitä 
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 käyttää ovi- ja ikkuna-asennustöiden vaatimia koneita, 
laitteita ja työvälineitä 

Mikäli valitaan tutkinnon tämä tutkinnonosa pitää sen lisäksi valita 
tutkinnon osa asennustyö. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa 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. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa, joka voi koostua useammasta osanäytöstä tai tutkintosuori-
tuksen osasta ja tarvittaessa niitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa ar-
vioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaa-
misen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa moni-
puolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken 

Oppimisen arviointi 

Opiskelijan saa suullista ja/ tai kirjallista palautetta opintokokonai-
suuden aikana suoritettavista oppimistehtävistä. 

Osaamisen arviointi 

Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilai-
suudessa. Katso ammattitaidon osoittamistavat. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustutkin-
non perusteissa. 2014 / 2.2.8 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta  
kokonaisuuden hallinta, yrityslähtöinen, laadukas ja taloudel-
linen toiminta  

2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 
asennustyön valmistelu ja vastaanotto, ikkuna-ja oviasen-
nustöiden hallinta 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 
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piirustusten ja työohjeiden hallinta, tietää ovien ja ikkunoiden 
perusrakenteet 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
ammattietiikka, terveys, turvallisuus ja toimintakyky, kestävä 
kehitys, vuorovaikutus ja yhteistyö 

Tarkemmin puualan perustutkinto perusteet 2014 / 2.2.8 

Ammattitaidon                   
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa, joka toteutetaan työs-
säoppimisympäristössä. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa asenne-
taan ikkunoita tai ovia tai ikkunaelementtejä piirustusten mukaisesti 
rakennustyökohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoi-
tettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrät-
tyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Työssäoppiminen 

Oppimismenetelmät Työssäoppiminen (Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, työpaja-
työskentely) 

Oppimisen ohjaaminen Valinnaisten tutkinnonosien avulla voidaan toteuttaa yksilöllinen 
osaamispolku. Opettajat esittelevät tutkinnon osan osana henkilö-
kohtaista polkua, sekä sen ammattitaitovaatimukset, toteutuksen ja 
arvioinnin perusteet. Opettajat ja tukihenkilöt ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista sekä painottavat itsenäistä oma-aloitteellista 
tiedonhankintaa.  

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Informaatiotaitoja, tietolähteiden yhdistelyä, kykyä hallita tietoa, ky-
kyä ajatella toisin, oma-aloitteelisuus, verkostojen hyödyntäminen, 
sosiaaliset taidot, päättelytaitoja, kykyä luoda havainto-tulkinta-mer-
kityksenanto prosesseja 

Yrittäjyys Työelämässä tapahtuva yrittäjyyteen tutustuminen. 

Kansainvälisyys Pääasiassa englanninkielisen ammatillisen materiaalin ymmärtämi-
nen, ohjelmistojen ja tutoriaalien käyttö. 

Kestävä kehitys Toimii kestävän kehityksen ja yritystoiminnan periaatteiden mukai-
sesti  

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen tietotekniikka, ammatillinen matematiikka, työelämätai-
dot, yrittäjyys ja yritystoiminta, työkyvyn ylläpitäminen 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan työssäoppimisjaksolla ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna ja näyttötutkin-
toon valmentavassa koulutuksessa (aikuiset) ensimmäisenä tai toi-
sena opintovuonna.  
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Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1  Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn suunnittelu  suunnittelee ohjattuna 
työtään  

suunnittelee työnsä 
annettujen ohjeiden 
mukaan  

suunnittelee itsenäisesti 
työnsä ja osaa esittää 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja  

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee ohjausta 
aloituksessa ja 
siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

toimii työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella 

toimii suunnitelmallisesti 
ja osaa ratkaista 
ongelmatilanteita  

Yrityslähtöinen, 
laadukas ja 
taloudellinen toiminta 

tarvitsee ohjausta 
saavuttaakseen 
työssään asetetut 
minimitavoitteet 

saavuttaa työssään 
asetetut laatutavoitteet  

käyttää materiaaleja 
taloudellisesti; 
saavuttaa työssään 
asetetut laatu- ja 
aikatavoitteet  

asennoituu työhönsä 
siten, ettei tietoisesti 
aiheuta taloudellista 
vahinkoa 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä taloudellisia 
vaikutuksia 

on aloitteellinen ja toimii 
työyhteisön parhaaksi 

Oman työn arviointi arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin, 
mutta arviointi ei kaikilta 
osin ole realistinen 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
realistisesti  

arvioi työskentelyään 
realistisesti; osaa 
kehittää toimintaansa 
parempaan 
lopputulokseen 
pääsemiseksi 

esittelee ohjattuna 
työnsä ja arvioi sitä ja 
sen laatua ja korjauksia 

esittelee ja arvioi omaa 
työtään ja sen laatua ja 
korjauksia 
työkohtaisesti sekä 
osallistuu puutelistan 
laadintaan 

osaa esitellä valmiin 
asennustyön sekä 
tarkastaa ja keskustella 
sen laadusta ja 
korjauksista sekä laatia 
niistä puutelistan 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Asennustyön 
valmistelu ja 
vastaanotto 

tekee asennukseen 
liittyvät järjestely-, 
purku- ja suojaustyöt 
ohjatusti 

tekee asennukseen 
liittyvät järjestely-, 
purku- ja suojaustyöt 
ohjeiden mukaan 

tekee itsenäisesti 
asennukseen liittyvät 
järjestely-, purku- ja 
suojaustyöt 
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vastaanottaa ja varastoi 
ohjattuna tuotteet ja 
materiaalit  

vastaanottaa ja varastoi 
tuotteet ja materiaalit 
ohjeiden perusteella 

vastaanottaa ja varastoi 
itsenäisesti tuotteet ja 
materiaalit  

tarkistaa asennettavien 
tuotteiden laadun ja 
määrän ohjatusti 

tarkistaa asennettavien 
tuotteiden laadun ja 
määrän pääsääntöisesti 
oikein; osallistuu 
puutelistan laadintaan 

tarkistaa asennettavien 
tuotteiden laadun ja 
määrän oikein; laatii 
puutelistan  

Ikkuna- ja 
oviasennustöiden 
hallinta 

tekee ikkuna- ja 
oviasennuksien erillisiä 
työvaiheita ja avustavia 
töitä 

tekee ikkuna- ja 
oviasennuksen, mutta 
tarvitsee ohjausta 
asennustyön eri 
vaiheissa 

asentaa itsenäisesti 
ikkunan ja -oven 
tiivistyksineen ja 
listoituksineen 

Työvälineiden käyttö käyttää ohjatusti 
koneita, laitteita ja 
työvälineitä  

käyttää koneita, laitteita 
ja työvälineitä 
vähäisellä ohjauksella 

käyttää koneita, laitteita 
ja työvälineitä 
itsenäisesti  

Materiaalien ja 
tuotteiden hallinta 

käyttää ohjatusti 
asennukseen liittyviä 
tuotteita ja materiaaleja 

käyttää asennukseen 
liittyviä tuotteita ja 
materiaaleja ohjeiden 
mukaan vähäisellä 
ohjauksella 

käyttää asennukseen 
liittyviä tuotteita ja 
materiaaleja 
suunnitelmien mukaan 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Piirustusten ja 
työohjeiden hallinta 

lukee ohjatusti 
piirustuksia  

lukee ikkunoiden ja 
ovien asennuspiirustuk-
sia ja työohjeita; osaa 
keskustella niiden 
pohjalta 

lukee ikkunoiden ja 
ovien asennus-
piirustuksia ja 
työohjeita; osaa tehdä 
niiden pohjalta 
työsuunnitelmia 

Rakenteet tietää yleisimmät 
ikkunoiden ja ovien 
perusrakenteet  

tuntee yleisimmät 
ikkunoiden ja ovien 
perusrakenteet ja 
tyyppimerkinnät  

tuntee hyvin 
yleisimmät ikkunoiden 
ja ovien 
perusrakenteet, 
tyyppimerkinnät ja 
niiden varusteet 

Materiaalit tunnistaa yleisimmät 
asennustyössä 
käytettävät materiaalit ja 
tarvikkeet sekä tietää 
niiden käyttökohteita 

tuntee yleisimmät 
asennustyössä 
käytettävät materiaalit 
ja tarvikkeet sekä tietää 
niiden pääasialliset 
käyttökohteet 

tuntee ja osaa 
soveltaa 
asennustyössä 
käytettäviä 
materiaaleja ja 
tarvikkeita niiden eri 
käyttökohteissa  

Matematiikka ja 
luonnontieteet 

laskee ohjattuna työ- ja 
materiaalimenekit 

laskee työ- ja 
materiaalimenekit 
ohjeiden mukaan 

laskee työ- ja 
materiaalimenekit 
työkohteen mukaisesti 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja 
työaikoja ja -ohjeita 

noudattaa työyhteisön 
sääntöjä ja ohjeita; 
tekee työtä 
vastuuntuntoisesti ja 
sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan; 
välttää riskejä työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuutta 

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita; ottaa työssään 
huomion muut 
työyhteisön jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
sekä ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 

varmistaa suojaimien, 
työvälineiden ja 
materiaalien 
turvallisuuden; poistaa 
ja vie huoltoon vialliset 
työvälineet ja suojaimet 

arvioi suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Kestävä kehitys ymmärtää raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii ohjattuna 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa lähes itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii pääsääntöisesti 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii kestävän 
kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

tarvitsee ohjausta 
tavallisimpien 
ongelmatilanteiden 
ratkaisussa 

ratkaisee tavallisimpia 
ongelmatilanteita 
vähäisellä ohjauksella 

ratkaisee tavallisimpia 
ongelmatilanteita 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

pystyy toimimaan työn 
kannalta 
välttämättömissä 
vuorovaikutustilanteissa 

osaa toimia työn 
vaatimissa 
vuorovaikutustilanteissa  

osaa toimia joustavasti 
ja yhteistyötä 
edistävästi eri 
vuorovaikutus-
tilanteissa  
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PORRASASENNUS, 10 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 suunnitella työnsä piirustuksien ja työohjeiden avulla 

 tehdä työkohteen järjestely-, purku-ja suojaustöitä 

 asentaa puurakenteisia portaita piirustusten mukaisesti 

 käyttää porrasasennusten vaatimia koneita ja laitteita 

Mikäli valitaan tutkinnon tämä tutkinnonosa pitää sen lisäksi valita 
tutkinnon osa asennustyö. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa 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. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa, joka voi koostua useammasta osanäytöstä tai tutkintosuori-
tuksen osasta ja tarvittaessa niitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa ar-
vioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaa-
misen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa moni-
puolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustutkin-
non perusteissa. 2014 / 2.2.9 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  
1. Työprosessin hallinta  

suunnittelu ja työkokonaisuuden hallinta, yrityslähtöinen laa-
dukas ja taloudellinen toiminta 

2. Työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalin hallinta 
valmistelu ja vastaanotto, asennustöiden hallinta 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 
piirustusten ja työohjeiden hallinta 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
ammattietiikka, terveys, turvallisuus ja toimintakyky, kestävä 
kehitys, vuorovaikutus ja yhteistyö 



   OPETUSSUUNNITELMA   43 (143) 

   

Tarkemmin puualan perustutkinto perusteet 2014 / 2.2.9 

Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa, joka toteutetaan työs-
säoppimisympäristössä. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa asenne-
taan puurakenteisia portaita tai porraselementtejä piirustusten mu-
kaisesti rakennustyökohteessa, joka voi olla uudis- tai saneeraus-
kohde. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen 
vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaati-
muksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Työssäoppiminen   

Oppimismenetelmät Työssäoppiminen (Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, työpaja-
työskentely) 

Oppimisen ohjaaminen Valinnaisten tutkinnonosien avulla voidaan toteuttaa yksilöllinen 
osaamispolku. Opettajat esittelevät tutkinnon osan osana henkilö-
kohtaista polkua, sekä sen ammattitaitovaatimukset, toteutuksen ja 
arvioinnin perusteet. Opettajat ja tukihenkilöt ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista sekä painottavat itsenäistä oma-aloitteellista 
tiedonhankintaa.  

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Informaatiotaitoja, tietolähteiden yhdistelyä, kykyä hallita tietoa, ky-
kyä ajatella toisin, oma-aloitteelisuus, verkostojen hyödyntäminen, 
sosiaaliset taidot, päättelytaitoja, kykyä luoda havainto-tulkinta-mer-
kityksenanto prosesseja 

Yrittäjyys Työelämässä tapahtuva yrittäjyyteen tutustuminen. 

Kansainvälisyys Pääasiassa englanninkielisen ammatillisen materiaalin ymmärtämi-
nen, ohjelmistojen ja tutoriaalien käyttö. 

Kestävä kehitys Toimii kestävän kehityksen ja yritystoiminnan periaatteiden mukai-
sesti  

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen tietotekniikka, ammatillinen matematiikka, työelämätai-
dot, yrittäjyys ja yritystoiminta, työkyvyn ylläpitäminen 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan työssäoppimisjaksolla ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna ja näyttötutkin-
toon valmentavassa koulutuksessa (aikuiset) ensimmäisenä tai toi-
sena opintovuonna. 
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Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn suunnittelu  suunnittelee ohjattuna 
työtään  

suunnittelee työnsä 
annettujen ohjeiden 
mukaan  

suunnittelee itsenäisesti 
työnsä ja osaa esittää 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja  

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee ohjausta 
aloituksessa ja 
siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

toimii työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella 

toimii suunnitelmallisesti 
ja osaa ratkaista 
ongelmatilanteita  

Yrityslähtöinen, 
laadukas ja 
taloudellinen toiminta 

tarvitsee ohjausta 
saavuttaakseen 
työssään asetetut 
minimitavoitteet 

saavuttaa työssään 
asetetut laatutavoitteet  

käyttää materiaaleja 
taloudellisesti; 
saavuttaa työssään 
asetetut laatu- ja 
aikatavoitteet  

asennoituu työhönsä 
siten, ettei tietoisesti 
aiheuta taloudellista 
vahinkoa 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä taloudellisia 
vaikutuksia 

on aloitteellinen ja toimii 
työyhteisön parhaaksi 

Oman työn arviointi arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin, 
mutta arviointi ei kaikilta 
osin ole realistinen 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
realistisesti  

arvioi työskentelyään 
realistisesti, osaa 
kehittää toimintaansa 
parempaan 
lopputulokseen 
pääsemiseksi 

esittelee ohjattuna 
työnsä ja arvioi sitä ja 
sen laatua ja korjauksia 

esittelee ja arvioi omaa 
työtään ja sen laatua ja 
korjauksia 
työkohtaisesti sekä 
osallistuu puutelistan 
laadintaan 

osaa esitellä valmiin 
asennustyön sekä 
tarkastaa ja keskustella 
sen laadusta ja 
korjauksista sekä laatia 
niistä puutelistan 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Asennustyön 
valmistelu ja 
vastaanotto 

tekee asennukseen 
liittyvät järjestely-, 
purku- ja suojaustyöt 
ohjatusti 

tekee asennukseen 
liittyvät järjestely-, 
purku- ja suojaustyöt 
ohjeiden mukaan 

tekee itsenäisesti 
asennukseen liittyvät 
järjestely-, purku- ja 
suojaustyöt  
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 vastaanottaa ja varastoi 
ohjattuna tuotteet ja 
materiaalit  

vastaanottaa ja varastoi 
tuotteet ja materiaalit 
ohjeiden perusteella 

vastaanottaa ja varastoi 
itsenäisesti tuotteet ja 
materiaalit  

tarkistaa asennettavien 
tuotteiden laadun ja 
määrän ohjatusti 

tarkistaa asennettavien 
tuotteiden laadun ja 
määrän pääsääntöisesti 
oikein; osallistuu 
puutelistan laadintaan 

tarkistaa asennettavien 
tuotteiden laadun ja 
määrän oikein; laatii 
puutelistan  

Asennustöiden 
hallinta 

tekee 
porrasasennuksen 
erillisiä työvaiheita ja 
avustavia töitä 

tekee 
porrasasennuksen 
mutta tarvitsee vähän 
ohjausta asennustyön 
eri vaiheissa 

asentaa lähes 
itsenäisesti portaat ja 
kaiteet sekä 
viimeistelee työn 
huolellisesti 

Kokoonpano ja 
varustelu 

tekee ohjatusti 
portaiden kokoonpanoa 
ja varustelua yksin tai 
työryhmän jäsenenä 

tekee portaiden 
kokoonpanoa 
varustelua työohjeiden 
mukaan 

tekee portaiden 
kokoonpanon ja 
varustelun lähes 
itsenäisesti 
asennuskohteen 
mukaan 

Työvälineiden käyttö käyttää ohjatusti 
koneita, laitteita ja 
työvälineitä  

käyttää koneita, laitteita 
ja työvälineitä 
vähäisellä ohjauksella 

käyttää koneita, laitteita 
ja työvälineitä 
itsenäisesti  

Materiaalien ja 
tuotteiden hallinta 

käyttää ohjatusti 
asennukseen liittyviä 
tuotteita ja materiaaleja 

käyttää asennukseen 
liittyviä tuotteita ja 
materiaaleja ohjeiden 
mukaan vähäisellä 
ohjauksella 

käyttää asennukseen 
liittyviä tuotteita ja 
materiaaleja 
suunnitelmien mukaan 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Piirustusten ja 
työohjeiden hallinta 

lukee ohjatusti 
piirustuksia ja työohjeita 

lukee portaiden 
asennuspiirustuksia ja 
työohjeita; osaa 
keskustella niiden 
pohjalta 

lukee portaiden 
asennuspiirustuksia ja 
työohjeita; osaa tehdä 
niiden pohjalta 
työsuunnitelmia 

Rakenteet tietää yleisimmät 
portaiden 
perusrakenteet  

tuntee yleisimmät 
portaiden 
perusrakenteet, mallit ja 
niiden varusteet  

tuntee hyvin yleisimmät 
portaiden 
perusrakenteet, mallit ja 
niiden varusteet; pystyy 
keskustelemaan 
rakennevaihtoehdoista 
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Materiaalit tunnistaa yleisimmät 
asennustyössä 
käytettävät materiaalit 
ja tarvikkeet sekä tietää 
niiden käyttökohteita 

tuntee yleisimmät 
asennustyössä 
käytettävät materiaalit 
ja tarvikkeet sekä tietää 
niiden pääasialliset 
käyttökohteet 

tuntee ja osaa soveltaa 
asennustyössä 
käytettäviä materiaaleja 
ja tarvikkeita niiden eri 
käyttökohteissa.  

Matematiikka ja 
luonnontieteet 

laskee ohjattuna työ- ja 
materiaalimenekit 

laskee työ- ja 
materiaalimenekit 
ohjeiden mukaan 

laskee työ- ja 
materiaalimenekit 
työkohteen mukaisesti 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja 
työaikoja ja -ohjeita 

noudattaa työyhteisön 
sääntöjä ja ohjeita; 
tekee työtä 
vastuuntuntoisesti ja 
sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan; 
välttää riskejä työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuutta 

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita; ottaa työssään 
huomion muut 
työyhteisön jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
sekä ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 

varmistaa suojaimien, 
työvälineiden ja 
materiaalien 
turvallisuuden; poistaa 
ja vie huoltoon vialliset 
työvälineet ja suojaimet 

arvioi suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Kestävä kehitys ymmärtää raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii ohjattuna 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa lähes itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristö-vaikutukset; 
toimii pääsääntöisesti 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii kestävän 
kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

pystyy toimimaan työn 
kannalta välttämättö-
missä vuorovaikutus-
tilanteissa 

osaa toimia työn 
vaatimissa 
vuorovaikutus-
tilanteissa  

osaa toimia joustavasti 
ja yhteistyötä 
edistävästi eri 
vuorovaikutustilanteissa  
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OVIEN VALMISTUS, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 lukea piirustuksia 

 käyttää valmistuksen peruskoneita 

 kokoonpanon ja perusheloituksen 

 etsiä RT-korteista tietoja ja standardeja 

 viimeistellä tuotteen pintakäsittelyvaiheeseen 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa 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. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa, joka voi koostua useammasta osanäytöstä tai tutkintosuori-
tuksen osasta ja tarvittaessa niitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa ar-
vioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaa-
misen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa moni-
puolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustutkin-
non perusteissa. 2014 / 2.2.10 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  
1. Työprosessin hallinta  

suunnitelmallinen toiminta, kokonaisuuden hallinta, oman 
työn arviointi 

2. Työmenetelmien, -välineiden ja- materiaalin hallinta 
koneiden käyttö, viimeistely, kokoonpano ja heloitus 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 
materiaalituntemus ja RT-kortiston hallinta 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
ammattietiikka, terveys, turvallisuus ja toimintakyky, kestävä 
kehitys, vuorovaikutus ja yhteistyö 

Tarkemmin puualan perustutkinto perusteet 2014 / 2.2.10 
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Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa, joka toteutetaan työs-
säoppimisympäristössä. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa opiskelija 
valmistaa saamiensa piirustusten ja ohjeiden mukaisen oven. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa katta-
vasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvi-
oinnin kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Työssäoppiminen Oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympä-
ristö, työstöihin liittyvät työstökoneet ja laitteistot ja ohjelmistot. 

Oppimismenetelmät Työssäoppiminen (Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, työpaja-
työskentely) 

Oppimisen ohjaaminen Valinnaisten tutkinnonosien avulla voidaan toteuttaa yksilöllinen 
osaamispolku. Opettajat esittelevät tutkinnon osan osana henkilö-
kohtaista polkua, sekä sen ammattitaitovaatimukset, toteutuksen ja 
arvioinnin perusteet. Opettajat ja tukihenkilöt ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista sekä painottavat itsenäistä oma-aloitteellista 
tiedonhankintaa.  

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Informaatiotaitoja, tietolähteiden yhdistelyä, kykyä hallita tietoa, ky-
kyä ajatella toisin, oma-aloitteelisuus, verkostojen hyödyntäminen, 
sosiaaliset taidot, päättelytaitoja, kykyä luoda havainto-tulkinta-mer-
kityksenanto prosesseja 

Yrittäjyys Työelämässä tapahtuva yrittäjyyteen tutustuminen. 

Kansainvälisyys Pääasiassa englanninkielisen ammatillisen materiaalin ymmärtämi-
nen, ohjelmistojen ja tutoriaalien käyttö. 

Kestävä kehitys Toimii kestävän kehityksen ja yritystoiminnan periaatteiden mukai-
sesti  

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen tietotekniikka, ammatillinen matematiikka, englannin 
kieli – tiedonhankinta, tutoriaalien ja ohjelmistojen käyttö  

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan työssäoppimisjaksolla ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna ja näyttötutkin-
toon valmentavassa koulutuksessa (aikuiset) ensimmäisenä tai toi-
sena opintovuonna.  

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn suunnittelu  suunnittelee ohjattuna 
työtään  

suunnittelee työnsä 
annettujen ohjeiden 
mukaan  

suunnittelee itsenäisesti 
työnsä ja osaa esittää 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja  
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Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee jonkin verran 
ohjausta aloituksessa ja 
siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

toimii työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella 

toimii suunnitelmallisesti 
ja osaa ratkaista 
ongelmatilanteita  

Yrityslähtöinen, 
laadukas ja 
taloudellinen toiminta 

tarvitsee ohjausta 
saavuttaakseen 
työssään asetetut 
minimitavoitteet 

saavuttaa työssään 
asetetut laatutavoitteet  

käyttää materiaaleja 
taloudellisesti; 
saavuttaa työssään 
asetetut laatu- ja 
aikatavoitteet  

asennoituu työhönsä 
siten, ettei tietoisesti 
aiheuta taloudellista 
vahinkoa 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä taloudellisia 
vaikutuksia 

on aloitteellinen ja toimii 
työyhteisön parhaaksi 

Oman työn arviointi arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin, 
mutta arviointi ei kaikilta 
osin ole realistinen 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
realistisesti  

arvioi työskentelyään 
realistisesti; osaa 
kehittää toimintaansa 
parempaan 
lopputulokseen 
pääsemiseksi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien 
hallinta 

käyttää oikeita 
työmenetelmiä 

pystyy ohjeiden mukaan 
käyttämään oikeita 
työmenetelmiä 

pystyy itsenäisesti 
valitsemaan oikeat 
työmenetelmät 

Materiaalien käyttö osaa ohjattuna käyttää 
oikeita materiaaleja 

osaa itsenäisesti valita 
oikeat materiaalit 

osaa itsenäisesti valita 
oikeat materiaalit ja 
ymmärtää materiaalien 
taloudellisen käytön 
tärkeyden 

Koneiden ja 
välineiden käyttö 

osaa jonkin verran oh-
jattuna käyttää valmis-
tuksessa tarvittavia 
koneita turvallisesti 

toimii ohjeiden mukaan 
koneistustehtävissä 

toimii itsenäisesti 
koneistustehtävissä 

Viimeistely osaa viimeistellä 
tuotteen pintakäsittelyn 
edellyttämällä tavalla 

osaa annettujen ohjei-
den mukaan viimeistellä 
tuotteen pintakäsittelyn 
vaatimalla tavalla 

osaa itsenäisesti 
viimeistellä tuotteen 
pintakäsittelyn 
vaatimalla tavalla 

Kokoonpano ja 
helotus 

työskentelee ohjatusti työskentelee lähes 
itsenäisesti ohjeiden 
mukaan 

pystyy itsenäiseen 
työskentelyyn 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Materiaalituntemus tunnistaa käytettäviä 
materiaaleja 

tunnistaa käytettävät 
materiaalit; osaa etsiä 
tietoa tarvikkeista 

tunnistaa käytettävät 
tarvikkeet ja materiaalit 

RT-kortiston hallinta osaa etsiä avustettuna 
tietoja kortistosta 

osaa etsiä itsenäisesti 
tietoja kortistosta 

osaa etsiä itsenäisesti 
tietoja kortistosta ja 
soveltaa niitä työssään 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja 
työaikoja ja -ohjeita 

noudattaa työyhteisön 
sääntöjä ja ohjeita; 
tekee työtä 
vastuuntuntoisesti ja 
sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan; 
välttää riskejä työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuutta 

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita; ottaa työssään 
huomion muut 
työyhteisön jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
sekä ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 

varmistaa suojaimien, 
työvälineiden ja 
materiaalien 
turvallisuuden; poistaa 
ja vie huoltoon vialliset 
työvälineet ja suojaimet 

arvioi suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Kestävä kehitys ymmärtää raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii ohjattuna 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa lähes itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii pääsääntöisesti 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii kestävän 
kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

pystyy toimimaan työn 
kannalta 
välttämättömissä 
vuorovaikutustilanteissa 

osaa toimia työn 
vaatimissa 
vuorovaikutustilanteissa  

osaa toimia joustavasti 
ja yhteistyötä 
edistävästi eri 
vuorovaikutustilanteissa  
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IKKUNOIDEN VALMISTUS, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 lukea työpiirustuksia 

 käyttää valmistuksen peruskoneita 

 kokoonpanon ja perusheloituksen 

 viimeistellä tuotteen pintakäsittelyä varten 

 *etsiä RT-kortistosta tarvittavia tietoja ja standardeja 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa 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. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa, joka voi koostua useammasta osanäytöstä tai tutkintosuori-
tuksen osasta ja tarvittaessa niitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa ar-
vioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaa-
misen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa moni-
puolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustutkin-
non perusteissa. 2014 / 2.2.11 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  
1. Työprosessin hallinta  

suunnittelu ja työkokonaisuuden hallinta, yrityslähtöinen laa-
dukas ja taloudellinen toiminta 

2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 
materiaalien käyttö, koneiden ja välineiden käyttö, kokoon-
pano ja heloitus 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 
materiaalien tuntemus ja RT- kortiston hallinta 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
ammattietiikka, terveys, turvallisuus ja toimintakyky, kestävä 
kehitys, vuorovaikutus ja yhteistyö 
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Tarkemmin puualan perustutkinto perusteet 2014 / 2.2.11 

Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa, joka toteutetaan työs-
säoppimisympäristössä. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa opiskelija 
valmistaa saamiensa dokumenttien mukaiset ikkunat ennalta sovit-
tujen laatu ja mittatarkkuusvaatimusten mukaisesti. Työtä tehdään 
siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tut-
kinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin 
kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt  Työssäoppiminen Oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympä-
ristö, työstöihin liittyvät työstökoneet ja laitteistot ja ohjelmistot. 

Oppimismenetelmät Työssäoppiminen (Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, työpaja-
työskentely) 

Oppimisen ohjaaminen Valinnaisten tutkinnonosien avulla voidaan toteuttaa yksilöllinen 
osaamispolku. Opettajat esittelevät tutkinnon osan osana henkilö-
kohtaista polkua, sekä sen ammattitaitovaatimukset, toteutuksen ja 
arvioinnin perusteet. Opettajat ja tukihenkilöt ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista sekä painottavat itsenäistä oma-aloitteellista 
tiedonhankintaa. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Informaatiotaitoja, tietolähteiden yhdistelyä, kykyä hallita tietoa, ky-
kyä ajatella toisin, oma-aloitteelisuus, verkostojen hyödyntäminen, 
sosiaaliset taidot, päättelytaitoja, kykyä luoda havainto-tulkinta-mer-
kityksenanto prosesseja 

Yrittäjyys Työelämässä tapahtuva yrittäjyyteen tutustuminen. 

Kansainvälisyys Pääasiassa englanninkielisen ammatillisen materiaalin ymmärtämi-
nen, ohjelmistojen ja tutoriaalien käyttö. 

Kestävä kehitys Toimii kestävän kehityksen ja yritystoiminnan periaatteiden mukai-
sesti 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen tietotekniikka, ammatillinen matematiikka, englannin 
kieli – tiedonhankinta, tutoriaalien ja ohjelmistojen käyttö  

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan työssäoppimisjaksolla ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna ja näyttötutkin-
toon valmentavassa koulutuksessa (aikuiset) ensimmäisenä tai toi-
sena opintovuonna. 
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Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn suunnittelu  suunnittelee ohjattuna 
työtään  

suunnittelee työnsä 
annettujen ohjeiden 
mukaan  

suunnittelee itsenäisesti 
työnsä ja osaa esittää 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja  

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee jonkin verran 
ohjausta aloituksessa ja 
siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

toimii työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella 

toimii suunnitelmallisesti 
ja osaa ratkaista 
ongelmatilanteita  

Yrityslähtöinen, 
laadukas ja 
taloudellinen toiminta 

tarvitsee ohjausta 
saavuttaakseen 
työssään asetetut 
minimitavoitteet 

saavuttaa työssään 
asetetut laatutavoitteet  

käyttää materiaaleja 
taloudellisesti; 
saavuttaa työssään 
asetetut laatu- ja 
aikatavoitteet  

asennoituu työhönsä 
siten, ettei tietoisesti 
aiheuta taloudellista 
vahinkoa 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä taloudellisia 
vaikutuksia 

on aloitteellinen ja toimii 
työyhteisön parhaaksi 

Oman työn arviointi arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin, 
mutta arviointi ei kaikilta 
osin ole realistinen 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
realistisesti  

arvioi työskentelyään 
realistisesti; osaa 
kehittää toimintaansa 
parempaan 
lopputulokseen 
pääsemiseksi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien 
hallinta 

käyttää ohjattuna 
oikeita työmenetelmiä 

pystyy ohjeiden 
mukaan käyttämään 
oikeita työmenetelmiä 

pystyy itsenäisesti 
valitsemaan oikeat 
työmenetelmät 

Materiaalien käyttö osaa käyttää oikeita 
materiaaleja 

osaa itsenäisesti valita 
ja käyttää oikeita 
materiaaleja 

osaa itsenäisesti valita 
oikeat materiaalit; 
ymmärtää materiaalien 
taloudellisen käytön 
tärkeyden 

Koneiden ja 
välineiden käyttö 

osaa käyttää 
valmistuksessa 
tarvittavia koneita 
turvallisesti 

toimii ohjeiden mukaan 
koneistustehtävissä 

toimii itsenäisesti 
koneistustehtävissä 
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Viimeistely osaa jonkin verran 
ohjattuna viimeistellä 
tuotteen pintakäsittelyn 
edellyttämällä tavalla 

osaa annettujen 
ohjeiden mukaan 
viimeistellä tuotteen 
pintakäsittelyn 
vaatimalla tavalla 

osaa itsenäisesti 
viimeistellä tuotteen 
pintakäsittelyn 
vaatimalla tavalla 

Kokoonpano ja 
helotus 

työskentelee ohjatusti työskentelee lähes 
itsenäisesti ohjeiden 
mukaan 

pystyy itsenäiseen 
työskentelyyn 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Materiaalituntemus tunnistaa käytettäviä 
materiaaleja 

tunnistaa käytettävät 
materiaalit; osaa etsiä 
tietoa tarvikkeista 

tunnistaa tarvittavat 
tarvikkeet ja materiaalit 

RT-kortiston hallinta osaa avustettuna etsiä 
tietoja kortistosta 

osaa itsenäisesti etsiä 
tietoja kortistosta 

osaa itsenäisesti etsiä 
tietoja kortistosta ja 
soveltaa niitä työssään 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja 
työaikoja ja -ohjeita 

noudattaa työyhteisön 
sääntöjä ja ohjeita; 
tekee työtä 
vastuuntuntoisesti ja 
sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

asennoituu myönteises-
ti turvalliseen toimin-
taan; välttää riskejä 
työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuutta 

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita; ottaa työssään 
huomion muut 
työyhteisön jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
sekä ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 

varmistaa suojaimien, 
työvälineiden ja 
materiaalien 
turvallisuuden; poistaa 
ja vie huoltoon vialliset 
työvälineet ja suojaimet 

arvioi suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 
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Kestävä kehitys ymmärtää raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii ohjattuna 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa lähes itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii pääsääntöisesti 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii kestävän 
kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

pystyy toimimaan työn 
kannalta välttämättö-
missä vuorovaikutus-
tilanteissa 

osaa toimia työn 
vaatimissa 
vuorovaikutus-
tilanteissa  

osaa toimia joustavasti 
ja yhteistyötä 
edistävästi eri 
vuorovaikutus-
tilanteissa  

 

PORTAIDEN VALMISTUS, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 lukea työpiirustuksia 

 käyttää valmistuksen peruskoneita 

 kokoonpanon ja perusheloituksen 

 viimeistellä tuotteen pintakäsittelyä varten 

 etsiä RT-kortistosta tarvittavia tietoja ja standardeja 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa 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. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa, joka voi koostua useammasta osanäytöstä tai tutkintosuori-
tuksen osasta ja tarvittaessa niitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa ar-
vioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaa-
misen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa moni-
puolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken 
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Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustutkin-
non perusteissa. 2014 / 2.2.12 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  
1. Työprosessin hallinta  

suunnittelu ja työkokonaisuuden hallinta, yrityslähtöinen laa-
dukas ja taloudellinen toiminta 

2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 
materiaalien käyttö, koneiden ja välineiden käyttö, kokoon-
pano ja heloitus 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 
materiaalien tuntemus ja RT- kortiston hallinta 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
ammattietiikka, terveys, turvallisuus ja toimintakyky, kestävä 
kehitys, vuorovaikutus ja yhteistyö 

Tarkemmin puualan perustutkinto perusteet 2014 / 2.2.12 

Ammattitaidon                        
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa, joka toteutetaan työs-
säoppimisympäristössä. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa opiskelija 
valmistaa saamiensa dokumenttien mukaiset portaat ennalta sovit-
tujen laatu ja mittatarkkuusvaatimusten mukaisesti. Työtä tehdään 
siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tut-
kinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin 
kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Työssäoppiminen Oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympä-
ristö, työstöihin liittyvät työstökoneet ja laitteistot ja ohjelmistot. 

Oppimismenetelmät Työssäoppiminen (Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, työpaja-
työskentely) 

Oppimisen ohjaaminen Valinnaisten tutkinnonosien avulla voidaan toteuttaa yksilöllinen 
osaamispolku. Opettajat esittelevät tutkinnon osan osana henkilö-
kohtaista polkua, sekä sen ammattitaitovaatimukset, toteutuksen ja 
arvioinnin perusteet. Opettajat ja tukihenkilöt ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista sekä painottavat itsenäistä oma-aloitteellista 
tiedonhankintaa. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Informaatiotaitoja, tietolähteiden yhdistelyä, kykyä hallita tietoa, ky-
kyä ajatella toisin, oma-aloitteelisuus, verkostojen hyödyntäminen, 
sosiaaliset taidot, päättelytaitoja, kykyä luoda havainto-tulkinta-mer-
kityksenanto prosesseja 

Yrittäjyys Työelämässä tapahtuva yrittäjyyteen tutustuminen. 

Kansainvälisyys Pääasiassa englanninkielisen ammatillisen materiaalin ymmärtämi-
nen, ohjelmistojen ja tutoriaalien käyttö 

Kestävä kehitys Toimii kestävän kehityksen ja yritystoiminnan periaatteiden mukai-
sesti 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen tietotekniikka, ammatillinen matematiikka, englannin 
kieli – tiedonhankinta, tutoriaalien ja ohjelmistojen käyttö  
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Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan työssäoppimisjaksolla ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna ja näyttötutkin-
toon valmentavassa koulutuksessa (aikuiset) ensimmäisenä tai toi-
sena opintovuonna. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn suunnittelu  suunnittelee ohjattuna 
työtään  

suunnittelee työnsä 
annettujen ohjeiden 
mukaan  

suunnittelee itsenäisesti 
työnsä ja osaa esittää 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja  

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee jonkin verran 
ohjausta aloituksessa ja 
siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

toimii työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella 

toimii suunnitelmallisesti 
ja osaa ratkaista 
ongelmatilanteita  

Yrityslähtöinen, 
laadukas ja 
taloudellinen toiminta 

tarvitsee ohjausta 
saavuttaakseen 
työssään asetetut 
minimitavoitteet 

saavuttaa työssään 
asetetut laatutavoitteet  

käyttää materiaaleja 
taloudellisesti; 
saavuttaa työssään 
asetetut laatu- ja 
aikatavoitteet  

asennoituu työhönsä 
siten, ettei tietoisesti 
aiheuta taloudellista 
vahinkoa 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä taloudellisia 
vaikutuksia 

on aloitteellinen ja toimii 
työyhteisön parhaaksi 

Oman työn arviointi arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin, 
mutta arviointi ei kaikilta 
osin ole realistinen 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
realistisesti  

arvioi työskentelyään 
realistisesti; osaa 
kehittää toimintaansa 
parempaan 
lopputulokseen 
pääsemiseksi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien 
hallinta 

käyttää jonkin verran 
ohjattuna oikeita 
työmenetelmiä 

pystyy ohjeiden mukaan 
käyttämään oikeita 
työmenetelmiä 

pystyy itsenäisesti 
valitsemaan oikeat 
työmenetelmät 
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Materiaalien käyttö osaa käyttää oikeita 
materiaaleja 

osaa itsenäisesti valita 
ja käyttää oikeita 
materiaaleja 

osaa itsenäisesti valita 
oikeat materiaalit ja 
ymmärtää materiaalien 
taloudellisen käytön 
tärkeyden 

Koneiden ja 
välineiden käyttö 

osaa käyttää 
valmistuksessa 
tarvittavia koneita 
turvallisesti 

toimii ohjeiden mukaan 
koneistustehtävissä 

toimii itsenäisesti 
koneistustehtävissä 

Viimeistely osaa jonkin verran 
ohjattuna viimeistellä 
tuotteen pintakäsittelyn 
edellyttämällä tavalla 

osaa annettujen 
ohjeiden mukaan 
viimeistellä tuotteen 
pintakäsittelyn 
vaatimalla tavalla 

osaa itsenäisesti 
viimeistellä tuotteen 
pintakäsittelyn 
vaatimalla tavalla 

Kokoonpano ja 
helotus 

työskentelee ohjatusti työskentelee lähes 
itsenäisesti ohjeiden 
mukaan 

pystyy itsenäiseen 
työskentelyyn 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Materiaalituntemus tunnistaa käytettäviä 
materiaaleja 

tunnistaa käytettävät 
materiaalit osaa etsiä 
tietoa tarvikkeista 

tunnistaa tarvittavat 
tarvikkeet ja materiaalit 

Määräysten hallinta osaa avustettuna etsiä 
tietoja kortistoista 

osaa itsenäisesti etsiä 
tietoja kortistoista 

osaa itsenäisesti etsiä 
tietoja kortistoista ja 
soveltaa niitä työssään 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja 
työaikoja ja -ohjeita 

noudattaa työyhteisön 
sääntöjä ja ohjeita; 
tekee työtä 
vastuuntuntoisesti ja 
sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

 

 

 

 

asennoituu 
myönteisesti 
turvalliseen toimintaan; 
välttää riskejä työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuutta 

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita; ottaa työssään 
huomion muut 
työyhteisön jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
sekä ilmoittaa niistä 
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 käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 

varmistaa suojaimien, 
työvälineiden ja 
materiaalien 
turvallisuuden; poistaa 
ja vie huoltoon vialliset 
työvälineet ja suojaimet 

arvioi suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Kestävä kehitys ymmärtää raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii ohjattuna 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa lähes itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii pääsääntöisesti 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii kestävän 
kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

pystyy toimimaan työn 
kannalta 
välttämättömissä 
vuorovaikutustilanteissa 

osaa toimia työn 
vaatimissa 
vuorovaikutustilanteissa  

osaa toimia joustavasti 
ja yhteistyötä 
edistävästi eri 
vuorovaikutustilanteissa  

 

TERÄTEKNIIKKA, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 määritellä terien kunnon ja tunnistaa niissä olevat kunnostus-
tarpeet 

 suorittaa yleisimpien puuntyöstöterien kunnostuksen 

 suorittaa yleisimpien puuntyöstöterien teroituksen koneilla 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa 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. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa, joka voi koostua useammasta osanäytöstä tai tutkintosuori-
tuksen osasta ja tarvittaessa niitä täydennetään muulla osaamisen 
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arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa ar-
vioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaa-
misen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa moni-
puolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustutkin-
non perusteissa. 2014 / 2.2.13 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta  
työmenetelmien suunnittelu, valmistus, kehittäminen 

2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 
terän kunnostustarpeen määrittely, itsenäinen laitteiden 
käyttö ja huolto 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 
tietojen sovellus käytäntöön, materiaalituntemus 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
ammattietiikka, terveys, turvallisuus ja toimintakyky, kestävä 
kehitys, vuorovaikutus ja yhteistyö 

Tarkemmin puualan perustutkinto perusteet 2014 / 2.2.13 

Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa, joka toteutetaan työs-
säoppimisympäristössä. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa opiskelija 
tekee teroitustöitä terähuollon tehtävissä. Työtä tehdään siinä laa-
juudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon pe-
rusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja 
kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Työssäoppiminen, oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympä-
ristö, työstöihin liittyvät työstökoneet ja laitteistot ja ohjelmistot.  

Oppimismenetelmät Työssäoppiminen (Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, työpaja-
työskentely) 

Oppimisen ohjaaminen Valinnaisten tutkinnonosien avulla voidaan toteuttaa yksilöllinen 
osaamispolku. Opettajat esittelevät tutkinnon osan osana henkilö-
kohtaista polkua, sekä sen ammattitaitovaatimukset, toteutuksen ja 
arvioinnin perusteet. Opettajat ja tukihenkilöt ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista sekä painottavat itsenäistä oma-aloitteellista 
tiedonhankintaa.  

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Informaatiotaitoja, tietolähteiden yhdistelyä, kykyä hallita tietoa, ky-
kyä ajatella toisin, oma-aloitteelisuus, verkostojen hyödyntäminen, 
sosiaaliset taidot, päättelytaitoja, kykyä luoda havainto-tulkinta-mer-
kityksenanto prosesseja 

Yrittäjyys Työelämässä tapahtuva yrittäjyyteen tutustuminen. 

Kansainvälisyys Pääasiassa englanninkielisen ammatillisen materiaalin ymmärtämi-
nen, ohjelmistojen ja tutoriaalien käyttö. 

Kestävä kehitys Toimii kestävän kehityksen ja yritystoiminnan periaatteiden mukai-
sesti  
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Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen tietotekniikka, ammatillinen matematiikka, englannin 
kieli – tiedonhankinta, tutoriaalien ja ohjelmistojen käyttö  

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan työssäoppimisjaksolla ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna ja näyttötutkin-
toon valmentavassa koulutuksessa (aikuiset) ensimmäisenä tai toi-
sena opintovuonna.  

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn suunnittelu  suunnittelee ohjattuna 
työtään  

suunnittelee työnsä 
annettujen ohjeiden 
mukaan  

suunnittelee itsenäisesti 
työnsä ja osaa esittää 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja  

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee ohjausta 
aloituksessa ja 
siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

toimii työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella 

toimii suunnitelmallisesti 
ja osaa ratkaista 
ongelmatilanteita  

Yrityslähtöinen, 
laadukas ja 
taloudellinen toiminta 

tarvitsee ohjausta 
saavuttaakseen 
työssään asetetut 
minimitavoitteet 

saavuttaa työssään 
asetetut laatutavoitteet  

käyttää materiaaleja 
taloudellisesti; 
saavuttaa työssään 
asetetut laatu- ja 
aikatavoitteet  

asennoituu työhönsä 
siten, ettei tietoisesti 
aiheuta taloudellista 
vahinkoa 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä taloudellisia 
vaikutuksia 

on aloitteellinen ja toimii 
työyhteisön parhaaksi 

Oman työn arviointi arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin, 
mutta arviointi ei kaikilta 
osin ole realistinen 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
realistisesti  

arvioi työskentelyään 
realistisesti; osaa 
kehittää toimintaansa 
parempaan 
lopputulokseen 
pääsemiseksi 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,   
-välineiden ja -
materiaalien hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Teroitusajankohdan 
ja terän kunnon 
määrittäminen 

osaa määritellä 
ohjattuna terän kunnon 
ja tunnistaa 
kunnostustarpeen 

osaa määritellä 
ohjeiden mukaan terän 
kunnon sekä tunnistaa 
kunnostustarpeen 

osaa määritellä terän 
kunnon sekä tunnistaa 
kunnostustarpeen 

Työmenetelmät käyttää työssään 
teroituslaitteita ja -
välineitä ohjattuna 

ohjeiden mukaan 
käyttää työssään 
teroituslaitteita ja – 
välineitä; huoltaa ja 
kunnostaa työvälineet 
ja varusteet 

käyttää työssään 
itsenäisesti 
teroituslaitteita ja – 
välineitä; huoltaa sekä 
kunnostaa työvälineet ja 
varusteet ohjeiden 
mukaan 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Käsitteiden hallinta tietää tärkeimmät 
terätekniikan 
peruskäsitteet 

hallitsee terätekniikan 
peruskäsitteet 

hallitsee ja soveltaa 
tietojaan käytäntöön 

Materiaalituntemus tietää tavallisimmat 
hionta- ja 
terämateriaalit 

tietää eri hionta- ja 
terämateriaalien 
eroavaisuudet 

tuntee hionta- ja 
terämateriaalit sekä 
tuntee niiden välisen 
riippuvuuden 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja 
työaikoja ja -ohjeita 

noudattaa työyhteisön 
sääntöjä ja ohjeita; 
tekee työtä 
vastuuntuntoisesti ja 
sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

 

 

 

 

asennoituu 
myönteisesti 
turvalliseen toimintaan; 
välttää riskejä työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuutta 

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita; ottaa työssään 
huomion muut 
työyhteisön jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
sekä ilmoittaa niistä 
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 käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 

varmistaa suojaimien, 
työvälineiden ja 
materiaalien 
turvallisuuden; poistaa 
ja vie huoltoon vialliset 
työvälineet ja suojaimet 

arvioi suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Kestävä kehitys ymmärtää raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii ohjattuna 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa lähes itsenäisesti 
huomioon raaka-ainei-
den ja kemikaalien kä-
sittelystä syntyvät ym-
päristövaikutukset; toi-
mii pääsääntöisesti kes-
tävän kehityksen peri-
aatteiden mukaisesti 

ottaa itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii kestävän 
kehityksen periaatteiden 
mukaisesti 

Oppiminen ja 
ongelman ratkaisu 

osaa soveltaa 
oppimaansa tietoa 
työtehtävissä 

osaa arvioida omaa 
oppimistaan ja työnsä 
onnistumista 

tiedostaa 
oppimistarpeensa, 
oppimisprosessinsa ja 
tyylinsä 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

pystyy toimimaan työn 
kannalta 
välttämättömissä 
vuorovaikutustilanteissa 

osaa toimia työn 
vaatimissa 
vuorovaikutustilanteissa  

osaa toimia joustavasti 
ja yhteistyötä edistävästi 
eri 
vuorovaikutustilanteissa  

 

SISUSTUSPUUSEPÄNTYÖT, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 suunnitella työnsä rakennuspiirustusten ja työohjeiden avulla 

 käyttää eri mittalaitteita ja tehdä sisärakentamiseen liittyviä 
mittauksia 

 vastaanottaa ja varastoida sisustustöihin tarvittavat tuotteet ja 
materiaalit 

 tehdä puumateriaaleista valmistetuilla tuotteilla sisustus- ja 
asennustöitä 

 valmistaa kiintokalusteen huomioiden kiinnityksen lujuuden 

 tarvittaessa tehdä pienimuotoisia sisäpintojen korjauksia 

 käyttää sisustustöissä tarvittavia koneita, laitteita ja työväli-
neitä. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa 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, 
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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. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa, joka voi koostua useammasta osanäytöstä tai tutkintosuori-
tuksen osasta ja tarvittaessa niitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa ar-
vioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaa-
misen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa moni-
puolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustutkin-
non perusteissa. 2014 / 2.2.14 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta  
suunnitelmallinen toiminta, laatu- ja aikatavoitteet, oman työn 
esittely ja arviointi 

2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 
työohjeiden noudattaminen, pienkorjaukset, koneiden ja lait-
teiden käyttö, materiaalien käyttö 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 
työsuunnitelmien hallinta, materiaalituntemus, materiaalime-
nekin laskeminen 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
ammattietiikka, terveys, turvallisuus ja toimintakyky, kestävä 
kehitys, vuorovaikutus ja yhteistyö 

Tarkemmin puualan perustutkinto perusteet 2014 / 2.2.14 

Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa, joka toteutetaan työs-
säoppimisympäristössä. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa opiskelija 
tekee asennus-, kunnostus- ja viimeistelytöitä työkohteessa (asun-
not, julkiset tilat, liiketilat, toimistot) puualan tuotteilla. Työtä tehdään 
siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tut-
kinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin 
kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Työssäoppiminen, oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympä-
ristö, työstöihin liittyvät työstökoneet ja laitteistot ja ohjelmistot. 

Oppimismenetelmät Työssäoppiminen (Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, työpaja-
työskentely) 

Oppimisen ohjaaminen Valinnaisten tutkinnonosien avulla voidaan toteuttaa yksilöllinen 
osaamispolku. Opettajat esittelevät tutkinnon osan osana henkilö-
kohtaista polkua, sekä sen ammattitaitovaatimukset, toteutuksen ja 
arvioinnin perusteet. Opettajat ja tukihenkilöt ohjaavat ja tukevat 



   OPETUSSUUNNITELMA   65 (143) 

   

opiskelijan oppimista sekä painottavat itsenäistä oma-aloitteellista 
tiedonhankintaa. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Informaatiotaitoja, tietolähteiden yhdistelyä, kykyä hallita tietoa, ky-
kyä ajatella toisin, oma-aloitteelisuus, verkostojen hyödyntäminen, 
sosiaaliset taidot, päättelytaitoja, kykyä luoda havainto-tulkinta-mer-
kityksenanto prosesseja 

Yrittäjyys Työelämässä tapahtuva yrittäjyyteen tutustuminen. 

Kansainvälisyys Pääasiassa englanninkielisen ammatillisen materiaalin ymmärtämi-
nen, ohjelmistojen ja tutoriaalien käyttö. 

Kestävä kehitys Toimii kestävän kehityksen ja yritystoiminnan periaatteiden mukai-
sesti 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen tietotekniikka, ammatillinen matematiikka, englannin 
kieli – tiedonhankinta, tutoriaalien ja ohjelmistojen käyttö 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan työssäoppimisjaksolla ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna ja näyttötutkin-
toon valmentavassa koulutuksessa (aikuiset) ensimmäisenä tai toi-
sena opintovuonna.  

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn suunnittelu  suunnittelee ohjattuna 
työtään  

suunnittelee työnsä 
annettujen ohjeiden 
mukaan  

suunnittelee itsenäisesti 
työnsä ja osaa  esittää 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja  

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee ohjausta 
aloituksessa ja 
siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

toimii työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella 

toimii suunnitelmallisesti 
ja osaa ratkaista 
ongelmatilanteita  

Yrityslähtöinen, 
laadukas ja 
taloudellinen toiminta 

tarvitsee ohjausta 
saavuttaakseen 
työssään asetetut 
minimitavoitteet 

saavuttaa työssään 
asetetut laatutavoitteet  

käyttää materiaaleja 
taloudellisesti; 
saavuttaa työssään 
asetetut laatu- ja 
aikatavoitteet  

asennoituu työhönsä 
siten, ettei tietoisesti 
aiheuta taloudellista 
vahinkoa 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä taloudellisia 
vaikutuksia 

on aloitteellinen ja toimii 
työyhteisön parhaaksi 
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Oman työn arviointi arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin, 
mutta arviointi ei kaikilta 
osin ole realistinen 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
realistisesti  

arvioi työskentelyään 
realistisesti; osaa 
kehittää toimintaansa 
parempaan 
lopputulokseen 
pääsemiseksi 

esittelee ohjattuna 
työnsä ja arvioi sitä ja 
sen laatua ja korjauksia 

esittelee ja arvioi omaa 
työtään ja sen laatua ja 
korjauksia 
työkohtaisesti sekä 
osallistuu puutelistan 
laadintaan 

osaa esitellä valmiin 
asennustyön sekä 
tarkastaa ja keskustella 
sen laadusta ja 
korjauksista sekä laatia 
niistä puutelistan  

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Sisustustyöt tekee sisustamisen 
erillisiä työvaiheita ja 
avustavia töitä ohjattuna  

tekee työnsä vähäisellä 
ohjauksella ohjeiden 
mukaisesti 

tekee työnsä lähes 
itsenäisesti työohjeiden 
tai dokumenttien 
mukaan 

tekee ohjattuna 
pienimuotoisia 
sisäpintojen korjauksia  

tekee lähes itsenäisesti 
pienimuotoisia 
sisäpintojen korjauksia 

tekee itsenäisesti 
pienimuotoisia 
sisäpintojen korjauksia 

Työvälineiden 
hallinta 

käyttää ohjatusti 
sisustustöiden vaatimia 
koneita, laitteita ja 
työvälineitä  

käyttää sisustustöiden 
vaatimia koneita, laitteita 
ja työvälineitä vähäisellä 
ohjauksella 

käyttää sisustustöiden 
vaatimia koneita, 
laitteita ja työvälineitä 
lähes itsenäisesti  

Materiaalien ja 
tuotteiden hallinta 

käyttää ohjatusti 
sisustustöihin liittyviä 
tuotteita ja materiaaleja 

käyttää sisustustöihin 
liittyviä tuotteita ja 
materiaaleja ohjeiden 
mukaan vähäisellä 
ohjauksella 

käyttää sisustustöihin 
liittyviä tuotteita ja 
materiaaleja 
suunnitelmien mukaan 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Piirustusten ja 
työsuunnitelmien 
hallinta 

osaa lukea ohjatusti 
sisustustöihin liittyviä 
piirustuksia; tutustuu 
työsuunnitelmiin  

osaa lukea piirustuksia 
ja työsuunnitelmia; 
osaa keskustella niiden 
pohjalta työtehtävistä 

osaa lukea piirustuksia 
ja työsuunnitelmia; 
osaa keskustella ja 
muokata suunnitelmia 
työkohteeseen 
sopivaksi 
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Materiaalien 
ominaisuuksien 
tunteminen 

tietää yleisimmät työssä 
käytettävät materiaalit ja 
tarvikkeet sekä tietää 
niiden käyttökohteita 

tuntee yleisimmät 
työssä käytettävät 
materiaalit ja tarvikkeet 
sekä tietää niiden 
pääasialliset 
käyttökohteet 

tuntee ja osaa soveltaa 
työssä käytettäviä 
materiaaleja ja 
tarvikkeita niiden eri 
käyttökohteissa.  

Matematiikka ja 
luonnontieteet 

laskee työkohteen 
materiaalimenekit 
ohjattuna 

laskee työ- ja 
materiaalimenekit 
ohjeiden mukaan 

laskee työ- ja 
materiaalimenekit 
työkohteen mukaisesti 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja 
työaikoja ja -ohjeita 

noudattaa työyhteisön 
sääntöjä ja ohjeita; 
tekee työtä 
vastuuntuntoisesti ja 
sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan; 
välttää riskejä työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuutta 

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita; ottaa työssään 
huomion muut 
työyhteisön jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
sekä ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä 

varmistaa suojaimien, 
työvälineiden ja 
materiaalien 
turvallisuuden; poistaa 
ja vie huoltoon vialliset 
työvälineet ja suojaimet 

arvioi suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Kestävä kehitys ymmärtää raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii ohjattuna kestävän 
kehityksen periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa lähes itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii pääsääntöisesti 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii kestävän 
kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

pystyy toimimaan työn 
kannalta 
välttämättömissä 
vuorovaikutustilanteissa 

osaa toimia työn 
vaatimissa vuorovai-
kutustilanteissa  

osaa toimia joustavasti 
ja yhteistyötä 
edistävästi eri 
vuorovaikutustilanteissa  
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HÖYLÄÄMÖTUOTTEIDEN VALMISTUS, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 työskennellä muotohöylällä 

 tehdä asetteen muotohöylällä 

 tehdä koneen käyttöön liittyvät päivittäiset huoltotoimenpiteet 

 ratkaista häiriötilanteet 

 seurata tuotannon laatua ja tehdä tarvittavat korjaustoimenpi-
teet. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa 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 
eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. 
Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa, joka voi koostua useammasta osanäytöstä tai tutkintosuori-
tuksen osasta ja tarvittaessa niitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa 
arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty 
osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa 
monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arvi-
ointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaik-
kien arviointiin osallistuneiden kesken 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustut-
kinnon perusteissa. 2014 / 2.2.15 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta  
suunnitelmallinen toiminta, laatu- ja aikatavoitteet, oman 
työn arviointi 

2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 
työohjeiden noudattaminen, asetusten säätäminen, huolto-
toimenpiteet, puumateriaalin vaikutus työstöön 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 
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koneiden ja laitteiden hallinta, terätuntemus, materiaalitun-
temus, laatuluokkien ymmärtäminen 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
ammattietiikka, terveys, turvallisuus ja toimintakyky, kestävä 
kehitys, vuorovaikutus ja yhteistyö 

Tarkemmin puualan perustutkinto perusteet 2014 / 2.2.15 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa, joka toteutetaan työs-
säoppimisympäristössä. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa opiske-
lija mitallistaa ja profiloi sahatavaraa muotohöylällä. Työtä tehdään 
siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tut-
kinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin 
kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Työssäoppiminen, oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympä-
ristö, työstöihin liittyvät työstökoneet ja laitteistot ja ohjelmistot. 

Oppimismenetelmät Työssäoppiminen (Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, työpaja-
työskentely) 

Oppimisen ohjaaminen Valinnaisten tutkinnonosien avulla voidaan toteuttaa yksilöllinen 
osaamispolku. Opettajat esittelevät tutkinnon osan osana henkilö-
kohtaista polkua, sekä sen ammattitaitovaatimukset, toteutuksen ja 
arvioinnin perusteet. Opettajat ja tukihenkilöt ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista sekä painottavat itsenäistä oma-aloitteellista 
tiedonhankintaa. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Informaatiotaitoja, tietolähteiden yhdistelyä, kykyä hallita tietoa, ky-
kyä ajatella toisin, oma-aloitteelisuus, verkostojen hyödyntäminen, 
sosiaaliset taidot, päättelytaitoja, kykyä luoda havainto-tulkinta-
merkityksenanto prosesseja 

Yrittäjyys Työelämässä tapahtuva yrittäjyyteen tutustuminen. 

Kansainvälisyys Pääasiassa englanninkielisen ammatillisen materiaalin ymmärtämi-
nen, ohjelmistojen ja tutoriaalien käyttö. 

Kestävä kehitys Toimii kestävän kehityksen ja yritystoiminnan periaatteiden mukai-
sesti 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen tietotekniikka, ammatillinen matematiikka, tutoriaalien 
ja ohjelmistojen käyttö, yhteiskuntataidot, työelämätaidot, työkyvyn 
ylläpitäminen 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan työssäoppimisjaksolla ammatillisessa peruskoulu-
tuksessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna ja näyttö-
tutkintoon valmentavassa koulutuksessa (aikuiset) ensimmäisenä 
tai toisena opintovuonna. 
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Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja  

Työn suunnittelu  suunnittelee ohjattuna 
työtään  

suunnittelee työnsä 
annettujen ohjeiden 
mukaan  

suunnittelee itsenäisesti 
työnsä ja osaa esittää 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja  

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee ohjausta 
aloituksessa ja 
siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

toimii työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella 

toimii suunnitelmallisesti 
ja osaa ratkaista 
ongelmatilanteita  

Yrityslähtöinen, 
laadukas ja 
taloudellinen toiminta 

tarvitsee ohjausta 
saavuttaakseen 
työssään asetetut 
minimitavoitteet 

saavuttaa työssään 
asetetut laatutavoitteet  

käyttää materiaaleja 
taloudellisesti; 
saavuttaa työssään 
asetetut laatu- ja 
aikatavoitteet  

asennoituu työhönsä 
siten, ettei tietoisesti 
aiheuta taloudellista 
vahinkoa 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä taloudellisia 
vaikutuksia 

on aloitteellinen ja toimii 
työyhteisön parhaaksi 

Oman työn arviointi arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin, 
mutta arviointi ei kaikilta 
osin ole realistinen 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
realistisesti  

arvioi työskentelyään 
realistisesti; osaa 
kehittää toimintaansa 
parempaan 
lopputulokseen 
pääsemiseksi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Asetteen teko osaa ohjattuna asettaa 
kursot koneelle  

osaa tehdä asetteet 
vähäisellä ohjauksella 
annettujen ohjeiden 
mukaan 

osaa tehdä asetteet 
itsenäisesti piirustusten 
tai muiden työohjeiden 
mukaan 

osaa ohjattuna säätää 
koneen ohjaimet ja 
painimet 

osaa ohjeiden mukaan 
tehdä ohjaimien ja 
painimien perussäädöt 

osaa itsenäisesti säätää 
ja työn kuluessa tehdä 
niihin tarvittaessa 
muutoksia 

tietää kuinka koneen 
syöttönopeutta 
säädetään 

osaa säätää koneen 
syöttönopeutta 
ohjeistuksen mukaan 

osaa itsenäisesti 
määritellä ja säätää 
oikean syöttönopeuden 
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Huolto osaa ohjatusti tehdä 
yksinkertaisia koneen 
päivittäisiä 
huoltotehtäviä 

huoltaa konetta 
annettujen ohjeiden 
mukaan vähäisellä 
ohjauksella 

tekee itsenäisesti 
koneenkäyttäjälle 
määrätyt koneen 
huoltotoimenpiteet 

Terien kunto tunnistaa ohjattuna 
huonokuntoiset terät  

havaitsee työn laadusta 
terien kunnon 

osaa ennakoida työn 
kuluessa terien kunnon 

Materiaalituntemus osaa ohjattuna syöttää 
oikein työstettävää 
materiaalia koneeseen 

osaa itsenäisesti ja 
oikein syöttää 
materiaalia koneeseen 

tietää tavallisimpien 
puulajien vaikutuksen 
koneen säätöihin ja 
lopputulokseen 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Koneet ja laitteet tietää päällisin puolin 
koneet ja niissä 
käytettävät laitteet 

tuntee koneet ja niissä 
käytettävät laitteet 

tuntee hyvin koneet ja 
niissä käytettävät laitteet 
sekä niiden 
säätömahdollisuudet 

Terät tuntee tavallisimmin 
käytettävät terätyypit ja 
tietää miten niiden 
kunto vaikuttaa valmiin 
pinnan laatuun 

tietää eri terätyyppien 
käyttökohteet 

osaa itsenäisesti valita 
oikeat terät 

Materiaalit tietää yleisimmät 
höyläämötuotteissa 
käytettävät kotimaiset 
puulajit ja niiden 
käyttökohteet 

tuntee yleisimmät 
höyläämötuotteissa 
käytettävät puulajit ja 
niiden käyttökohteet 

tuntee yleisimmät 
höyläämötuotteissa 
käytettävät puulajit, 
niiden käyttökohteet ja 
ominaisuudet 
höyläyksessä 

Höyläämötuotteet tietää yleisimmät 
höyläämötuotteet 

tuntee yleisimmät 
höyläämötuotteet ja 
niiden käyttökohteet 

tuntee yleisimmät 
laatuluokat  

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja 
työaikoja ja -ohjeita 

noudattaa työyhteisön 
sääntöjä ja ohjeita; 
tekee työtä 
vastuuntuntoisesti ja 
sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 
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Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

asennoituu 
myönteisesti 
turvalliseen toimintaan; 
välttää riskejä työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuutta 

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita; ottaa työssään 
huomion muut 
työyhteisön jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
sekä ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 

varmistaa suojaimien, 
työvälineiden ja 
materiaalien 
turvallisuuden; poistaa 
ja vie huoltoon vialliset 
työvälineet ja suojaimet 

arvioi suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Kestävä kehitys ymmärtää raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii ohjattuna 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa lähes itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii pääsääntöisesti 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii kestävän 
kehityksen periaatteiden 
mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

pystyy toimimaan työn 
kannalta 
välttämättömissä 
vuorovaikutustilanteissa 

osaa toimia työn 
vaatimissa 
vuorovaikutustilanteissa  

osaa toimia joustavasti 
ja yhteistyötä edistävästi 
eri 
vuorovaikutustilanteissa  

 

CNC-TYÖSTÖ, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 työstöratojen valmistus 

 käyttää CNC-konetta 3-akselisessa työstössä. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa 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. 
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Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa, joka voi koostua useammasta osanäytöstä tai tutkintosuori-
tuksen osasta ja tarvittaessa niitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa ar-
vioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaa-
misen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa moni-
puolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustutkin-
non perusteissa. 2014 / 2.2.16 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta  
suunnittelu, työmenetelmien suunnittelu, valmistus, rapor-
tointi, arviointi 

2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 
koneen käyttö, työvälineiden käyttö, huolto, terät 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 
käsitteiden hallinta, materiaalituntemus 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
ammattietiikka, terveys, turvallisuus ja toimintakyky, kestävä 
kehitys, vuorovaikutus ja yhteistyö 

Tarkemmin puualan perustutkinto perusteet 2014 / 2.2.16 

Ammattitaidon                     
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa, joka toteutetaan työs-
säoppimisympäristössä. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa opiskelija 
valmistaa itsenäisesti CNC- koneella tuotteen. Työtä tehdään siinä 
laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon 
perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita 
ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Työssäoppiminen, oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympä-
ristö, työstöihin liittyvät työstökoneet ja laitteistot ja ohjelmistot. 

Oppimismenetelmät Työssäoppiminen (Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, työpaja-
työskentely) 

Oppimisen ohjaaminen Valinnaisten tutkinnonosien avulla voidaan toteuttaa yksilöllinen 
osaamispolku. Opettajat esittelevät tutkinnon osan osana henkilö-
kohtaista polkua, sekä sen ammattitaitovaatimukset, toteutuksen ja 
arvioinnin perusteet. Opettajat ja tukihenkilöt ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista sekä painottavat itsenäistä oma-aloitteellista 
tiedonhankintaa. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Informaatiotaitoja, tietolähteiden yhdistelyä, kykyä hallita tietoa, ky-
kyä ajatella toisin, oma-aloitteelisuus, verkostojen hyödyntäminen, 
sosiaaliset taidot, päättelytaitoja, kykyä luoda havainto-tulkinta-mer-
kityksenanto prosesseja 
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Yrittäjyys Työelämässä tapahtuva yrittäjyyteen tutustuminen. 

Kansainvälisyys Pääasiassa englanninkielisen ammatillisen materiaalin ymmärtämi-
nen, ohjelmistojen ja tutoriaalien käyttö. 

Kestävä kehitys Toimii kestävän kehityksen ja yritystoiminnan periaatteiden mukai-
sesti 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen tietotekniikka, ammatillinen matematiikka, englannin 
kieli – tiedonhankinta, tutoriaalien ja ohjelmistojen käyttö  

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan työssäoppimisjaksolla ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna ja näyttötutkin-
toon valmentavassa koulutuksessa (aikuiset) ensimmäisenä tai toi-
sena opintovuonna. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn suunnittelu tarvitsee ajoittain 
ohjausta 
suunnitellessaan 
työtään  

suunnittelee työnsä 
annettujen ohjeiden 
mukaan 

suunnittelee itsenäisesti 
työnsä ja osaa esittää 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee ohjausta 
aloituksessa ja 
siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

toimii työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella 

toimii suunnitelmallisesti 
ja osaa ratkaista 
ongelmatilanteita  

Yrityslähtöinen, 
laadukas ja 
taloudellinen toiminta 

tarvitsee ohjausta 
saavuttaakseen 
työssään asetetut 
minimitavoitteet 

saavuttaa työssään 
asetetut laatutavoitteet 

käyttää materiaaleja 
taloudellisesti; 
saavuttaa työssään 
asetetut laatu- ja 
aikatavoitteet  

asennoituu työhönsä 
siten, ettei tietoisesti 
aiheuta taloudellista 
vahinkoa 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä taloudellisia 
vaikutuksia 

on aloitteellinen ja toimii 
työyhteisön parhaaksi 

Oman työn arviointi arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin, 
mutta arviointi ei kaikilta 
osin ole realistinen 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
realistisesti  

arvioi työskentelyään 
realistisesti; osaa 
kehittää toimintaansa 
parempaan 
lopputulokseen 
pääsemiseksi 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Koneen käyttö osaa hakea valmiin 
ohjelman ja ohjattuna 
valmistaa tuotteen 

osaa ohjattuna tehdä 
tuotteen 
valmistamiseen 
tarvittavat ohjelmat ja 
valmistaa tuotteen 

osaa tehdä tuotteen 
valmistamiseen 
tarvittavat ohjelmat ja 
valmistaa tuotteen 

Työvälineiden käyttö osaa ohjattuna 
kiinnittää terät istukoihin 
työturvallisesti 

osaa kiinnittää terät 
istukoihin työturvallisesti 
ja tehdä ohjattuna 
tarvittavat työkalujen 
mittaukset 

osaa kiinnittää terät 
istukoihin työturvallisesti 
ja tehdä tarvittavat 
työkalujen mittaukset 

ymmärtää koneen 
varustelun merkityksen 
koneen käytössä 

osaa ohjattuna tehdä 
koneen varustelun 

osaa tehdä koneen 
varustelun 

Huolto pystyy ohjattuna 
tekemään 
koneenkäyttäjälle 
kuuluvan huollon 

pystyy vähäisellä 
ohjauksella tekemään 
koneenkäyttäjälle 
kuuluvan huollon 

pystyy itsenäisesti 
tekemään 
koneenkäyttäjälle 
kuuluvan huollon 

Terät osaa ohjattuna valita 
oikeat terät eri 
materiaaleille 

osaa valita oikeat terät 
eri materiaaleille ja 
ohjattuna määrittää 
terien työstöarvot  

osaa valita oikeat terät 
eri materiaaleille sekä 
määrittää terien 
optimaaliset työstöarvot 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Käsitteiden hallinta ymmärtää CNC-
tekniikan keskeiset 
käsitteet 

hallitsee lähes 
itsenäisesti CNC-
tekniikan ja 
CAD/CAM-ohjelman 
keskeiset käsitteet 

hallitsee itsenäisesti 
CNC-tekniikan ja 
CAD/CAM-ohjelman 
keskeiset käsitteet; 
pystyy soveltamaan niitä 
työssään 

Materiaalituntemus ymmärtää 
leikkuusuunnan 
merkityksen eri 
materiaaleilla 

osaa vähäisellä 
ohjauksella valita 
oikeat leikkuusuunnat 
massiivipuulle 

osaa valita oikeat 
leikkuusuunnat ja 
työstöarvot 
massiivipuulle 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja 
työaikoja ja -ohjeita 

noudattaa työyhteisön 
sääntöjä ja ohjeita; 
tekee työtä 
vastuuntuntoisesti ja 
sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan; 
välttää riskejä työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuutta 

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita; ottaa työssään 
huomion muut 
työyhteisön jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
sekä ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 

varmistaa suojaimien, 
työvälineiden ja 
materiaalien 
turvallisuuden; poistaa 
ja vie huoltoon vialliset 
työvälineet ja suojaimet 

arvioi suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Kestävä kehitys ymmärtää raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii ohjattuna 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa lähes itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii pääsääntöisesti 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii kestävän 
kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

pystyy toimimaan työn 
kannalta 
välttämättömissä 
vuorovaikutustilanteissa 

osaa toimia työn 
vaatimissa 
vuorovaikutustilanteissa  

osaa toimia joustavasti 
ja yhteistyötä 
edistävästi eri 
vuorovaikutustilanteissa  

 

PUUALAN TUOTANTOAUTOMAATIOTEKNIIKKA, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 lukea kytkentä kaavioita ja etsiä toimintahäiriöiden syitä vikati-
lanteissa sekä tehdä tarvittavia korjaustoimenpiteitä 

 tehdä pneumatiikka-, hydrauliikka- tai ohjelmoitavien järjestel-
mien kytkentätehtäviä. 
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Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa 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. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa, joka voi koostua useammasta osanäytöstä tai tutkintosuori-
tuksen osasta ja tarvittaessa niitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa ar-
vioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaa-
misen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa moni-
puolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustutkin-
non perusteissa. 2014 / 2.2.17 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta  
suunnitelmallinen toiminta, laatu- ja aikatavoitteet, oman työn 
arviointi 

2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 
työmenetelmien taloudellisuus, työvälineiden käyttö ja 
huolto, komponenttien ja tarvikkeiden käyttö 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 
komponenttien hallinta, tietojen sovellus 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
ammattietiikka, terveys, turvallisuus ja toimintakyky, kestävä 
kehitys, vuorovaikutus ja yhteistyö 

Tarkemmin puualan perustutkinto perusteet 2014 / 2.2.17 

Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa, joka toteutetaan työs-
säoppimisympäristössä. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa opiskelija 
tekee pneumaattisten, hydraulisten- tai ohjelmoitavien järjestelmien 
perushuoltotöitä puualan tuotantolaitoksissa. Työtä tehdään siinä 
laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon 
perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita 
ja kriteereitä. 
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Oppimisympäristöt Työssäoppiminen, oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympä-
ristö, työstöihin liittyvät työstökoneet ja laitteistot ja ohjelmistot. 

Oppimismenetelmät Työssäoppiminen (Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, työpaja-
työskentely) 

Oppimisen ohjaaminen Valinnaisten tutkinnonosien avulla voidaan toteuttaa yksilöllinen 
osaamispolku. Opettajat esittelevät tutkinnon osan osana henkilö-
kohtaista polkua, sekä sen ammattitaitovaatimukset, toteutuksen ja 
arvioinnin perusteet. Opettajat ja tukihenkilöt ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista sekä painottavat itsenäistä oma-aloitteellista 
tiedonhankintaa. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Informaatiotaitoja, tietolähteiden yhdistelyä, kykyä hallita tietoa, ky-
kyä ajatella toisin, oma-aloitteelisuus, verkostojen hyödyntäminen, 
sosiaaliset taidot, päättelytaitoja, kykyä luoda havainto-tulkinta-mer-
kityksenanto prosesseja 

Yrittäjyys Työelämässä tapahtuva yrittäjyyteen tutustuminen. 

Kansainvälisyys Pääasiassa englanninkielisen ammatillisen materiaalin ymmärtämi-
nen, ohjelmistojen ja tutoriaalien käyttö. 

Kestävä kehitys Toimii kestävän kehityksen ja yritystoiminnan periaatteiden mukai-
sesti 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen tietotekniikka, ammatillinen matematiikka, englannin 
kieli – tiedonhankinta, tutoriaalien ja ohjelmistojen käyttö  

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan työssäoppimisjaksolla ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna ja näyttötutkin-
toon valmentavassa koulutuksessa (aikuiset) ensimmäisenä tai toi-
sena opintovuonna. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn suunnittelu  suunnittelee ohjattuna 
työtään  

suunnittelee työnsä 
annettujen ohjeiden 
mukaan  

suunnittelee itsenäisesti 
työnsä ja osaa esittää 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja  

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee ohjausta 
aloituksessa ja 
siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

toimii työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella 

toimii suunnitelmallisesti 
ja osaa ratkaista 
ongelmatilanteita  
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Yrityslähtöinen, 
laadukas ja 
taloudellinen toiminta 

tarvitsee ohjausta 
saavuttaakseen 
työssään asetetut 
minimitavoitteet 

saavuttaa työssään 
asetetut laatutavoitteet  

käyttää materiaaleja 
taloudellisesti; 
saavuttaa työssään 
asetetut laatu- ja 
aikatavoitteet  

asennoituu työhönsä 
siten, ettei tietoisesti 
aiheuta taloudellista 
vahinkoa 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä taloudellisia 
vaikutuksia 

on aloitteellinen ja toimii 
työyhteisön parhaaksi 

Oman työn arviointi arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin, 
mutta arviointi ei kaikilta 
osin ole realistinen 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
realistisesti  

arvioi työskentelyään 
realistisesti; osaa 
kehittää toimintaansa 
parempaan 
lopputulokseen 
pääsemiseksi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmät ja 
-välineet 

valitsee ohjattuna 
tilanteeseen sopivan 
työmenetelmän 
hyväksyttävän 
lopputuloksen 
saamiseksi 

valitsee tilanteeseen 
tarkoituksenmukaisen 
työmenetelmän 
hyväksyttävän 
lopputuloksensaamisek
si 

valitsee tilanteeseen 
parhaiten soveltuvan 
työmenetelmän 
taloudellisen ja 
laadukkaan 
lopputuloksen 
aikaansaamiseksi 

käyttää ja huoltaa 
työvälineitä ohjattuna 

käyttää ja huoltaa 
työvälineitä oma-
aloitteisesti ohjeiden 
mukaisesti 

valitsee tilanteeseen 
parhaiten soveltuvat 
työvälineet, käyttää niitä 
oikein sekä huoltaa 
käyttämänsä välineet 

Komponentit ja 
tarvikkeet 

valitsee ja käyttää 
ohjattuna tarvikkeita ja 
komponentteja 

käyttää tarvikkeita ja 
komponentteja niiden 
ominaisuuksien 
edellyttämällä tavalla. 

käyttää tarvikkeita ja 
komponentteja 
huolellisesti ja 
taloudellisesti  

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Komponentit ja 
tarvikkeet 

tietää yleisimmät 
komponentit ja 
tarvikkeet 

tuntee yleisimmät 
komponentit ja 
tarvikkeet 

tuntee yleisimmät 
komponentit ja 
tarvikkeet sekä niiden 
käyttökohteet 
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Käsitteiden hallinta 
ja piirustusten 
lukeminen 

tietää yleisimpien 
järjestelmien 
peruskäsitteet 

osaa soveltaa tietojaan 
vähäisellä ohjauksella 

hallitsee ja soveltaa 
tietojaan oma-
aloitteisesti 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja 
työaikoja ja -ohjeita 

noudattaa työyhteisön 
sääntöjä ja ohjeita; 
tekee työtä 
vastuuntuntoisesti ja 
sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan; 
välttää riskejä työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuutta 

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita; ottaa työssään 
huomion muut 
työyhteisön jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät 
vaarat sekä ilmoittaa 
niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä 

varmistaa suojaimien, 
työvälineiden ja 
materiaalien 
turvallisuuden; poistaa 
ja vie huoltoon vialliset 
työvälineet ja suojaimet 

arvioi suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
soveltuvuutta 
kyseiseen työhön 

Kestävä kehitys ymmärtää raaka-aineiden 
ja kemikaalien käsittelystä 
syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii ohjattuna kestävän 
kehityksen periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa lähes itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii pääsääntöisesti 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja 
kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii kestävän 
kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

pystyy toimimaan työn 
kannalta välttämättömissä 
vuorovaikutustilanteissa 

osaa toimia työn 
vaatimissa 
vuorovaikutustilanteis-
sa  

osaa toimia 
joustavasti ja 
yhteistyötä edistävästi 
eri vuorovaikutus-
tilanteissa  
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ENTISÖINTI JA PUUKORJAUS, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset 

 

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 määrittää kalusteen kunnostustarpeen 

 valita kalusteeseen käytettävät materiaalit 

 käyttää soveltuvia liimoja ja kemikaaleja 

 korjata rikkoutuneet puuosat ja liitokset vaurioittamatta eh-
jänä säilyneitä kohtia. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa 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. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa, joka voi koostua useammasta osanäytöstä tai tutkintosuori-
tuksen osasta ja tarvittaessa niitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa ar-
vioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaa-
misen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa moni-
puolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustutkin-
non perusteissa. 2014 / 2.2.20 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta  
suunnitelmallinen toiminta, laatu- ja aikatavoitteet, oman työn 
arviointi 

2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 
työmenetelmien hallinta, materiaalituntemus, materiaalien 
dokumentointi 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 
kunnostusmenetelmien ymmärrys, aikakauden tuntemus ra-
kenteista, tyylisuunnat 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
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ammattietiikka, terveys, turvallisuus ja toimintakyky, kestävä 
kehitys, vuorovaikutus ja yhteistyö 

Tarkemmin puualan perustutkinto perusteet 2014 / 2.2.20 

Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa, joka toteutetaan työs-
säoppimisympäristössä. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa opiskelija 
entisöi tai kunnostaa vanhan kalusteen, oven tai ikkunan pintakäsi-
teltävään kuntoon perinteisin menetelmin ja vanhaa kunnioittaen. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa 
kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, 
arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Työssäoppiminen, oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympä-
ristö, työstöihin liittyvät työstökoneet ja laitteistot ja ohjelmistot. 

Oppimismenetelmät Työssäoppiminen (Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, työpaja-
työskentely) 

Oppimisen ohjaaminen Valinnaisten tutkinnonosien avulla voidaan toteuttaa yksilöllinen 
osaamispolku. Opettajat esittelevät tutkinnon osan osana henkilö-
kohtaista polkua, sekä sen ammattitaitovaatimukset, toteutuksen ja 
arvioinnin perusteet. Opettajat ja tukihenkilöt ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista sekä painottavat itsenäistä oma-aloitteellista 
tiedonhankintaa. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Informaatiotaitoja, tietolähteiden yhdistelyä, kykyä hallita tietoa, ky-
kyä ajatella toisin, oma-aloitteelisuus, verkostojen hyödyntäminen, 
sosiaaliset taidot, päättelytaitoja, kykyä luoda havainto-tulkinta-mer-
kityksenanto prosesseja 

Yrittäjyys Työelämässä tapahtuva yrittäjyyteen tutustuminen. 

Kansainvälisyys Pääasiassa englanninkielisen ammatillisen materiaalin ymmärtämi-
nen, ohjelmistojen ja tutoriaalien käyttö. 

Kestävä kehitys Toimii kestävän kehityksen ja yritystoiminnan periaatteiden mukai-
sesti 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen tietotekniikka, ammatillinen matematiikka, englannin 
kieli – tiedonhankinta, tutoriaalien ja ohjelmistojen käyttö, yhteiskun-
tataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta, työkyvyn ylläpitä-
minen 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan työssäoppimisjaksolla ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna ja näyttötutkin-
toon valmentavassa koulutuksessa (aikuiset) ensimmäisenä tai toi-
sena opintovuonna. 
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Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessien 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suunnitelmallisuus etenee työssään 
annettuja ohjeita 
noudattaen 

osallistuu oman työnsä 
suunnitteluun ja etenee 
työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella 

osaa suunnitella työnsä 
kulun ja etenee 
työssään 
suunnitelmallisesti 
ilman ohjausta 

Työkokonaisuuden 
hallinta 

tuntee 
työkokonaisuuden, 
mutta tarvitsee jatkuvaa 
ohjausta 

hallitsee 
työkokonaisuuden, 
mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta 

pystyy itsenäiseen 
työskentelyyn 
valvonnan alla 

Yrityslähtöinen, 
laadukas ja 
taloudellinen toiminta 

tarvitsee ohjausta 
saavuttaakseen 
työssään asetetut 
minimitavoitteet 

saavuttaa työssään 
asetetut laatutavoitteet  

käyttää materiaaleja 
taloudellisesti; 
saavuttaa työssään 
asetetut laatu- ja 
aikatavoitteet  

asennoituu työhönsä 
siten, ettei tietoisesti 
aiheuta taloudellista 
vahinkoa 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä taloudellisia 
vaikutuksia 

on aloitteellinen ja toimii 
työyhteisön parhaaksi 

Oman työn arviointi arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin, 
mutta arviointi ei kaikilta 
osin ole realistinen 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
realistisesti  

arvioi työskentelyään 
realistisesti; osaa 
kehittää toimintaansa 
parempaan 
lopputulokseen 
pääsemiseksi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmät käyttää ohjattuna 
oikeita työmenetelmiä 
ja – välineitä 

valitsee oikeat 
työmenetelmät sekä 
hallitsee niiden käytön 
annettujen ohjeiden 
mukaan 

valitsee oikeat 
työmenetelmät ja osaa 
kunnostaa tai entisöidä 
perinteisin menetelmin 
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Materiaalien käyttö osaa ohjattuna valita 
materiaalit 

osaa valita materiaalit osaa lisäksi ohjattuna 
valmistella ja käyttää 
perinteisiä materiaaleja 

osaa korvata vanhan 
materiaalin uudella 
vastaavalla aineella 

osaa harkiten ottaa 
käyttöön uudemman ja 
tarkoituksenmukaisemman 
materiaalin, jos kohde 
vaatii   

kunnioittaa vanhaa 
esinettä ja kysyy 
neuvoa, ennen kuin 
aloittaa työt 

tunnistaa käytettyjä 
perinteisiä materiaaleja 

osaa tutkia, tunnistaa ja 
dokumentoida aiemmin 
käytettyjä materiaaleja 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kunnostus-
menetelmät 

kunnioittaa vanhaa 
esinettä ja kysyy 
neuvoa 

tietää, mikä ero on 
konservoinnilla, 
entisöinnillä ja 
korjauksella 

osaa esinekohtaisesti 
suunnitella säilyttävän 
konservoinnin, 
alkuperäisasuun 
palauttavan entisöinnin 
tai korjauksen ja 
kunnostuksen 
käyttökuntoon 

Materiaalit ja 
rakenteet 

ymmärtää vanhan 
esineen vaatimukset 
materiaalien valinnalle 

tunnistaa eri 
materiaaleja ja 
rakenteita 

tunnistaa materiaaleista 
ja rakenteista esineen 
aikakauden 

Tyylisuunnat osaa etsiä tietoa 
tyylisuunnista 

tuntee eri tyylisuuntia tunnistaa tuotteen 
tyylisuunnan 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja 
työaikoja ja -ohjeita 

noudattaa työyhteisön 
sääntöjä ja ohjeita; 
tekee työtä 
vastuuntuntoisesti ja 
sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, 
turvallisuus ja 
toimintakyky 

asennoituu 
myönteisesti 
turvalliseen toimintaan; 
välttää riskejä työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää itsenäisesti 
toimintansa turvallisuutta 
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 noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita; ottaa työssään 
huomion muut 
työyhteisön jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
sekä ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 

varmistaa suojaimien, 
työvälineiden ja 
materiaalien 
turvallisuuden; poistaa 
ja vie huoltoon vialliset 
työvälineet ja suojaimet 

arvioi suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Kestävä kehitys ymmärtää raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii ohjattuna 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa lähes itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii pääsääntöisesti 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa itsenäisesti 
huomioon raaka-aineiden 
ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii kestävän 
kehityksen periaatteiden 
mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

pystyy toimimaan työn 
kannalta 
välttämättömissä 
vuorovaikutustilanteissa 

osaa toimia työn 
vaatimissa 
vuorovaikutustilanteissa  

osaa toimia joustavasti ja 
yhteistyötä edistävästi eri 
vuorovaikutustilanteissa  

 

PUUALAN TUOTTEIDEN MYYNTI, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 myynnin ja asiakaspalvelun 

 tuotteiden varastoinnin 

 dokumentoinnin 

 tuotteiden lähetystoiminnan 

 käyttää trukkia. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa 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. 
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Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa, joka voi koostua useammasta osanäytöstä tai tutkintosuori-
tuksen osasta ja tarvittaessa niitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa ar-
vioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaa-
misen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa moni-
puolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustutkin-
non perusteissa. 2014 / 2.2.21 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

5. Työprosessin hallinta  
suunnitelmallinen toiminta, asiakaspalvelu, laatu- ja aikata-
voitteet, oman työn arviointi 

6. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 
välineiden ja laitteiden käyttö, trukin käyttö ja varastointi, 
myyntityö 

7. Työn perustana olevan tiedon hallinta 
myynnin tehtävät, tuotetuntemus 

8. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
ammattietiikka, terveys, turvallisuus ja toimintakyky, kestävä 
kehitys, vuorovaikutus ja yhteistyö 

Tarkemmin puualan perustutkinto perusteet 2014 / 2.2.21 

Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa, joka toteutetaan työs-
säoppimisympäristössä. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa opiskelija 
toimii käytännön myynnin asiakaspalvelutehtävissä, varastoinnissa 
ja lähetystoiminnassa asiakkaalle. Työtä tehdään siinä laajuudessa, 
että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Työssäoppimispaikat 

Oppimismenetelmät Työssäoppiminen (Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, työpaja-
työskentely) 

Oppimisen ohjaaminen Valinnaisten tutkinnonosien avulla voidaan toteuttaa yksilöllinen 
osaamispolku. Opettajat esittelevät tutkinnon osan osana henkilö-
kohtaista polkua, sekä sen ammattitaitovaatimukset, toteutuksen ja 
arvioinnin perusteet. Opettajat ja tukihenkilöt ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista sekä painottavat itsenäistä oma-aloitteellista 
tiedonhankintaa. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Informaatiotaitoja, tietolähteiden yhdistelyä, kykyä hallita tietoa, ky-
kyä ajatella toisin, oma-aloitteelisuus, verkostojen hyödyntäminen, 
sosiaaliset taidot, päättelytaitoja, kykyä luoda havainto-tulkinta-mer-
kityksenanto prosesseja 

Yrittäjyys Työelämässä tapahtuva yrittäjyyteen tutustuminen. 
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Kansainvälisyys Pääasiassa englanninkielisen ammatillisen materiaalin ymmärtämi-
nen, ohjelmistojen ja tutoriaalien käyttö. 

Kestävä kehitys Toimii kestävän kehityksen ja yritystoiminnan periaatteiden mukai-
sesti 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen tietotekniikka, ammatillinen matematiikka, englannin 
kieli – tiedonhankinta, tutoriaalien ja ohjelmistojen käyttö, työelämä-
taidot, yrittäjyys ja yritystoiminta, työkyvyn ylläpitäminen 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan työssäoppimisjaksolla ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna ja näyttötutkin-
toon valmentavassa koulutuksessa (aikuiset) ensimmäisenä tai toi-
sena opintovuonna.  

 

Osaamisen arviointi  

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn suunnittelu suunnittelee ohjattuna 
työtään 

suunnittelee työnsä 
annettujen  ohjeiden 
mukaan 

suunnittelee itsenäisesti 
työnsä ja osaa esittää 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee ohjausta 
aloituksessa ja 
siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

toimii työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella 

toimii suunnitelmallisesti 
ja osaa ratkaista 
ongelmatilanteita 

Asiakaspalvelu ymmärtää asiakas-
palvelun merkityksen 
työssään mutta 
palvelussa puutteita 

tietää asiakaspalvelun 
merkityksen ja osaa 
toimia lähes itsenäisesti  

hallitsee 
asiakaspalvelun 

Yrityslähtöinen, 
laadukas ja 
taloudellinen toiminta 

asennoituu työhönsä 
siten, ettei tietoisesti 
aiheuta taloudellista 
vahinkoa 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä taloudellisia 
vaikutuksia 

on aloitteellinen ja toimii 
työyhteisön parhaaksi 

tarvitsee ohjausta 
saavuttaakseen 
työssään asetetut 
minimitavoitteet 

saavuttaa työssään 
asetetut laatutavoitteet  

saavuttaa työssään 
asetetut laatu- ja 
aikatavoitteet  

Oman työn arviointi arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin, 
mutta arviointi ei kaikilta 
osin ole realistinen 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
realistisesti 

arvioi työskentelyään 
realistisesti; osaa 
kehittää toimintaansa 
parempaan 
lopputulokseen 
pääsemiseksi 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työvälineet osaa käyttää ohjattuna 
tarvittavia välineitä ja 
laitteita 

osaa käyttää lähes 
itsenäisesti tarvittavia 
välineitä ja laitteita 

osaa käyttää tarvittavia 
välineitä ja laitteita 

Materiaalien 
siirtäminen 

osaa ajaa trukilla ja 
siirtää materiaaleja, 
mutta taakan 
käsittelyssä on puutteita  

osaa käyttää trukkia ja 
hallitsee erilaisten siir-
rettävien materiaalien 
vahingoittumattoman 
käsittelyn 

osaa oikeaoppisen ja 
turvallisen trukin käyt-
tämisen ja materiaalin 
varastoimisen, purkauk-
sen ja lastauksen 

Myyntityö osaa tehdä ohjattuna 
myyntityötä vanhem-
man työntekijän kanssa  

osaa lähes itsenäisesti 
tehdä myyntityötä 

osaa itsenäisesti tehdä 
myyntityötä 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Myynnin tehtävät tunnistaa ohjattuna 
myynnin tehtävät sekä 
vaiheet  

tietää myynnin tehtävät 
sekä vaiheet ja osaa 
hyödyntää näitä lähes 
itsenäisesti työssään 

hallitsee myynnin 
tehtävät sekä vaiheet ja 
osaa hyödyntää näitä 
itsenäisesti 

Tuotetuntemus tuntee tuoteryhmät tuntee tuotevalikoiman 
ja käyttökohteet 

tuntee tuotevalikoiman 
sekä tuotteiden 
ominaisuudet ja 
käyttökohteet 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja 
työaikoja ja -ohjeita 

noudattaa työyhteisön 
sääntöjä ja ohjeita; 
tekee työtä 
vastuuntuntoisesti ja 
sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 
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Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

 

 

 

 

 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan; 
välttää riskejä työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuutta 

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita; ottaa työssään 
huomion muut 
työyhteisön jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
sekä ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 

varmistaa suojaimien, 
työvälineiden ja 
materiaalien 
turvallisuuden; poistaa 
ja vie huoltoon vialliset 
työvälineet ja suojaimet 

arvioi suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Kestävä kehitys ymmärtää raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii ohjattuna 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa lähes itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii pääsääntöisesti 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii kestävän 
kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

pystyy toimimaan työn 
kannalta 
välttämättömissä 
vuorovaikutus-
tilanteissa 

osaa toimia työn 
vaatimissa 
vuorovaikutus-
tilanteissa  

osaa toimia joustavasti 
ja yhteistyötä 
edistävästi eri 
vuorovaikutus-
tilanteissa  

 

TEKNINEN SUUNNITTELU JA PROTOTYYPIN VALMISTUS, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 tehdä erilaisia rakenteellisia ja esteettisiä ratkaisuja tuotteen 
valmistamiseksi 

 huomioida monipuolisesti valmistuksessa käytettävän kone-
kannan ja käsityökalut 

 huomioida hintaan vaikuttavia tekijöitä 

 kommunikoida rakentavasti valmistukseen liittyvissä yksityis-
kohdissa kaikkien sidosryhmien kanssa 

 löytää parannusehdotuksia prototyyppiin ja valmistustekniik-
kaan 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen 
tunnustettua. 
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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. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä 
tai tutkintotilaisuudessa, joka voi koostua useammasta osanäytöstä 
tai tutkintosuorituksen osasta ja tarvittaessa niitä täydennetään 
muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä tai tut-
kintotilaisuudessa arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuk-
sissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa 
osaamisensa 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, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustutkin-
non perusteissa. 2014 / 2.2.22 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta  
      suunnittelu, työmenetelmien suunnittelu, valmistus, rapor-

tointi, arviointi 

2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 
      materiaalit, työvälineet ja koneet, mobiilitekniikka ja 

webohjelmistot, suunnitteluohjelmat, 3d tulostus ja uudet tek-
niikat 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta                                   
estetiikan suuntaukset, rakenteelliset ominaisuudet materiaa-
lien ominaisuudet, ammatillinen matematiikka 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
      etiikka, terveys, turvallisuus, kestävä kehitys, vuorovaikutus 

ja yhteistyö 

Tarkemmin puualan perustutkinto perusteet 2014 / 2.2.22 

Ammattitaidon                      
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa näytössä 
tai tutkintotilaisuudessa, joka toteutetaan oppilaitoksessa. Näytössä 
tai tutkintotilaisuudessa valmistetaan prototyypi suunnitelmasta, 
osallistutaan aktiivisesti teknisten yksityiskohtien suunnitteluun ja to-
teutukseen. Opiskelija esittää prototyypin ulkonäköön, toimintaan ja 
valmistusmenetelmiin parannusehdotukset. Työ tehdään siinä laa-
juudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitai-
tovaatimuksia. 

Oppimisympäristöt Oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympäristö, työstöihin liittyvät 
työstökoneet ja käsityökalut, välineet, laitteistot ja ohjelmistot. Valin-
toihin saattaa vaikuttaa erilaisten opintopolkujen opiskelijakohtaiset 
suuntautumisvaihtoehdot. 
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Oppimismenetelmät Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, luokkaopetus, tiimioppiminen, 
verkko-opetus, vuorovaikutus eri sidosryhmien välillä, mobiiliteknii-
kat ja web-pohjaisten mahdollisuuksien hyödyntäminen, työpaja-
työskentely 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat esittelevät suuntautumisvaihtoehtoja. Opettajat esittelevät  
tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, toteutuksen ja arvioinnin 
perusteet. Opettajat ja tukihenkilöt ohjaavat ja tukevat opiskelijan 
oppimista sekä painottavat itsenäistä oma-aloitteellista oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Informaatiotaitoja, tietolähteiden yhdistelyä, kykyä hallita tietoa, ky-
kyä ajatella toisin, oma-aloitteelisuus, verkostojen hyödyntäminen, 
sosiaaliset taidot, päättelytaitoja, kykyä luoda havainto-tulkinta-mer-
kityksenanto prosesseja 

Yrittäjyys  Verkostoituminen  

 Sähköisten välineiden hyödyntäminen 

 Tekniikoiden hallitseminen 

 Erityyppiset valmistuksen haasteet ja edut 

 Osaamisen ylpeyden kehittäminen, erilaisuus ja henkilökoh-
taistaminen, laadun ymmärtäminen 

 Eri materiaalien yhdisteleminen ja yksilöllinen suunnittelu  

 Visioiden ja tavoitteiden kehittäminen 

 Palvelutaitojen kehittäminen 

Kansainvälisyys Pääasiassa englanninkielisen ammatillisen materiaalin ymmärtämi-
nen, ohjelmistojen ja tutoriaalien käyttö. 

Kestävä kehitys Toimii eettisellä, terveellisellä ja turvallisella tavalla, käyttää materi-
aaleja tehokkaasti ja huomioi uudelleen käytön mahdollisuudet kes-
tävän kehityksen mukaisesti 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen tietotekniikka, ammatillinen matematiikka, englannin 
kieli – tiedonhankinta, tutoriaalien ja ohjelmistojen käyttö, yhteiskun-
tataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta, työkyvyn ylläpitä-
minen 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan ammatillisessa peruskoulutuksessa (nuoriso) kolman-
tena opintovuonna ja näyttötutkintoon valmentavassa koulutuksessa 
(aikuiset) toisena opintovuonna. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn suunnittelu  suunnittelee ohjattuna 
työtään  

suunnittelee työnsä 
annettujen ohjeiden 
mukaan  

suunnittelee itsenäisesti 
työnsä ja osaa esittää 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja  



   OPETUSSUUNNITELMA   92 (143) 

   

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee ohjausta 
aloituksessa ja 
siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

toimii työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella 

toimii suunnitelmallisesti 
ja osaa ratkaista 
ongelmatilanteita  

Yrityslähtöinen, 
laadukas ja 
taloudellinen toiminta 

tarvitsee ohjausta 
saavuttaakseen 
työssään asetetut 
minimitavoitteet 

saavuttaa työssään 
asetetut laatutavoitteet  

käyttää materiaaleja 
taloudellisesti; 
saavuttaa työssään 
asetetut laatu- ja 
aikatavoitteet  

asennoituu työhönsä 
siten, ettei tietoisesti 
aiheuta taloudellista 
vahinkoa 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä taloudellisia 
vaikutuksia 

on aloitteellinen ja toimii 
työyhteisön parhaaksi 

Oman työn arviointi arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin, 
mutta arviointi ei kaikilta 
osin ole realistinen 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
realistisesti  

arvioi työskentelyään 
realistisesti; osaa 
kehittää toimintaansa 
parempaan 
lopputulokseen 
pääsemiseksi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalien hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Materiaalien valinta osaa ohjattuna valita 
tarkoitukseen soveltuvat 
materiaalit 

osaa lähes itsenäisesti 
valita tarkoitukseen 
soveltuvat materiaalit 

osaa itsenäisesti valita 
tarkoitukseen parhaiten 
soveltuvat materiaalit 

osaa ohjattuna valita 
tarkoitukseen soveltuvat 
helat 

osaa lähes itsenäisesti 
valita tarkoitukseen 
soveltuvat helat 

osaa itsenäisesti valita 
tarkoitukseen parhaiten 
soveltuvat helat 

Estetiikka valmistaa ohjattuna 
esteettisesti ja 
toiminnallisesti 
tarkoitukseen 
käyttökelpoisen 
prototyypin 

valmistaa lähes 
itsenäisesti esteettisesti 
ja toiminnallisesti 
tarkoitukseen melko 
hyvin soveltuvan 
prototyypin 

valmistaa itsenäisesti 
esteettisesti, 
rakenteellisesti ja 
toiminnallisesti 
tarkoitukseen 
soveltuvan prototyypin 

Viimeistely ja 
laaduntarkkailu 

osaa tehdä 
viimeistelyjä, mutta 
viimeistelyssä ja 
laaduntarkkailussa on 
useampia puutteita  

selviytyy osien 
viimeistelyistä, mutta 
laaduntarkkailussa on 
pieniä puutteita 

selviytyy kaikilta osin 
moitteettomasti 
viimeistelystä ja 
laaduntarkkailusta 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Estetiikka tuntee aikaisempia ja 
nykyisiä tyylisuuntia 
sekä ymmärtää ohjatusti 
niiden merkityksen 
tuotteen suunnittelussa 

tuntee aikaisempia ja 
nykyisiä tyylisuuntia 
sekä havaitsee niiden 
selkeimmät piirteet 
tuotteen suunnittelussa 

tuntee aikaisemmat ja 
nykyiset tyylisuunnat, 
sekä tunnistaa niiden 
vaikutukset tuotteen 
suunnittelussa 

ymmärtää ohjattuna 
prototyypin valmistus-
tekniset esteettiset, toi-
minnalliset ja rakenteel-
liset ominaisuudet 

arvioi melko kriittisesti ja 
realistisesti prototyypin 
valmistustekniset es-
teettiset, toiminnalliset 
ja rakenteelliset ominai-
suudet 

arvioi kriittisesti ja rea-
listisesti prototyypin 
valmistustekniset 
esteettiset, toiminnal-
liset ja rakenteelliset 
ominaisuudet 

Materiaalien 
ominaisuuksien 
tunteminen 

tietää yleisimmät työssä 
käytettävät materiaalit ja 
tarvikkeet sekä tietää 
niiden käyttökohteita 

tuntee yleisimmät työs-
sä käytettävät materi-
aalit ja tarvikkeet sekä 
tietää niiden pääasialli-
set käyttökohteet 

tuntee ja osaa soveltaa 
työssä käytettäviä 
materiaaleja ja 
tarvikkeita niiden eri 
käyttökohteissa.  

Matematiikka ja 
luonnontieteet 

osaa laskea 
materiaalimenekin 

osaa laskea 
materiaalikustannukset 

osaa suunnitella 
materiaalinkäytön ja 
työmenetelmien 
taloudellisuutta 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja 
työaikoja ja -ohjeita 

noudattaa työyhteisön 
sääntöjä ja ohjeita; te-
kee työtä vastuuntuntoi-
sesti ja sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan; 
välttää riskejä työssään 

vastaa itsenäisesti toi-
mintansa turvallisuudes-
ta 

kehittää itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuutta 

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita; ottaa työssään 
huomion muut 
työyhteisön jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät 
vaarat sekä ilmoittaa 
niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 

varmistaa suojaimien, 
työvälineiden ja mate-
riaalien turvallisuuden; 
poistaa ja vie huoltoon 
vialliset työvälineet ja 
suojaimet 

arvioi suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
soveltuvuutta 
kyseiseen työhön 
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Kestävä kehitys ymmärtää raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii ohjattuna 
kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti 

ottaa lähes itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii pääsääntöisesti 
kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti 

ottaa itsenäisesti huo-
mioon raaka-aineiden 
ja kemikaalien käsit-
telystä syntyvät ympä-
ristövaikutukset; toimii 
kestävän kehityksen 
periaatteiden mukai-
sesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

pystyy toimimaan työn 
kannalta välttämät-
tömissä vuorovaikutus-
tilanteissa 

osaa toimia työn 
vaatimissa 
vuorovaikutus-
tilanteissa  

osaa toimia joustavasti 
ja yhteistyötä edis-
tävästi eri vuorovai-
kutus-tilanteissa  

 

PUUSEPÄNALAN VALMISTUSTOIMINTA, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 hyödyntää puualan teknisen valmistuksen, tuotannon suun-
nittelun lähdeaineistoja ja asiantuntijatietoja. 

 käyttää tuotannon vaatimia koneita ja laitteita 

 valmistaa tuotteita tuotannon ohjeiden mukaisesti 

 viimeistellä tuotteet pintakäsittelyn vaatimalla tavalla 

 työskennellä sarjatyön vaatimusten mukaisesti 

 huoltaa ja pitää käyttökuntoisina valmistuksessa tarvittavia 
koneita, laitteita ja työvälineitä 

 ylläpitää työpaikalla järjestystä ja siisteyttä  

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa 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. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa, joka voi koostua useammasta osanäytöstä tai tutkintosuori-
tuksen osasta ja tarvittaessa niitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa ar-
vioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaa-
misen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa moni-
puolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
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sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustutkin-
non perusteissa. 2014 / 2.2.24 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta: 
Työn suunnittelu, Työn kokonaisuuden hallinta, Yrityslähtöi-
nen, laadukas ja taloudellinen toiminta, Oman työn arviointi 

2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: 
Piirustusten ja työohjeiden hallinta, Materiaalien tuntemus, 
Tuotteen valmistus, koneiden ja laitteiden huolto ja ylläpito 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: 
Työpaikan yleisen ohjeistuksen hallinta, Materiaalit, Materi-
aalikustannusten laskeminen 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 
Ammattietiikka, Terveys, turvallisuus ja toimintakyky, Kes-
tävä kehitys, Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Tarkemmin puualan perustutkinto perusteet 2014 / 2.2.24 

Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa, joka toteutetaan työs-
säoppimisympäristössä. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa opiskelija 
työskentelee puusepänalan tuotantolinjalla tai yrityksessä. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa katta-
vasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvi-
oinnin kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Työssäoppiminen, oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympä-
ristö, työstöihin liittyvät työstökoneet ja laitteistot ja ohjelmistot.  

Oppimismenetelmät Työssäoppiminen (Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, työpaja-
työskentely) 

Oppimisen ohjaaminen Valinnaisten tutkinnonosien avulla voidaan toteuttaa yksilöllinen 
osaamispolku. Opettajat esittelevät tutkinnon osan osana henkilö-
kohtaista polkua, sekä sen ammattitaitovaatimukset, toteutuksen ja 
arvioinnin perusteet. Opettajat ja tukihenkilöt ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista sekä painottavat itsenäistä oma-aloitteellista 
tiedonhankintaa. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Informaatiotaitoja, tietolähteiden yhdistelyä, kykyä hallita tietoa, ky-
kyä ajatella toisin, oma-aloitteelisuus, verkostojen hyödyntäminen, 
sosiaaliset taidot, päättelytaitoja, kykyä luoda havainto-tulkinta-mer-
kityksenanto prosesseja 

Yrittäjyys Työelämässä tapahtuva yrittäjyyteen tutustuminen. 

Kansainvälisyys Pääasiassa englanninkielisen ammatillisen materiaalin ymmärtämi-
nen, ohjelmistojen ja tutoriaalien käyttö. 

Kestävä kehitys Toimii eettisellä, terveellisellä ja turvallisella tavalla, käyttää materi-
aaleja tehokkaasti ja huomioi uudelleen käytön mahdollisuudet kes-
tävän kehityksen mukaisesti 
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Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen tietotekniikka, ammatillinen matematiikka, englannin 
kieli – tiedonhankinta, tutoriaalien ja ohjelmistojen käyttö, työelämä-
taidot, työkyvyn ylläpitäminen 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan työssäoppimisjaksolla ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna ja näyttötutkin-
toon valmentavassa koulutuksessa (aikuiset) ensimmäisenä tai toi-
sena opintovuonna. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn suunnittelu  tarvitsee ajoittain 
ohjausta 
suunnitellessaan 
työtään   

suunnittelee työnsä 
annettujen ohjeiden 
mukaan  

suunnittelee itsenäisesti 
työnsä ja osaa esittää 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja  

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee ohjausta 
aloituksessa ja 
siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

toimii työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella 

toimii suunnitelmallisesti 
ja osaa ratkaista 
ongelmatilanteita  

Yrityslähtöinen, 
laadukas ja 
taloudellinen toiminta 

tarvitsee ohjausta 
saavuttaakseen 
työssään asetetut 
minimitavoitteet 

saavuttaa työssään 
asetetut laatutavoitteet  

käyttää materiaaleja 
taloudellisesti; 
saavuttaa työssään 
asetetut laatu- ja 
aikatavoitteet  

asennoituu työhönsä 
siten, ettei tietoisesti 
aiheuta taloudellista 
vahinkoa 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä taloudellisia 
vaikutuksia 

on aloitteellinen ja toimii 
työyhteisön parhaaksi 

Oman työn arviointi arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin, 
mutta arviointi ei kaikilta 
osin ole realistinen 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
realistisesti  

arvioi työskentelyään 
realistisesti; osaa 
kehittää toimintaansa 
parempaan 
lopputulokseen 
pääsemiseksi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Piirustusten ja 
työohjeiden hallinta 

käyttää ohjattuna 
piirustuksia ja 
työohjeita 

osaa lähes itsenäisesti 
käyttää piirustuksia ja 
työohjeita 

toimii itsenäisesti 
piirustusten ja 
työohjeiden mukaan 
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Materiaalien 
tuntemus 

osaa ohjattuna valita 
käyttökohteeseen 
soveltuvat materiaalit  

osaa lähes itsenäisesti 
valita käyttökohteeseen 
soveltuvat materiaalit  

osaa itsenäisesti valita 
käyttökohteeseen 
soveltuvat materiaalit  

ymmärtää 
käyttökohteen 
asettamat kosteus- ja 
lujuusvaatimukset 
puutavaralle 

huomioi lähes itsenäi-
sesti käyttökohteen 
asettamat kosteus- ja 
lujuusvaatimukset 
puutavaralle 

huomioi itsenäisesti 
käyttökohteen asettamat 
kosteus- ja 
lujuusvaatimukset 
puutavaralle 

Tuotteen valmistus osaa valmistaa 
ohjattuna 
laatuvaatimusten 
mukaisen tuotteen 

osaa valmistaa lähes 
itsenäisesti 
laatuvaatimusten 
mukaisen tuotteen, 
pääsääntöisesti 
sarjatyöhön soveltuvin 
menetelmin  

osaa valmistaa 
itsenäisesti 
laatuvaatimusten 
mukaisen tuotteen, 
sarjatyöhön soveltuvin 
menetelmin 

Koneiden ja 
laitteiden huolto ja 
ylläpito 

ymmärtää terien ja 
koneiden kunnon 
merkityksen ja osaa 
ohjattuna tehdä 
huoltotoimenpiteitä 

havaitsee kunnostuksen 
tarpeessa olevat terät ja 
koneen huoltokohteet ja 
osaa lähes itsenäisesti 
tehdä tarvittavat 
huoltotoimenpiteet 

havaitsee kunnostuksen 
tarpeessa olevat terät ja 
koneen huoltokohteet ja 
osaa tehdä itsenäisesti 
tarvittavat 
huoltotoimenpiteet 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työpaikan yleisen 
ohjeistuksen hallinta  

ymmärtää ohjattuna 
työpaikan ohjeistuksen  

ymmärtää lähes 
itsenäisesti työpaikan 
ohjeistuksen 

ymmärtää itsenäisesti 
työpaikan ohjeistuksen 

Materiaalit tuntee yleisimmät 
käytettävät materiaalit 

ymmärtää 
pääsääntöisesti 
materiaalien 
merkityksen tuotteiden 
valmistukseen ja 
rakenteisiin 

tuntee materiaalien 
merkityksen tuotteiden 
valmistukseen ja 
vaikutuksen 
rakenteisiin 

Materiaalikustannusten 
laskeminen 

ymmärtää pääpiirteittäin 
tuotteen hinnan 
muodostumisen ja osaa 
avustettuna laskea 
materiaalikustannukset 

ymmärtää tuotteen 
hinnan 
muodostumisen ja 
osaa lähes itsenäisesti 
laskea 
materiaalikustannukset 

ymmärtää tuotteen 
hinnan 
muodostumisen ja 
osaa itsenäisesti 
laskea 
materiaalikustannukset 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja 
työaikoja ja -ohjeita 

noudattaa työyhteisön 
sääntöjä ja ohjeita; te-
kee työtä vastuuntun-
toisesti ja sovitulla 
tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan; 
välttää riskejä työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuutta 

noudattaa työstä annet-
tuja turvallisuusohjeita 
eikä aiheuta vaaraa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita; ottaa työssään 
huomion muut työ-
yhteisön jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
sekä ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 

varmistaa suojaimien, 
työvälineiden ja materi-
aalien turvallisuuden; 
poistaa ja vie huoltoon 
vialliset työvälineet ja 
suojaimet 

arvioi suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Kestävä kehitys ymmärtää raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii ohjattuna 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa lähes itsenäisesti 
huomioon raaka-ainei-
den ja kemikaalien käsi-
ttelystä syntyvät ympä-
ristövaikutukset; toimii 
pääsääntöisesti kestä-
vän kehityksen periaat-
teiden mukaisesti 

ottaa itsenäisesti huo-
mioon raaka-aineiden ja 
kemikaalien käsittelystä 
syntyvät ympäristövai-
kutukset; toimii kestä-
vän kehityksen periaat-
teiden mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

pystyy toimimaan työn 
kannalta 
välttämättömissä 
vuorovaikutustilanteissa 

osaa toimia työn 
vaatimissa vuorovaiku-
tustilanteissa  

osaa toimia joustavasti 
ja yhteistyötä edistäväs-
ti eri vuorovaikutus-
tilanteissa  

 

KUIVAUSTEKNIIKKA, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 määritellä puun alku- ja loppukosteuden punnitus- ja sähköi-
sellä menetelmällä 

 suunnitella ja hoitaa kuivausprosessia 

 tehdä kuivauskuorman sekä valmistella sen kuivausprosessia 
varten 

 käyttää kuivaamoa 

 valita puulajikohtaisen kuivauskaavan/-ohjeen ja käyttää sitä. 
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Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa 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. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa, joka voi koostua useammasta osanäytöstä tai tutkintosuori-
tuksen osasta ja tarvittaessa niitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa ar-
vioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaa-
misen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa moni-
puolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustutkin-
non perusteissa. 2014 / 2.2.25 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta: 
Työn suunnittelu, Työn kokonaisuuden hallinta, Yrityslähtöi-
nen, laadukas ja taloudellinen toiminta, Oman työn arviointi 

2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: 
Kuivausprosessin hallinta, Puun kosteuden määrittäminen 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: 
Puun kosteus, Kuivausmenetelmät, Kuivausprosessi, Kui-
vaamotyypit, Laatu 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 
Ammattietiikka, Terveys, turvallisuus ja toimintakyky, Kes-
tävä kehitys, Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Tarkemmin puualan perustutkinto perusteet 2014 / 2.2.25 

Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa, joka toteutetaan työs-
säoppimisympäristössä. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa opiskelija 
valmistaa kuivauskuorman sekä seuraamalla ja hoitamalla kuivaus-
prosessia annettuja ohjeita noudattaen. Työtä tehdään siinä laajuu-
dessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon pe-
rusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja 
kriteereitä. 



   OPETUSSUUNNITELMA   100 (143) 

   

Oppimisympäristöt Työssäoppimispaikat 

Oppimismenetelmät Työssäoppiminen (Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta) 

Oppimisen ohjaaminen Valinnaisten tutkinnonosien avulla voidaan toteuttaa yksilöllinen 
osaamispolku. Opettajat esittelevät tutkinnon osan osana henkilö-
kohtaista polkua, sekä sen ammattitaitovaatimukset, toteutuksen ja 
arvioinnin perusteet. Opettajat ja tukihenkilöt ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista sekä painottavat itsenäistä oma-aloitteellista 
tiedonhankintaa. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Informaatiotaitoja, tietolähteiden yhdistelyä, kykyä hallita tietoa, ky-
kyä ajatella toisin, oma-aloitteelisuus, verkostojen hyödyntäminen, 
sosiaaliset taidot, päättelytaitoja, kykyä luoda havainto-tulkinta-mer-
kityksenanto prosesseja 

Yrittäjyys Työelämässä tapahtuva yrittäjyyteen tutustuminen. 

Kansainvälisyys Pääasiassa englanninkielisen ammatillisen materiaalin ymmärtämi-
nen, ohjelmistojen ja tutoriaalien käyttö. 

Kestävä kehitys Toimii eettisellä, terveellisellä ja turvallisella tavalla, käyttää materi-
aaleja tehokkaasti ja huomioi uudelleen käytön mahdollisuudet kes-
tävän kehityksen mukaisesti 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen tietotekniikka, ammatillinen matematiikka, englannin 
kieli – tiedonhankinta, tutoriaalien ja ohjelmistojen käyttö, työelämä-
taidot, työkyvyn ylläpitäminen 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan työssäoppimisjaksolla ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna ja näyttötutkin-
toon valmentavassa koulutuksessa (aikuiset) ensimmäisenä tai toi-
sena opintovuonna. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn suunnittelu  tarvitsee ajoittain oh-
jausta suunnitellessaan 
työtään 

suunnittelee työnsä 
annettujen ohjeiden 
mukaan 

suunnittelee itsenäisesti 
työnsä ja osaa esittää 
vaihtoehtoisia toimin-
tatapoja 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee ohjausta aloi-
tuksessa ja siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

toimii työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella 

toimii suunnitelmallisesti 
ja osaa ratkaista 
ongelmatilanteita  

Yrityslähtöinen, 
laadukas ja 
taloudellinen toiminta 

tarvitsee ohjausta 
saavuttaakseen 
työssään asetetut 
minimitavoitteet 

saavuttaa työssään 
asetetut laatutavoitteet  

käyttää materiaaleja 
taloudellisesti; saavut-
taa työssään asetetut 
laatu- ja aikatavoitteet  
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asennoituu työhönsä 
siten, ettei tietoisesti 
aiheuta taloudellista 
vahinkoa 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä taloudellisia 
vaikutuksia 

on aloitteellinen ja toimii 
työyhteisön parhaaksi 

Oman työn arviointi arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin, 
mutta arviointi ei kaikilta 
osin ole realistinen 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
realistisesti  

arvioi työskentelyään 
realistisesti; osaa 
kehittää toimintaansa 
parempaan 
lopputulokseen 
pääsemiseksi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kuivausprosessin 
hallinta 

osaa ohjattuna valita 
kuivausohjelman 

osaa valita 
kuivausohjelman ja 
käyttää sitä 

osaa huomioida 
erilaiset lähtökohdat 
kuivausohjelman 
valinnassa ja käyttää 
sitä itsenäisesti  

osaa tarkkailla kui-
vausprosessin etene-
mistä sekä tehdä mah-
dollisen hälytyksen kui-
vausprosessin aikana 

osaa tarkkailla 
kuivausprosessin 
etenemistä sekä tehdä 
muutoksia tarvittaessa 
ohjelmiin ohjattuna 

osaa tarkkailla 
kuivausprosessin 
etenemistä sekä tehdä 
muutoksia tarvittaessa 
ohjelmiin 

tunnistaa erilaiset 
kuivausvirheet 
ohjattuna 

tunnistaa erilaiset 
kuivausvirheet 
annettujen ohjeiden 
mukaan 

tunnistaa erilaiset 
kuivausvirheet ja tietää 
tavanomaisimmat syyt 
niiden syntymiseen 

tarvitsee ohjausta 
kuivauskuorman teossa 

osaa tehdä kuivaus-
kuorman annettujen 
ohjeiden mukaisesti 

osaa tehdä 
kuivauskuorman 
itsenäisesti 

Puun kosteuden 
määrittäminen 

suorittaa alku- ja 
loppukosteuden 
mittaamisen sähköisellä 
kosteusmittarilla 
annettujen ohjeiden 
mukaan 

suorittaa alku- ja loppu-
kosteuden mittaukset 
sekä punnitusmene-
telmällä että sähköisellä 
kosteusmittarilla annet-
tujen ohjeiden mukai-
sesti 

suorittaa itsenäisesti 
vaaditut mittaukset ja 
osaa apuna käyttää 
graafisia käyrästöjä 
määrittäessään puun 
kosteutta 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Puun kosteus tietää kosteuden 
merkityksen 
puuaineeseen ja sen 
käyttäytymiseen 

tietää kosteuden 
merkityksen 
puuaineeseen ja sen 
käyttäytymiseen sekä 
tietää eri kuivuusasteet 
käyttökohteen mukaan 

tietää kosteuden 
merkityksen 
puuaineeseen ja sen 
käyttäytymiseen sekä 
ymmärtää mistä se 
johtuu 

tietää puun 
tasapainokosteuden 
käsitteenä 

tuntee puun tasapai-
nokosteuden ja tietää 
siihen vaikuttavat tekijät 

osaa määritellä puun 
tasapainokosteuden  

Kuivausmenetelmät tietää erilaisia 
kuivausmenetelmiä 

tuntee erilaisia kuivaus-
menetelmiä ja osaa va-
lita ne oikein käyttötar-
koituksen mukaan 
vähäisellä ohjauksella 

tuntee eri kuivaus-
menetelmät ja valitsee 
oikean kuivausmene-
telmän käyttötar-
koituksen mukaan 

Kuivausprosessi tietää kuivausvaiheet ja 
kuivaamossa vallitsevat 
olosuhteet  

tietää kuivausvaiheet ja 
kuivaamossa vallitse-
vien olosuhteiden mer-
kityksen sahatavaran 
kuivumis-nopeuteen ja 
laatuun 

osaa hahmottaa mitä 
olosuhteiden muutos 
vaikuttaa 
lopputulokseen  

Kuivaamotyypit tietää eri 
kuivaamotyyppejä 

tietää kuivaamotyypit ja 
niiden käyttökohteet 

tuntee erilaiset 
kuivaamotyypit, niiden 
ominaisuudet ja 
toimintaperiaatteet 

Laatu tietää kuivauslaadun 
käsitteenä ja tuntee 
yleisimmät 
kuivausvirheet 

tunnistaa kuivausvirheet tunnistaa kuivausvirheet 
ja tietää pääsääntöisesti 
mistä ne johtuvat 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja 
työaikoja ja -ohjeita 

noudattaa työyhteisön 
sääntöjä ja ohjeita; 
tekee työtä 
vastuuntuntoisesti ja 
sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, 
turvallisuus ja 
toimintakyky 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan; 
välttää riskejä työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuutta 
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 noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita; ottaa työssään 
huomion muut 
työyhteisön jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
sekä ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä 

varmistaa suojaimien, 
työvälineiden ja 
materiaalien 
turvallisuuden; poistaa 
ja vie huoltoon vialliset 
työvälineet ja suojaimet 

arvioi suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Kestävä kehitys ymmärtää raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii ohjattuna 
kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti 

ottaa lähes itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii pääsääntöisesti 
kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti 

ottaa itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii kestävän 
kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

pystyy toimimaan työn 
kannalta 
välttämättömissä 
vuorovaikutustilanteissa 

osaa toimia työn 
vaatimissa 
vuorovaikutustilanteissa  

osaa toimia joustavasti 
ja yhteistyötä 
edistävästi eri 
vuorovaikutustilanteissa  

 

PINTAKÄSITTELY, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 tehdä vaadittavat hiontatyöt käsin ja koneellisesti 

 tehdä esikäsittelyinä vaadittavat korjaukset, paikkaukset ja kit-
taukset, huomioonottaen tuotteen lopullisen ulkonäön 

 valmistaa käytettävät aineet käyttökuntoon turvallisesti, huo-
mioiden työturvallisuuden ja ympäristön 

 tehdä petsausta, lakkausta ja maalausta sekä käsityövälineillä 
että ruiskuilla, esimerkiksi hajoitusilma- tai airmix-ruiskuilla 

 puhdistaa ja huoltaa käytettävät työvälineet 

 huolehtia syntyvistä jätteistä 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa 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-
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sella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen ete-
neminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Nu-
meerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa, joka voi koostua useammasta osanäytöstä tai tutkintosuori-
tuksen osasta ja tarvittaessa niitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa ar-
vioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaa-
misen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa moni-
puolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustutkin-
non perusteissa. 2014 / 2.2.26 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta: 
Työn suunnittelu, Työn kokonaisuuden hallinta, Yrityslähtöi-
nen, laadukas ja taloudellinen toiminta, Oman työn arviointi 

2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: 
Työmenetelmien hallinta, Työvälineet, Materiaalit, Kestävä 
kehitys 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: 
Materiaalituntemus, Työkalu- ja laitetuntemus, Ammatilliset 
tiedot, Matematiikan ja luonnontieteiden taidot 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 
Ammattietiikka, Terveys, turvallisuus ja toimintakyky, Kes-
tävä kehitys, Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Tarkemmin puualan perustutkinto perusteet 2014 / 2.2.26 

Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa, joka toteutetaan työs-
säoppimisympäristössä. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa opiskelija 
pintakäsittele maalaamalla ja/tai lakkaamalla käsityövälineillä ja ruis-
kulla puuvalmiin tuotteen. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 
osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa mää-
rättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Työssäoppiminen, oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympä-
ristö, työstöihin liittyvät työstökoneet ja laitteistot ja ohjelmistot. 

Oppimismenetelmät Työssäoppiminen (Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, työpaja-
työskentely) 

Oppimisen ohjaaminen Valinnaisten tutkinnonosien avulla voidaan toteuttaa yksilöllinen 
osaamispolku. Opettajat esittelevät tutkinnon osan osana henkilö-
kohtaista polkua, sekä sen ammattitaitovaatimukset, toteutuksen ja 
arvioinnin perusteet. Opettajat ja tukihenkilöt ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista sekä painottavat itsenäistä oma-aloitteellista 
tiedonhankintaa. 
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Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Informaatiotaitoja, tietolähteiden yhdistelyä, kykyä hallita tietoa, ky-
kyä ajatella toisin, oma-aloitteelisuus, verkostojen hyödyntäminen, 
sosiaaliset taidot, päättelytaitoja, kykyä luoda havainto-tulkinta-mer-
kityksenanto prosesseja 

Yrittäjyys Työelämässä tapahtuva yrittäjyyteen tutustuminen. 

Kansainvälisyys Pääasiassa englanninkielisen ammatillisen materiaalin ymmärtämi-
nen, ohjelmistojen ja tutoriaalien käyttö. 

Kestävä kehitys Toimii eettisellä, terveellisellä ja turvallisella tavalla, käyttää materi-
aaleja tehokkaasti ja huomioi uudelleen käytön mahdollisuudet kes-
tävän kehityksen mukaisesti 

 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen tietotekniikka, ammatillinen matematiikka, englannin 
kieli – tiedonhankinta, työelämätaidot, työkyvyn ylläpitäminen 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan työssäoppimisjaksolla ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna ja näyttötutkin-
toon valmentavassa koulutuksessa (aikuiset) ensimmäisenä tai toi-
sena opintovuonna. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn suunnittelu  suunnittelee ohjattuna 
työtään  

suunnittelee työnsä 
annettujen ohjeiden 
mukaan  

suunnittelee itsenäisesti 
työnsä ja osaa esittää 
vaihtoehtoisia toiminta-
tapoja  

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee ohjausta aloi-
tuksessa ja siirryttäes-
sä työvaiheesta toiseen 

toimii työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella 

toimii suunnitelmallisesti 
ja osaa ratkaista 
ongelmatilanteita  

pääsee ohjauksen avul-
la valmiin pinnan vähim-
mäislaatuvaatimukset 
täyttävään lopputulok-
seen 

pääsee vähäisen oh-
jauksen avulla laatuvaa-
timukset täyttävään 
lopputulokseen 

pääsee itsenäisesti 
laatuvaatimukset 
täyttävään 
lopputulokseen 

Yrityslähtöinen, 
laadukas ja 
taloudellinen toiminta 

tarvitsee ohjausta 
saavuttaakseen 
työssään asetetut 
minimitavoitteet 

saavuttaa työssään 
asetetut laatutavoitteet  

käyttää materiaaleja 
taloudellisesti; saavut-
taa työssään asetetut 
laatu- ja aikatavoitteet  

asennoituu työhönsä 
siten, ettei tietoisesti 
aiheuta taloudellista 
vahinkoa 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä taloudellisia 
vaikutuksia 

on aloitteellinen ja toimii 
työyhteisön parhaaksi 
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Oman työn arviointi arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin, 
mutta arviointi ei kaikilta 
osin ole realistinen 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
ja yleisiin 
laatuvaatimuksiin 
realistisesti  

arvioi työskentelyään 
realistisesti; osaa 
kehittää toimintaansa 
parempaan 
lopputulokseen 
pääsemiseksi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien 
hallinta 

tuntee puutuotteiden 
pintakäsittelyssä 
käytettävät 
työmenetelmät ja osaa 
toimia ohjatusti  

osaa valita 
käsiteltävään 
kohteeseen oikeat 
työmenetelmät 

hallitsee menetelmät 
hyvin; osaa itsenäisesti 
valita oikeat 
työmenetelmät 

Työvälineet tuntee työvälineet, 
mutta niiden käyttö 
vaatii ohjausta 

osaa itsenäisesti valita 
ja käyttää työvälineitä, 
mutta niiden säätö 
vaatii ohjausta 

osaa itsenäisesti valita 
ja käyttää työvälineitä ja 
pitää ne 
käyttökunnossa 

osaa ohjattuna 
puhdistaa työvälineet 

osaa itsenäisesti 
puhdistaa työvälineet 
oikeilla menetelmillä 

Materiaalit osaa ohjattuna laittaa 
käytettävät materiaalit 
käyttökuntoon 

osaa ohjattuna valita 
oikeat materiaalit ja 
osaa itsenäisesti laittaa 
ne käyttökuntoon 

pystyy itsenäisesti 
valitsemaan oikeat 
materiaalit ja laittamaan 
ne käyttökuntoon 

osaa ohjattuna 
huolehtia materiaaleista 

huolehtii itsenäisesti 
pakkausten 
sulkemisesta ja 
materiaalien 
säilytyksestä 

osaa etsiä 
käyttöturvallisuustiedott
eet 

osaa toimia 
käyttöturvallisuustiedott
eiden pohjalta 

tietää mitä levitysmäärä 
tarkoittaa 

osaa laskea ja mitata 
levitysmäärät; pääsee 
ohjattuna lähes oikeisiin 
levitysmääriin 

osaa hahmottaa lähes 
itsenäisesti oikean 
levitysmäärän 

Kestävä kehitys tunnistaa työstään 
muodostuvat 
ongelmajätteet ja tietää, 
kuinka ne käsitellään 

osaa itsenäisesti 
käsitellä ja lajitella 
jätteet annettujen 
ohjeiden mukaan 

välttää työssään turhien 
jätteiden syntymistä 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Materiaalituntemus tuntee tavallisimmat 
pintakäsittely- ja 
pohjustusaineet sekä 
niiden käyttökohteet 

osaa valita oikeat 
materiaalit 
työkohteeseen 

tuntee pintakäsittely- ja 
pohjustusmateriaalien 
ominaisuudet ja niiden 
vaikutuksen lopulliseen 
pintaan 

tietää pääpiirteittäin 
kuhunkin työvaiheeseen 
soveltuvat 
hiomakarkeudet 

tietää kuhunkin työvai-
heeseen soveltuvat hio-
makarkeudet, niiden 
käyttötavat ja 
työmenetelmät 

tietää hionnan 
vaikutuksen lopullisen 
pinnan laatuun 

Työkalu- ja 
laitetuntemus 

tuntee tavallisimmat 
hiontalaitteet, 
käsityökalut ja ruiskut 
sekä niiden 
käyttökohteet 

tuntee käytettävät 
laitteet ja tietää 
ruiskujen säätöjen 
vaikutuksen 
lopputulokseen 

tuntee käytettävät 
laitteet ja osaa säätää 
ruiskut 

Ammatilliset tiedot tuntee pintakäsittelyn ja 
kuivauksen 
tavallisimmat 
menetelmät ja työtavat 

tuntee ja osaa valita 
ohjattuna oikeat 
työtavat ja – 
menetelmät 

tuntee sekä osaa valita 
itsenäisesti oikeat 
työtavat ja – 
menetelmät 

Matematiikan ja 
luonnontieteiden 
taidot 

osaa ohjatusti laskea 
sekoitussuhteista 
annettujen ohjeiden 
mukaiset ainemäärät 

osaa laskea 
työsuorituksessa 
tarvittavan ainemenekin  

osaa laskea 
työsuorituksessa 
tarvittavan ainemenekin 
hukka mukaan lukien 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja 
työaikoja ja -ohjeita 

noudattaa työyhteisön 
sääntöjä ja ohjeita; tekee 
työtä vastuuntuntoisesti 
ja sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

 

 

 

 

 

 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan; 
välttää riskejä työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuutta 

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita; ottaa työssään 
huomion muut 
työyhteisön jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät 
vaarat sekä ilmoittaa 
niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 

varmistaa suojaimien, 
työvälineiden ja 
materiaalien 

arvioi suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
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suojaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä 

turvallisuuden; poistaa ja 
vie huoltoon vialliset 
työvälineet ja suojaimet 

soveltuvuutta 
kyseiseen työhön 

Kestävä kehitys ymmärtää raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii ohjattuna kestävän 
kehityksen periaatteiden 
mukaisesti 

ottaa lähes itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaalien 
käsittelystä syntyvät 
ympäristövaikutukset; 
toimii pääsääntöisesti 
kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti 

ottaa itsenäisesti 
huomioon raaka-
aineiden ja kemikaa-
lien käsittelystä 
syntyvät ympäristö-
vaikutukset; toimii 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

pystyy toimimaan työn 
kannalta 
välttämättömissä 
vuorovaikutustilanteissa 

osaa toimia työn 
vaatimissa 
vuorovaikutustilanteissa  

osaa toimia jousta-
vasti ja yhteistyötä 
edistävästi eri vuoro-
vaikutustilanteissa  

 

YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

• arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla 
olevaa liiketoimintamahdollisuutta 

1. selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja 
kilpailutilannetta 

2. esittää liikeidean ja yritysmuodon 
3. laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman 
4. laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa 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. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa, joka voi koostua useammasta osanäytöstä tai tutkintosuori-
tuksen osasta ja tarvittaessa niitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa ar-
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vioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaa-
misen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa moni-
puolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustutkin-
non perusteissa. 2014 / 2.2.27 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta: 

Työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen, Työn kokonai-
suuden hallinta, Laadukas toiminta,  

2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: 
Tieto ja viestintätekniikan käyttäminen, Liiketoimintaympäris-
tön selvittäminen, yrityksen perustaminen, liiketoimintasuun-
nitelman laatiminen,  

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: 
Yritysmuodon valinta sekä tiedon hankinta liittyen yrityksen 
perustamiseen ja lopettamiseen, Liiketoimintasuunnitelman 
laatiminen,  

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 
Oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, 
ammattietiikka, terveys, turvallisuus ja toimintakyky,  

Tarkemmin puualan perustutkinto perusteet 2014 / 2.2.27 

Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa, joka toteutetaan yri-
tyshautomossa, omassa yrityksessä tai työssäoppimisympäristössä. 
Näytössä tai tutkintotilaisuudessa opiskelija suunnittelee yrityksen 
perustamiseen ja toimintaan liittyvät tehtävät. Työtä tehdään siinä 
laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon 
perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita 
ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Työssäoppiminen, oman yrityksen perustaminen, yrityshautomo, op-
pilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympäristö 

Oppimismenetelmät Työssäoppiminen, yrityshautomo toiminta,  (Itsenäinen opiskelu ja 
tiedonhankinta, työpajatyöskentely) 

Oppimisen ohjaaminen Valinnaisten tutkinnonosien avulla voidaan toteuttaa yksilöllinen 
osaamispolku. Opettajat esittelevät tutkinnon osan osana henkilö-
kohtaista polkua, sekä sen ammattitaitovaatimukset, toteutuksen ja 
arvioinnin perusteet. Opettajat ja tukihenkilöt ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista sekä painottavat itsenäistä oma-aloitteellista 
tiedonhankintaa. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Informaatiotaitoja, tietolähteiden yhdistelyä, kykyä hallita tietoa, ky-
kyä ajatella toisin, oma-aloitteelisuus, verkostojen hyödyntäminen, 
sosiaaliset taidot, päättelytaitoja, kykyä luoda havainto-tulkinta-mer-
kityksenanto prosesseja 
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Yrittäjyys Syvällinen tutustuminen yrittäjyyteen. 

Kansainvälisyys Ottaa huomioon myös kansainvälisen toimintaympäristön ja asiak-
kaat. 

Kestävä kehitys Noudattaa yritystoiminnan suunnittelussa kaikkia kestävän kehityk-
sen osa-alueiden arvoja ja perustelee niiden merkityksen yritystoi-
minnalle. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta, työky-
vyn ylläpitäminen 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan työssäoppimisjaksolla ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna ja näyttötutkin-
toon valmentavassa koulutuksessa (aikuiset) ensimmäisenä tai toi-
sena opintovuonna. 

 

Osaamisen arviointi  

  

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessien 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn suunnit-
telu ja suunnitelmien 
tekeminen 

kartoittaa opastettuna 
yritystoiminnan suunnit-
telun ja toteutuksen eri 
vaiheet 

kartoittaa yritystoimin-
nan suunnittelun ja to-
teutuksen eri vaiheet ja 
toimii oma-aloitteisesti 
ja vastuullisesti 

kartoittaa yritystoimin-
nan suunnittelun ja to-
teutuksen eri vaiheet in-
novatiivisesti ja toimii 
oma-aloitteisesti ja vas-
tuullisesti  

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

etenee opastettuna 
työssään järjestelmälli-
sesti  

etenee työssään järjes-
telmällisesti  

etenee työssään järjes-
telmällisesti ja sujuvasti 

Laadukas toiminta toimii työlleen asetettu-
jen laatutavoitteiden 
mukaisesti ja muuttaa 
omaa toimintaansa an-
netun palautteen perus-
teella. 

toimii asetettujen laatu-
tavoitteiden mukaisesti 
ja arvioi omaa toimin-
taansa niiden saavutta-
misessa. 

toimii asetettujen laatu-
tavoitteiden mukaisesti 
ja kehittää omaa toimin-
taansa niiden saavutta-
miseksi. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE  

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,   
-välineiden ja materi-
aalin hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tieto- ja 
viestintätekniikan 
käyttäminen 

käyttää ohjeistettuna 
suunnittelussaan tieto- 
ja viestintätekniikkaa 
toimien tietoturvan peri-
aatteiden mukaisesti  

käyttää suunnittelus-
saan tieto- ja viestintä-
tekniikkaa toimien tieto-
turvan periaatteiden 
mukaisesti 

käyttää suunnittelus-
saan itsenäisesti ja su-
juvasti tieto- ja viestintä-
tekniikkaa toimien tieto-
turvan periaatteiden 
mukaisesti 

Liiketoimintaympäris-
tön selvittäminen 

arvioi miten omaa osaa-
mista voidaan tuotteis-
taa tai millaisia liiketoi-
mintamahdollisuuksia 
markkinoilta on löydet-
tävissä, tarviten ajoittain 
tukea ja ohjausta 

arvioi miten omaa osaa-
mista voidaan tuotteis-
taa tai millaisia liiketoi-
mintamahdollisuuksia 
markkinoilta on löydet-
tävissä 

arvioi itsenäisesti miten 
omaa osaamista voi-
daan tuotteistaa tai mil-
laisia innovatiivisia liike-
toimintamahdollisuuksia 
markkinoilta on löydet-
tävissä 

kartoittaa alalla toimivia 
yrityksiä ja asiakkaita 
tarviten ajoittain oh-
jausta 

kartoittaa alalla toimivia 
yrityksiä ja asiakkaita  

kartoittaa itsenäisesti ja 
laaja-alaisesti alalla toi-
mivia yrityksiä  

arvioi kartoituksen poh-
jalta oman suunnitel-
mansa toteutusmahdol-
lisuuksia ottaen huomi-
oon toimialan lainsää-
dännön ja kilpailulain 
pääsisällön tarviten 
ajoittain ohjausta  

arvioi kartoituksen poh-
jalta oman suunnitel-
mansa toteutusmahdol-
lisuuksia ottaen huomi-
oon toimialan lainsää-
dännön ja kilpailulain 
pääsisällön  

arvioi kriittisesti kartoi-
tuksen pohjalta oman 
suunnitelmansa toteu-
tusmahdollisuuksia ot-
taen huomioon toi-
mialan lainsäädännön 
ja kilpailulain pääsisäl-
lön 

esittää suunnittelemal-
leen asiakasryhmälle 
tuotteen tai palvelun ku-
vaamalla sen tuottamia 
asiakashyötyjä tarviten 
ajoittain ohjausta 

esittää tuotteen tai pal-
velun suunnittelemal-
leen asiakasryhmälle 
kuvaamalla sen tuotta-
mia asiakashyötyjä 

esittää tuotteen tai pal-
velun suunnittelemal-
leen asiakasryhmälle 
kuvaamalla kattavasti 
sen tuottamia asiakas-
hyötyjä 

Yrityksen                  
perustaminen 

valitsee ohjeistettuna 
yritykselle yritysmuodon 

valitsee yritykselle yri-
tysmuodon 

valitsee itsenäisesti ja 
perustellen yritykselle 
yritysmuodon 

laatii yrityksen perusta-
misasiakirjat tarviten 
jonkin verran ohjausta 

laatii yrityksen perusta-
misasiakirjat 

laatii itsenäisesti yrityk-
sen perustamisasiakirjat 
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Liiketoimintasuunni-
telman laatiminen 

 

selvittää markkinoiden 
ja kilpailutilanteen kehi-
tysnäkymiä tarviten jon-
kin verran ohjausta 

selvittää markkinoiden 
ja kilpailutilanteen kehi-
tysnäkymiä 

selvittää itsenäisesti ja 
laaja-alaisesti markki-
noiden ja kilpailutilan-
teen kehitysnäkymiä 

esittää suunnitelman eri 
toimintojen (kuten 
myynti, markkinointi, 
tuotanto, ostot, logis-
tiikka, teknologiset rat-
kaisut sisältäen tieto- ja 
viestintäteknologian, kir-
janpito) hallinnoinnista 
ja resursoinnista tarvi-
ten jonkin verran oh-
jausta 

esittää suunnitelman eri 
toimintojen (kuten 
myynti, markkinointi, 
tuotanto, ostot, logis-
tiikka, teknologiset rat-
kaisut sisältäen tieto- ja 
viestintäteknologian, kir-
janpito) hallinnoinnista 
ja resursoinnista  

esittää realistisen ja pe-
rustellun suunnitelman 
eri toimintojen (kuten 
myynti, markkinointi, 
tuotanto, ostot, logis-
tiikka, teknologiset rat-
kaisut sisältäen tieto- ja 
viestintäteknologian, kir-
janpito) hallinnoinnista 
ja resursoinnista 

laatii budjetin ja rahoi-
tussuunnitelman tarvi-
ten ajoittain ohjausta 

laatii budjetin ja rahoi-
tussuunnitelman tiedos-
taen yrittäjän vastuun 

laatii budjetin ja rahoi-
tussuunnitelman itse-
näisesti tiedostaen yrit-
täjän vastuun 

tekee yrityksen riskien-
hallinta-analyysin ja tur-
vallisuussuunnitelman 
tarviten jonkin verran 
ohjausta 

tekee yrityksen riskien-
hallinta-analyysin ja tur-
vallisuussuunnitelman 

tekee itsenäisesti yrityk-
sen riskienhallinta-ana-
lyysin ja turvallissuunni-
telman 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 

olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Yritysmuodon valinta 

sekä tiedon hankinta 

liittyen yrityksen pe-

rustamiseen ja lopet-

tamiseen  

 

hakee ohjattuna tietoa 

yrityksen perustami-

seen ja lopettamiseen 

sekä valitulla toimialalla 

toimimiseen liittyvistä 

säädöksistä ja asiakir-

joista 

hakee tietoa yrityksen 

perustamiseen ja lopet-

tamiseen sekä valitulla 

toimialalla toimimiseen 

liittyvistä säädöksistä ja 

asiakirjoista 

hakee itsenäisesti ja 

laaja-alaisesti tietoa yri-

tyksen perustamiseen 

ja lopettamiseen sekä 

valitulla toimialalla toi-

mimiseen liittyvistä sää-

döksistä ja asiakirjoista 

Liiketoimintasuunni-

telman            laati-

minen 

hankkii ohjattuna yrityk-

sensä liiketoiminnan eri 

osa-alueiden suunnitte-

lussa tarvittavaa tietoa  

hankkii yrityksensä liike-

toiminnan eri osa-aluei-

den suunnittelussa tar-

vittavaa tietoa 

hankkii itsenäisesti ja 

laaja-alaisesti yrityk-

sensä liiketoiminnan eri 

osa-alueiden suunnitte-

lussa tarvittavaa tietoa 
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 hankkii ohjattuna tietoa 

yrityksensä perustamista 

ja toimintaa tukevista 

palveluista mm. tilitoi-

miston palvelut. 

hankkii tietoa yrityk-

sensä perustamista ja 

toimintaa tukevista pal-

veluista mm. tilitoimis-

ton palvelut. 

hankkii laaja-alaisesti tie-

toa yrityksensä perusta-

mista ja toimintaa tuke-

vista palveluista mm. tili-

toimiston palvelut. 

 

ARVIONNIN 
KOHDE  

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja  
ongelmanratkaisu 

tekee ohjattuna päätöksiä  tekee valintoja ja päätök-
siä 

tekee perusteltuja ehdo-
tuksia, valintoja ja pää-
töksiä yrityksen toimin-
nan kehittämiseksi 

arvioi opastettuna omaa 
toimintaansa ja työnsä ete-
nemistä 

arvioi omaa toimintaansa 
ja työnsä etenemistä 

arvioi oma-aloitteisesti 
omaa toimintaansa ja 
työnsä sekä yritystoimin-
nan etenemistä 

 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

neuvottelee opastettuna 
yhteistyöstä sidosryhmien 
kanssa 

neuvottelee yhteistyöstä 
sidosryhmien kanssa 

neuvottelee innovatiivi-
sesti yhteistyöstä sidos-
ryhmien kanssa 

Ammattietiikka noudattaa ohjattuna yritys-
toiminnan suunnittelussa 
kaikkia kestävän kehityk-
sen osa-alueiden arvoja 

noudattaa yritystoimin-
nan suunnittelussa kaik-
kia kestävän kehityksen 
osa-alueiden arvoja 

noudattaa yritystoimin-
nan suunnittelussa kaik-
kia kestävän kehityksen 
osa-alueiden arvoja ja 
perustelee niiden merki-
tyksen yritystoiminnalle 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

Käyttää pääsääntöisesti 
turvallisia, sopivasti kuor-
mittavia ja vaihtelevia työ-
menetelmiä ottaen huomi-
oon ergonomian. 

Käyttää turvallisia, sopi-
vasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetel-
miä ottaen huomioon er-
gonomian. 

Käyttää turvallisia, sopi-
vasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetel-
miä ottaen huomioon er-
gonomian. Toimii oma-
aloitteisesti työturvalli-
suuden ja ergonomian 
parantamiseksi omassa 
työpisteessään. 
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YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löyty-
mistä tuotteistamisen lähtökohdista 

 täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää 
toiminta-ajatuksen 

 suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakasläh-
töisesti 

 tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä 

 hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan 
edellyttämiä verkostoja 

 esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa 

 käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa 

 toimia yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itse-
näiseen toimintaan ja päätöksentekoon 

 arvioida yrityksen kehittämistarpeita. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa 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. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa, joka voi koostua useammasta osanäytöstä tai tutkintosuori-
tuksen osasta ja tarvittaessa niitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa ar-
vioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaa-
misen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa moni-
puolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken 

 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustutkin-
non perusteissa. 2014 / 2.2.32 
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Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta: 
Yrityksen työskentelyyn osallistuminen ja sen toiminnan 
suunnittelu, Järjestelmällisyys, Ajankäytön hallinta, Palvelu-
henkisyys  

2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: 
Tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen, Liiketoimintaympä-
ristön selvittäminen, Liikeidean täsmentäminen, Yrityksen 
toiminnan 
suunnittelu, Yhteistyökumppaneiden hankkiminen, Yrityksen 
työtehtävien tekeminen, Yrityksen toiminnan 
esittely, Liiketoiminnan kehittäminen, Yrityksen lopettaminen 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: 
Liiketoimintaympäristön selvittäminen, Liikeidean täsmentä-
minen ja yrityksen toiminnan suunnittelu, Yrityksen työtehtä-
vien tekeminen  

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 
Oppiminen ja ongelmanratkaisu, Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 
Ammattietiikka, Terveys turvallisuus ja toimintakyky 

Tarkemmin puualan perustutkinto perusteet 2014 / 2.2.32 

Ammattitaidon                   
osoittamistavat 

 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, joka 
toteutetaan työssäoppimisympäristössä. Näytössä opiskelija toimii 
yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyrityksen ja eri toimijoiden kanssa 
esim. omassa yrityksessä, harjoitusyrityksessä tai vastaavassa. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava ammattitaito vas-
taa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaati-
muksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Työssäoppiminen, harjoitusyritys, yrityshautomo, oma yritys 

Oppimismenetelmät Työssäoppiminen (Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, työpaja-
työskentely) 

Oppimisen ohjaaminen Valinnaisten tutkinnonosien avulla voidaan toteuttaa yksilöllinen 
osaamispolku. Opettajat esittelevät tutkinnon osan osana henkilö-
kohtaista polkua, sekä sen ammattitaitovaatimukset, toteutuksen ja 
arvioinnin perusteet. Opettajat ja tukihenkilöt ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista sekä painottavat itsenäistä oma-aloitteellista 
tiedonhankintaa. Painopiste yrittäjyysvalmiuksien kehittymisessä. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Yrittäjyys, ongelmanratkaisukyky, oma-aloitteelisuus, verkostojen 
hyödyntäminen, sosiaaliset taidot, päättelytaidot,  

Yrittäjyys Syvällinen ja henkilökohtaisesti sitoutunut yrittäjyyteen tutustuminen. 

Kansainvälisyys Englanninkielisen ammatillisen materiaalin ymmärtäminen, ohjelmis-
tojen ja tutoriaalien käyttö. 

Kestävä kehitys Noudattaa yritystoiminnassa kaikkia kestävän kehityksen osa-aluei-
den arvoja 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta, työky-
vyn ylläpitäminen 
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Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan työssäoppimisjaksolla ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna  

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT  

1. Työprosessin      
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Oman työn                
suunnittelu  

osallistuu yrityksen toi-
minnan suunnitteluun ja 
toimii ryhmän jäsenenä 
vastaten omista töistään 

suunnittelee yrityksen 
toimintaa ja toimii ryh-
män jäsenenä oma-aloit-
teisesti ja vastuullisesti 
vastaten omista töistään 

suunnittelee yrityksen 
toimintaa innovatiivisesti 
ja toimii ryhmän jäse-
nenä oma-aloitteisesti, 
vastuullisesti ja kannus-
tavasti vastaten omista 
töistään 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

etenee opastettuna työs-
sään järjestelmällisesti 

etenee työssään järjes-
telmällisesti ja sujuvasti 

etenee työssään järjes-
telmällisesti ja sujuvasti 
sovittaen työnsä ryhmän 
toimintaan 

Ajankäytön hallinta suunnittelee eri tehtäviin 
kuluvaa aikaa tarviten 
siihen jonkin verran oh-
jausta ja seuraa omaa 
ajankäyttöään 

suunnittelee eri tehtäviin 
kuluvaa aikaa ja seuraa 
omaa ajankäyttöään 

suunnittelee eri tehtäviin 
kuluvan ajan ottaen huo-
mioon tehokkaan ajan-
hallinnan ja seuraa omaa 
ajankäyttöään  

Laadukas ja kustan-
nustietoinen toiminta 

 

toimii työlleen asetettu-
jen laatu- ja kustannusta-
voitteiden mukaisesti ja 
muuttaa omaa toimin-
taansa annetun palaut-
teen perusteella 

toimii yhdessä asetettu-
jen laatu- ja kustannusta-
voitteiden mukaisesti ja 
arvioi omaa toimintaansa 
niiden saavuttamisessa 

toimii yhdessä asetettu-
jen laatu- ja kustannusta-
voitteiden mukaisesti ja 
kehittää omaa toimin-
taansa niiden saavutta-
miseksi 

toimii palveluhenkisesti toimii palveluhenkisesti 
ja asiakastyytyväisyyttä 
edistävästi 

toimii palveluhenkisesti 
ja varmistaen asiakas-
tyytyväisyyden 
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ARVIOINNIN 
KOHDE  

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materi-
aalin hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Tieto- ja viestintä-
tekniikan             
käyttäminen 

käyttää ohjeistettuna 
tieto- ja viestintätekniik-
kaa toimien tietoturvan 
periaatteiden mukai-
sesti  

käyttää tieto- ja viestin-
tätekniikkaa toimien tie-
toturvan periaatteiden 
mukaisesti 

käyttää itsenäisesti ja 
sujuvasti tieto- ja vies-
tintätekniikkaa toimien 
tietoturvan periaatteiden 
mukaisesti 

Liiketoimintaympäris-
tön selvittäminen 

arvioi ryhmän jäsenenä 
hankkimansa tiedon 
pohjalta uudet asiakas-
ryhmät ja näille toteutet-
tavat tuotteet ja palvelut 
tarviten ajoittain oh-
jausta  

arvioi ryhmän jäsenenä 
hankkimansa tiedon 
pohjalta uudet asiakas-
ryhmät ja näille toteutet-
tavat tuotteet ja palvelut 

arvioi ryhmän jäsenenä 
ja itsenäisesti sekä en-
nakkoluulottomasti 
hankkimansa tiedon 
pohjalta uudet asiakas-
ryhmät ja näille toteutet-
tavat tuotteet ja palvelut 

Liikeidean                
täsmentäminen 

määrittelee ryhmän jä-
senenä taloudellisesti 
kannattavan liikeidean 
ja toiminta-ajatuksen 
tarviten jonkin verran 
ohjausta 

määrittelee ryhmän jä-
senenä taloudellisesti 
kannattavan liikeidean 
ja toiminta-ajatuksen 

määrittelee itsenäisesti 
ja ryhmän jäsenenä ta-
loudellisesti kannatta-
van liikeidean ja toi-
minta-ajatuksen 

Yrityksen toiminnan 
suunnittelu  

laatii ohjatusti yrityksen 
perustoiminnoille tavoit-
teet ja niille asiakasläh-
töisen suunnitelman, 
jossa kertoo, millaisilla 
toimenpiteillä tavoittei-
siin päästään 

laatii yrityksen perustoi-
minnoille tavoitteet ja 
niille asiakaslähtöisen 
suunnitelman, jossa 
kertoo, millaisilla toi-
menpiteillä tavoitteisiin 
päästään 

laatii itsenäisesti ja pe-
rustellen yrityksen pe-
rustoiminnoille tavoitteet 
ja niille asiakas-lähtöi-
sen suunnitelman, jossa 
kertoo, millaisilla toi-
menpiteillä tavoitteisiin 
päästään 

Yhteistyökumppanei-
den hankkiminen 

määrittelee ryhmän jä-
senenä yhteistyökump-
panit ja sopii yhteistyön 
muodosta sekä solmii 
tarvittaessa sopimuksia 
tarviten sopimusten laa-
timisessa ohjausta 

määrittelee ryhmän jä-
senenä yhteistyökump-
panit ja sopii yhteistyön 
muodosta sekä solmii 
tarvittaessa sopimuksia 

määrittelee ryhmän jä-
senenä innovatiivisesti 
ja laaja-alaisesti yhteis-
työkumppanit ja sopii 
yhteistyön muodosta 
sekä solmii tarvittaessa 
sopimuksia 
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Yrityksen työtehtä-
vien tekeminen 

hoitaa itsenäisesti ja 
ryhmän jäsenenä joita-
kin yrityksen toimintaan 
liittyvistä työtehtävistä, 
kuten materiaalihankin-
nat, tuotteiden valmista-
minen ja markkinointi, 
myynti ja jakelu 

hoitaa itsenäisesti ja 
ryhmän jäsenenä yrityk-
sen toimintaan liittyviä 
työtehtäviä, kuten mate-
riaalihankinnat tuottei-
den valmistaminen ja 
markkinointi, myynti ja 
jakelu 

hoitaa itsenäisesti ja 
ryhmän jäsenenä yrityk-
sen toimintaan liittyviä 
työtehtäviä, kuten mate-
riaalihankinnat, tuottei-
den valmistaminen ja 
markkinointi, myynti ja 
jakelu osoittaen toimin-
nassa joustavuutta ja 
hyvää ajankäytön hallin-
taa 

Yrityksen toiminnan 
esittely 

osallistuu joihinkin yri-
tyksen tuotteiden tai 
palvelujen esittelytilai-
suuksiin (myynti- ja 
markkinointi, yhteistyö-
kumppaneiden hankki-
minen, kirjanpitopalve-
luiden hankkiminen, ra-
hoittajatapaamiset, lo-
gistiikka) 

esittelee yritystä ja sen 
tuotteita tai palveluja 
(myynti- ja markkinointi, 
yhteistyökumppaneiden 
hankkiminen, kirjanpito-
palveluiden hankkimi-
nen, rahoittajatapaami-
set, logistiikka) 

esittelee yritystä ja sen 
tuotteita tai palveluja 
vakuuttavasti erilaiset 
asiakasryhmät huomioi-
den (myynti- ja markki-
nointi, yhteistyökump-
paneiden hankkiminen, 
kirjanpitopalveluiden 
hankkiminen, rahoittaja-
tapaamiset, logistiikka) 

Liiketoiminnan      
kehittäminen 

seuraa ohjatusti liiketoi-
mintaympäristön ja 
asiakastarpeiden muut-
tumista, jonka pohjalta 
arvioi liiketoiminnan ke-
hittämistarpeita 

seuraa liiketoimintaym-
päristön ja asiakastar-
peiden muuttumista, 
jonka pohjalta arvioi lii-
ketoiminnan kehittämis-
tarpeita 

seuraa laaja-alaisesti lii-
ketoimintaympäristön ja 
asiakastarpeiden muut-
tumista, jonka pohjalta 
arvioi liiketoiminnan ke-
hittämistä ja toimii luo-
vasti 

Yrityksen                 
lopettaminen 

laatii ohjatusti yrityksen 
lopettamisasiakirjat 

laatii yrityksen lopetta-
misasiakirjat 

laatii yrityksen lopetta-
misasiakirjat ja on arvi-
oinut yrityksen lopetta-
misen yhteydessä myös 
yrityksen myynnin mah-
dollisuuksia. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE  

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Liiketoimintaympäris-
tön selvittäminen 

hankkii tietoa alalla toi-
mivien kilpailevien yri-
tysten tarjonnasta ja 
asiakkaista tarviten 
ajoittain ohjausta 

hankkii tietoa alalla toi-
mivien kilpailevien yri-
tysten tarjonnasta ja 
asiakkaista  

hankkii tietoa itsenäi-
sesti ja laaja-alaisesti 
alalla toimivien kilpaile-
vien yritysten tarjon-
nasta ja asiakkaista 
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Liikeidean täsmentä-
minen ja yrityksen 
toiminnan suunnit-
telu  

hakee ohjatusti tietoa 
yrityksen perustami-
seen ja valitulla toi-
mialalla toimimiseen liit-
tyvistä säädöksistä 

hakee tietoa yrityksen 
perustamiseen ja vali-
tulla toimialalla toimimi-
seen liittyvistä säädök-
sistä 

hakee itsenäisesti ja 
laaja-alaisesti tietoa yri-
tyksen perustamiseen 
ja valitulla toimialalla 
toimimiseen liittyvistä 
säädöksistä 

hankkii ohjatusti yrityk-
sensä liiketoiminnan eri 
osa-alueiden suunnitte-
lussa tarvittavaa tietoa  

hankkii yrityksensä liike-
toiminnan eri osa-aluei-
den suunnittelussa tar-
vittavaa tietoa 

hankkii itsenäisesti ja 
laaja-alaisesti yrityk-
sensä liiketoiminnan eri 
osa-alueiden suunnitte-
lussa tarvittavaa tietoa 

Yrityksen työtehtä-
vien tekeminen 

hankkii ohjatusti tietoa 
erilaisista tarvittavista 
teknologisista tai muista 
tuotantoon liittyvistä rat-
kaisuista sekä tukitehtä-
vistä 

hankkii tietoa erilaisista 
tarvittavista teknologi-
sista tai muista tuotan-
toon liittyvistä ratkai-
suista sekä tukitehtä-
vistä 

hankkii innovatiivisesti 
ja ennakkoluulottomasti 
tietoa erilaisista tarvitta-
vista teknologisista tai 
muista tuotantoon liitty-
vistä ratkaisuista sekä 
tukitehtävistä 

 

ARVIONNIN KOHDE  ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Oppiminen ja        
ongelmanratkaisu 

ratkaisee asiakaslähtöi-
sesti yrityksen toimintaa 
liittyviä ongelmatilan-
teita tarviten jonkin ver-
ran tukea 

ratkaisee asiakaslähtöi-
sesti yrityksen toimintaa 
liittyviä ongelmatilan-
teita 

ratkaisee asiakaslähtöi-
sesti yrityksen toimintaa 
liittyviä ongelmatilan-
teita varmistaen aina 
asiakastyytyväisyyden 

Vuorovaikutus ja   
yhteistyö 

osallistuu ryhmän valin-
tojen ja päätösten val-
misteluun 

tekee ryhmässä ehdo-
tuksia, valintoja ja pää-
töksiä 

tekee ryhmässä perus-
teltuja ehdotuksia, valin-
toja ja päätöksiä yrityk-
sen toiminnan kehittä-
miseksi 

arvioi ohjattuna omaa 
toimintaansa ja työnsä 
etenemistä  

arvioi omaa toimin-
taansa ja työnsä etene-
mistä  

arvioi omaa toimin-
taansa ja työnsä sekä 
yritystoiminnan etene-
mistä 

osallistuu yhteistyöneu-
votteluihin ryhmän jä-
senten ja sidosryhmien 
kanssa 

neuvottelee yhteistyöstä 
ryhmän jäsenten 
kanssa ja osallistuu yh-
teistyöneuvotteluihin si-
dosryhmien kanssa 

neuvottelee yhteistyöstä 
ryhmän jäsenten ja si-
dosryhmien kanssa 
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Ammattietiikka noudattaa ohjattuna yri-
tystoiminnassa kaikkia 
kestävän kehityksen 
osa-alueiden arvoja 

noudattaa yritystoimin-
nassa kaikkia kestävän 
kehityksen osa-alueiden 
arvoja 

noudattaa yritystoimin-
nassa kaikkia kestävän 
kehityksen osa-alueiden 
arvoja ja perustelee nii-
den merkityksen yritys-
toiminnalle 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa alansa työ-
turvallisuusohjeita 
omassa toiminnassaan 
ja huolehtii asiakkaiden 
turvallisuudesta annet-
tujen ohjeiden mukai-
sesti 

toimii työssään ja siihen 
liittyvissä asiakaspalve-
lutilanteissa alan työtur-
vallisuusohjeita noudat-
taen ja ennakoi mahdol-
lisia työturvallisuusris-
kejä ja vaaratilanteita 

toimii työssään ja siihen 
liittyvissä asiakaspalve-
lutilanteissa alansa työ-
turvallisuusohjeita nou-
dattaen ja tekee realisti-
sia esityksiä alansa työ-
turvallisuuden kehittä-
miseksi 

varmistaa opastettuna 
oman, työtovereiden ja 
asiakkaiden turvallisuu-
den tutuissa tilanteissa. 

varmistaa ohjeiden mu-
kaan oman, työtoverei-
den ja asiakkaiden tur-
vallisuuden eri tilan-
teissa. 

varmistaa oman, työto-
vereiden ja asiakkaiden 
turvallisuuden eri tilan-
teissa 

opastaa muita toimi-
maan terveellisesti ja 
turvallisesti toimiessaan 
ryhmän jäsenenä. 

 

HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä 

 hallita alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan ma-
teriaalivalikoiman 

 huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaa-
timukset 

 ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin 

 varmistaa työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden toteutumi-
sen 

 kommunikoida asiakkaan kanssa äidinkielellään ja vähintään 
yhdellä itselleen vieraalla kielellä 

 arvioida ja uudistaa omaa osaamistaan 

 mitoittaa omat henkiset voimavaransa työtehtävän mukaan 

 kehittää työtä ja työympäristöä 

 toimia alan verkostoissa 

 osallistua työyhteisön kehittämiseen. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen 
tunnustettua. 
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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. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua 
useammasta osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla 
osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tut-
kinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hal-
linta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja 
arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olen-
naisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallis-
tuneiden kesken. 

 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1, hylätty 0. Arviointikriteerit määritellään puualan perustutkin-
non perusteissa. 2014 / 2.2.33 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta  
Tavoitteiden asettaminen korkeiden laatuvaatimusten mu-
kaan, realistinen itsearviointi ja itsensä kehittäminen huippu-
tasolla. Itsenäinen suunnittelu sekä työympäristön ja työhy-
vinvoinnin kehittäminen 

2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 
Osaamisen ja työtapojen aktiivinen kehittäminen haastavien 
työtehtävien tasolle. Uusien työtapojen, menetelmien ja väli-
neiden rohkea omaksuminen. Yrittäjämäinen asenne ja muu-
toksien ennakointi 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 
Tiedon hankinta ja soveltaminen 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
esim. vuorovaikutus ja yhteistyö 

Tarkemmin puualan perustutkinto perusteet 2014 / 2.2.33 

Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa Taitaja SM 
finaaliin tai kansainväliseen ammattitaito kilpailutoimintaa osallistu-
malla. Tai muihin vastaaviin kilpailuihin osallistumalla. 

Oppimisympäristöt Oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympäristö, valmennustilai-
suudet, työssäoppimispaikat, kilpailupaikat 

Oppimismenetelmät Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, luokkaopetus, tiimioppiminen, 
verkko-opetus, asiakastyöt, työpajatyöskentely ja työssäoppiminen, 
kilpailutoiminta, valmennustilisuudet 
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Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessien 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Työn suunnittelu asettaa tavoitteensa ja 
suunnittelee oman 
työnsä ja aikataulun 
realistiseksi ja toteutta-
miskelpoiseksi huomioi-
den korkeat laatuvaati-
mukset 

asettaa tavoitteensa ja 
suunnittelee oman 
työnsä ja aikataulun 
realistiseksi ja toteutta-
miskelpoiseksi muuttu-
vissa olosuhteissa huo-
mioiden korkeat laatu-
vaatimukset  

asettaa tavoitteensa ja 
suunnittelee oman 
työnsä itsenäisesti ja ai-
kataulun realistiseksi ja 
vaiheiltaan toteuttamis-
kelpoiseksi muuttuvissa 
olosuhteissa huomioi-
den korkeat laatuvaati-
mukset ja kykenee tar-
vittaessa muuttamaan 
suunnitelmaa 

Työn arviointi arvioi työnsä onnistu-
mista ja omaa osaamis-
taan 

arvioi realistisesti 
työnsä onnistumista ja 
omaa osaamistaan 
sekä perustelee arvio-
taan 

arvioi realistisesti 
työnsä onnistumista ja 
omaa osaamistaan 
sekä perustelee arvio-
taan ja määrittelee ke-
hittämistarpeitaan 

  

Oppimisen ohjaaminen Opettajat esittelevät huippuosaajan opintopolun ja kilpailutoiminnan 
periaatteet. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan huippuosaami-
sen kehittymistä opintojen aikana mm. työssäoppimispaikkojen va-
linnalla. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Rohkeus itsenäisiin valintoihin ja itsensä haastaminen. 

Yrittäjyys Kilpailutoimintaan osallistuminen edellyttää yrittäjämäistä asennetta  

Kansainvälisyys Kansainvälinen kilpailutoiminta, kansainvälinen työssäoppiminen 

Kestävä kehitys Työskentelee ergonomisesti ja pitää työympäristönsä siistinä sekä 
huolehtii kierrätyksestä koko työprosessin ajan myös haasteellisissa 
työtilanteissa 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, yhteiskunnassa- ja työelä-
mässä tarvittava osaaminen. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon osa suoritetaan integroituna muihin ammatillisiin tutkin-
nonosiin. 
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Toimiminen työssä ja 
työyhteisössä 

toimii työssään työyhtei-
sön työhyvinvointia 
edistävästi sekä kehit-
tää työympäristöään yh-
dessä muiden kanssa 

pyrkii aktiivisesti edistä-
mään työyhteisön työ-
hyvinvointia sekä kehit-
tämään työympäristö-
ään yhdessä muiden 
kanssa 

osallistuu työyhteisön 
työhyvinvoinnin kehittä-
miseen sekä tukee yh-
dessä muiden kanssa 
työympäristön kehitty-
mistä huippuosaamisen 
vaatimalle tasolle 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija    

Työtehtävään ja    
työympäristöön     
soveltuvan           
työmenetelmän ja 
työvälineiden sekä 
materiaalin valinta ja 
käyttö 

käyttää omatoimisesti 
työmenetelmiä, työväli-
neitä ja materiaaleja 

valitsee omatoimisesti 
työmenetelmät, työväli-
neet ja materiaalit sekä 
käyttää niitä muuttu-
vissa tilanteissa 

valitsee rohkeasti uusia-
kin työmenetelmiä, työ-
välineitä ja materiaaleja 
sekä käyttää niitä suju-
vasti muuttuvissa tilan-
teissa  

työskentelee huolellis-
esti 

työskentelee huolelli-
sesti ja rauhallisesti 
sekä luovasti ja innova-
tiivisesti 

työskentelee järjestel-
mällisesti, tarkasti ja 
varmasti sekä luovasti 
ja innovatiivisesti 

Laadukas ja         
kestävän kehityksen 
mukainen toiminta 

toimii yrityksen tai orga-
nisaation laatu- ja kes-
tävän kehityksen tavoit-
teiden mukaisesti 

toimii aktiivisesti yrityk-
sen tai organisaation 
laatu- ja kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden mu-
kaisesti ja havaitsee ke-
hittämiskohteita 

toimii sitoutuneesti yri-
tyksen tai organisaation 
laatu- ja kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden mu-
kaisesti sekä kehittää 
toimintamalleja näiden 
tavoitteiden aikaansaa-
miseksi 

kehittää osaamistaan ja 
työtapojaan 

kehittää aktiivisesti 
osaamistaan ja työtapo-
jaan 

kehittää aktiivisesti 
osaamistaan ja työtapo-
jaan haastavien työteh-
tävien tasolle 

Kustannustehokas ja 
tuloksellinen toiminta 

toimii aika ja muut käy-
tettävissä olevat re-
surssit huomioiden 
kustannustehokkaasti 
ja tuloksellisesti 

toimii oma-aloitteisesti 
aika ja muut käytettä-
vissä olevat resurssit 
huomioiden kustannus-
tehokkaasti ja yrityksen 
tai organisaation tulok-
sellisuutta edistävästi 

työskentelee yrittäjä-
mäisellä asenteella 
huomioiden ajan ja 
muut käytettävissä ole-
vat resurssit kustannus-
tehokkaasti ja yrityksen 
tai organisaation tulok-
sellisuutta edistävästi 

havaitsee poikkeamia neuvottelee ja etsii rat-
kaisuja poikkeamille 

korjaa toimintaa sovittu-
jen ratkaisujen mukaan 

toimii työssään edis-
täen pysyviä asiakas-
suhteita 

edistää aktiivisesti toi-
minnan jatkuvuutta ja 
pysyviä asiakassuhteita 

edistää itsenäisesti toi-
minnan jatkuvuutta ja 
pysyviä asiakassuhteita 
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sopeutuu muutoksiin ja 
työskentelee pitkäjäntei-
sesti huippuosaamista 
vaativissa työtehtävissä 

sopeutuu nopeasti muu-
toksiin ja työskentelee 
pitkäjänteisesti työtään 
kehittäen huippuosaa-
mista vaativissa työteh-
tävissä 

ennakoi muutoksia, 
jotta voi helpommin so-
peutua niihin ja työs-
kentelee pitkäjänteisesti 
työtään itsenäisesti ke-
hittäen huippuosaa-
mista vaativissa työteh-
tävissä 

 

ARVIOINNIN KOHDE  ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana ole-
van tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Työssä tarvittavan tie-
don hallinta ja sovelta-
minen 

hankkii ja käyttää 
työssä tarvittavaa tie-
toa omatoimisesti ja 
kysyy tarvittaessa neu-
voa 

hankkii ja soveltaa 
työssä tarvittavaa tie-
toa omatoimisesti ja 
pystyy ratkomaan on-
gelmatilanteita yh-
dessä muiden 
kanssa 

hankkii ja soveltaa itse-
näisesti työssä tarvitta-
vaa tietoa vaihtelevissa 
työtilanteissa ja peruste-
lee ratkaisujaan hankki-
mansa tiedon pohjalta 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

laatii itselleen yksilölli-
sen kehittymissuunni-
telman omista lähtö-
kohdistaan 

laatii itselleen yksilöl-
lisen kehittymissuun-
nitelman omista läh-
tökohdistaan niin, 
että se tukee kasvua 
alan huippuammatti-
laiseksi 

uudistaa omaa osaamis-
taan yksilöllisen kehitty-
missuunnitelman mukai-
sesti niin, että se tukee 
kasvua alan huippuam-
mattilaiseksi 

selviytyy tavallisim-
mista ongelmatilan-
teista oppimateriaaleja 
ja ohjekirjoja hyödyn-
täen 

selviytyy itsenäisesti 
ongelmatilanteista 

selviytyy itsenäisesti on-
gelmatilanteista ja pys-
tyy perustelemaan valin-
tansa 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

kommunikoi asiakkai-
den kanssa ja työyh-
teisössä omalla kielel-
lään sekä välttävästi 
vähintään yhdellä it-
selle vieraalla kielellä 

kommunikoi asiakkai-
den kanssa ja työyh-
teisössä omalla kie-
lellään sekä vähin-
tään yhdellä itselle 
vieraalla kielellä 

kommunikoi sujuvasti 
asiakkaiden kanssa ja 
työyhteisössä omalla 
kielellään sekä vähin-
tään yhdellä itselle vie-
raalla kielellä 

toimii työryhmän aktii-
visena jäsenenä ja so-
peutuu työyhteisöön 

toimii työryhmän ak-
tiivisena jäsenenä ja 
sopeutuu hyvin työ-
yhteisöön  

toimii työryhmän aktiivi-
sena jäsenenä ja työyh-
teisön huippuammattilai-
sena osaamistaan muille 
välittäen 
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Ammattietiikka käyttäytyy työpaikan 
sääntöjen mukaisesti 
ja noudattaa työaikoja  

käyttäytyy asiallisesti 
ja noudattaa työ-
aikoja  

käyttäytyy hyvin ja nou-
dattaa työaikoja  

toimii vastuullisesti ja 
noudattaa alan am-
mattieettisiä periaat-
teita 

toimii vastuullisesti ja 
oma-aloitteisesti alan 
ammattieettisten pe-
riaatteiden mukaan 

on ylpeä ammatistaan ja 
osaamisestaan, toimii 
vastuullisesti ja kehittää 
työtään alan ammattieet-
tisten periaatteiden mu-
kaan 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

ottaa vastuun oman 
toimintansa työturvalli-
suudesta ja noudattaa 
työturvallisuusmää-
räyksiä ja -ohjeita 

ottaa vastuun oman 
toimintansa työturval-
lisuudesta ja havait-
see työhönsä liittyvät 
vaarat sekä noudat-
taa työturvallisuus-
määräyksiä ja -oh-
jeita 

ottaa vastuun oman ja 
työtiimin toiminnan työ-
turvallisuudesta, noudat-
taa työturvallisuusmää-
räyksiä ja -ohjeita sekä 
ilmoittaa havaitsemis-
taan työhönsä liittyvistä 
vaaroista 

työskentelee ergono-
misesti ja pitää työym-
päristönsä siistinä 
koko työprosessin ajan 

työskentelee ergono-
misesti ja pitää työ-
ympäristönsä siistinä 
koko työprosessin 
ajan myös haasteelli-
sissa työtilanteissa 

työskentelee ergonomi-
sesti ja pitää työympäris-
tönsä siistinä koko työ-
prosessin ajan myös 
haasteellisissa työtilan-
teissa ja osallistuu työ-
olosuhteiden kehittämi-
seen 

ylläpitää omaa työhy-
vinvointiaan ja noudat-
taa terveellisiä elä-
mäntapoja. 

ylläpitää aktiivisesti 
omaa työhyvinvointi-
aan ja edistää ter-
veellisiä elämänta-
poja. 

ylläpitää aktiivisesti 
omaa työhyvinvointiaan, 
edistää terveellisiä elä-
mäntapoja sekä kannus-
taa tähän myös muita 
työyhteisön jäseniä. 

 

VARASTOTOIMINNAT, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 käsitellä eri tavoin pakattua materiaalia  

 ottaa huomioon laadun ja laatujärjestelmien merkityksen logis-
tisen ketjun kaikissa vaiheissa 

 hoitaa oikein asiakaspalvelutilanteita 

 ottaa huomioon perusasiat varastoyöpaikkansa työ- ja ympä-
ristösuojelusta 

 pitää ajan tasalla varastotiedostoja käyttää käyttöjärjestelmän 
yleisimpiä apuohjelmia 

 ottaa huomioon tunnistejärjestelmän periaatteet, joita ovat esi-
merkiksi viivakooditekniikan ja saattomuistion perusasiat ja 
yleisimmät kuormauskirjat 

 käyttää käsikäyttöisiä kuormankäsittelylaiteita   
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 käyttää pakkaamon apuvälineitä ja laitteita, kuten vannehtimis- 
ja kiristekalvolaitteita tehdessään pakkauksia 

 tehdä pakkausten merkintöjä ja rahtikirjoja 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-
nustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvi-
oinnin 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 
henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 
käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-
sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua use-
ammasta osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaa-
misen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opis-
kelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida 
myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti ar-
viointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kes-
ken. 

 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1, hylätty 0.  

Osaamisen arvioinnin     
kohteet 

Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta: 
Suunnitelmallinen työskentely, Työn kokonaisuuden hallinta, 
Oman työn arviointi, Työturvallisuudesta huolehtiminen, Aloite-
kyky ja yrittäjyys 

2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: 
Työmenetelmien hallinta, Työn laatu, Työvälineiden hallinta, 
Materiaalien hallinta, Kestävä kehitys 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: 
Ammatilliset tiedot, Matematiikan ja luonnontieteiden taidot, 
Teknologian ja tietotekniikan taidot 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 
Oppiminen ja ongelmanratkaisu, Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 
Ammattietiikka, Terveys turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon              
osoittamistavat 

Tutkinnon osan suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla kokoon-
panoon, pakkaukseen ja varastointiin liittyvissä työtehtävissä. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan katsoa vastaa-
van ammattitaitovaatimuksia. 
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Oppimisympäristöt Työssäoppiminen 

Oppimismenetelmät Työssäoppiminen (Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, työpajatyös-
kentely) 

Oppimisen ohjaaminen Valinnaisten tutkinnonosien avulla voidaan toteuttaa yksilöllinen osaa-
mispolku. Opettajat esittelevät tutkinnon osan osana henkilökohtaista 
polkua, sekä sen ammattitaitovaatimukset, toteutuksen ja arvioinnin 
perusteet. Opettajat ja tukihenkilöt ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppi-
mista sekä painottavat itsenäistä oma-aloitteellista tiedonhankintaa. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Informaatiotaitoja, tietolähteiden yhdistelyä, kykyä hallita tietoa, kykyä 
ajatella toisin, oma-aloitteelisuus, verkostojen hyödyntäminen, sosiaa-
liset taidot, päättelytaitoja, kykyä luoda havainto-tulkinta-merkityksen-
anto prosesseja 

Yrittäjyys Työelämässä tapahtuva yrittäjyyteen tutustuminen. 

 

Kansainvälisyys Pääasiassa englanninkielisen ammatillisen materiaalin ymmärtämi-
nen, ohjelmistojen ja tutoriaalien käyttö. 

Kestävä kehitys Toimii eettisellä, terveellisellä ja turvallisella tavalla, käyttää materiaa-
leja tehokkaasti ja huomioi uudelleen käytön mahdollisuudet kestävän 
kehityksen mukaisesti 

 

Integrointi yhteisiin tutkin-
non osiin 

Ammatillinen tietotekniikka, ammatillinen matematiikka, englannin kieli 
– tiedonhankinta, tutoriaalien ja ohjelmistojen käyttö  

Tutkinnon osan sijoittumi-
nen tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan työssäoppimisjaksolla ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna  

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin    
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Suunnitelmallinen 
työskentely 

tarvitsee ohjausta aloi-
tuksessa ja siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

etenee työssään suun-
nitelmallisesti vähäisellä 
ohjauksella  

etenee työssään suun-
nitelmallisesti ilman oh-
jausta 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

pääsee ohjauksen 
avulla valmiin pakkauk-
sen mukaisen laatuvaa-
timuksen täyttävään 
lopputulokseen 

pääsee vähäisen oh-
jauksen avulla valmiin 
pakkauksen mukaisen 
laatuvaatimuksen täyt-
tävään lopputulokseen 

pääsee itsenäisesti val-
miin pakkauksen mukai-
sen laatuvaatimuksen 
täyttävään lopputulok-
seen  

Oman työn arviointi osaa arvioida omaa työ-
tään vaikka laatuvaati-
musten tuntemus ei oli-
sikaan vielä täysin hal-
linnassa 

osaa arvioida omaa työ-
tään laatuvaatimusten 
mukaisesti 

arvioi omaa työtään 
työn kuluessa ja korjaa 
työsuoritusta tarvitta-
essa 
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Työturvallisuudesta 
huolehtiminen 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

pitää työpaikkansa siis-
tinä ja järjestyksessä  

käyttää ergonomisesti 
oikeita työasentoja 

Aloitekyky ja yrittä-
jyys 

asennoituu työhönsä 
vastuuntuntoisesti. 

toimii yritteliäästi. toimii aloitteellisesti. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2.Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettä K3 

Opiskelija 

Työmenetelmien   
hallinta 

suorittaa pakkaus- ja 
varastoinnin määritel-
tyyn laatutasoon 

työn suorittamiseen ku-
luva aika on aloittelijalle 
sopivaa 

työn suorittamiseen ku-
luva aika on lähes am-
mattilaistasoa  

Työn laatu suoritettu pakkaus vaatii 
ehkä korjauksia, mutta 
on korjattavissa 

suoritettu pakkaus vaatii 
korkeintaan vähäisiä 
korjausta 

suoritettu pakkaus vas-
taa sellaisenaan ennak-
koon määriteltyä laatu-
tasoa 

Työvälineiden      
hallinta 

osaa käyttää lähes oi-
kein pakkauksessa tar-
vittavia työvälineitä 

osaa käyttää pakkauk-
sessa tarvittavia työväli-
neitä ja pystyy teke-
mään tarvittavat merkin-
nät pakkauksiin 

pystyy hallitsemaan va-
rastoinnissa ja pakkauk-
sessa tarvittavat laitteet 

Materiaalien hallinta Käyttää pakkausmateri-
aaleja ohjatusti 

työskentelee siten, että 
pakkausmateriaalia me-
nekki on kohtuullista 

työskentelee siten, että 
jätettä muodostuu mah-
dollisimman vähän 

Kestävä kehitys 

 

tunnistaa työstään muo-
dostuvat ongelmajät-
teet. 

tietää, miten estetään 
ongelmajätteiden joutu-
minen ympäristöön. 

osaa tarvittaessa perus-
tella, miksi työssä muo-
dostuvat jätteet luokitel-
laan ongelmajätteiksi. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ammatilliset tiedot osaa lukea pakkausoh-
jeet ja noudattaa annet-
tuja ohjeita 

kykenee osallistumaan 
eri työvaiheiden suun-
nitteluun yhdessä am-
mattitaitoisen henkilön 
kanssa 

osaa lukea pakkaus- ja 
varastointi ohjeistusta 
sekä kykenee osallistu-
maan eri työvaiheiden 
suunnitteluun asiakkaan 
tai työnjohtajan kanssa 

Matematiikan ja 
luonnontieteiden   
taidot 

osaa arvioida aloitta-
maansa työsuorituk-
seen tarvittavaa työai-
kaa 

osaa arvioida työsuori-
tuksessa tarvittavan 
materiaalin menekkiä 

osaa laskeatyösuorituk-
sessa tarvittavan mate-
riaalin menekin 
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osaa työssä tarvittavat 
peruslaskutoimitukset 

osaa käyttää suhdelu-
kuja 

osaa vertailla ja arvioida 
laskennallisia suhteelli-
suuksia 

Teknologian ja tieto-
tekniikan taidot 

Osaa käyttää työtehtä-
vissään käytössä ole-
vaa teknologiaa. 

osaa käyttää tietotek-
niikkaa tiedon hankkimi-
sessa. 

osaa hyödyntää moni-
puolisesti viestintätek-
niikkaa tiedon siirtämi-
sessä ja tallentami-
sessa. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja        
ongelmanratkaisu 

osaa soveltaa oppi-
maansa tietoa työtehtä-
vissä 

osaa arvioida omaa op-
pimistaan ja työnsä on-
nistumista 

osaa arvioida ja jäsen-
tää oppimaansa tietoa 
ja suorittaa itsenäisesti 
ongelmanratkaisuihin 
liittyviä päätöksiä 

Vuorovaikutus ja   
yhteistyö 

osaa toimia työyhtei-
sössä ja työryhmän jä-
senenä  

noudattaa työyhteisön 
käyttäytymissääntöjä ja 
toimintatapoja ja toimii 
vuorovaikutustilanteissa 
tilanteen vaatimalla ta-
valla 

toimii joustavasti ja ra-
kentavasti sekä kohte-
lee muita ihmisiä tasa-
vertaisesti 

Ammattietiikka tekee työtä vastuuntun-
toisesti ja sovitulla ta-
valla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

edistää omalla toimin-
nallaan työssä viihty-
mistä, yhteistyötä ja 
avoimuutta työpaikalla 

Terveys turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä ja työ-
turvallisuuteen liittyviä 
ohjeita 

tunnistaa työhön ja työ-
ympäristöön liittyvät 
vaarat ja terveyshaitat 
ja osaa torjua ja suojau-
tua niiltä 

osaa käyttää terveellisiä 
työtapoja ja työasen-
toja. 

tunnistaa työhönsä 
mahdollisesti liittyvän 
putoamisvaaran ja tie-
tää miten siltä voidaan 
suojautua. 

osaa käsitellä raskaita 
taakkoja turvallisesti. 

arvioi ja kehittää työym-
päristöään sekä toimin-
tatapojaan turvallisem-
miksi. 
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VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OSP 

 

3D TULOSTUS, 1-10 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 tuntee erilaisia 3D tulostusmenetelmiä 

 osaa tulostaa valmiita malleja yhdellä tulostustekniikalla  

 osaa hyödyntää valmiita mallikirjastoja 

 osaa mallintaa yksinkertaisia tulostettavia kappaleita   

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa 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. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä, 
joka voi koostua useammasta osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täy-
dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näy-
tössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määri-
telty 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, hylätty 0. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta: 

Suunnitelmallinen työskentely, Työn kokonaisuuden hallinta, 
Oman työn arviointi, Työturvallisuudesta huolehtiminen, Aloi-
tekyky ja yrittäjyys 

2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: 
Työmenetelmien hallinta, Työn laatu, Työvälineiden hallinta, 
Materiaalien hallinta, Kestävä kehitys 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: 
Ammatilliset tiedot, Matematiikan ja luonnontieteiden taidot, 
Teknologian ja tietotekniikan taidot 
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4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 
Oppiminen ja ongelmanratkaisu, Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 
Ammattietiikka, Terveys turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, joka 
toteutetaan oppilaitoksessa. Näytössä mallinnetaan ja 3D tuloste-
taan itsenäisesti suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunni-
telmia tulkiten yksinkertaisen tuote tai tuotteen osia 

Oppimisympäristöt Oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympäristö, 3D tulostuslait-
teistot, mallinnusohjelmat 

Oppimismenetelmät Lähiopetus työsalissa, teoriaopetus, ryhmä-/parityöskentely, verkko-
opetus, oppimistehtävätaulukko, itsenäinen tiedonhankinta ja 
opiskelu 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat esittelevät vapaasti valittavan tutkinnonosan ja sen am-
mattitaitovaatimusten toteutuksen (harjoitustyöt) sekä arvioinnin pe-
rusteet. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppimista itsenäi-
seen työskentelyyn ja oman opintopolun löytämiseen. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Jatkokoulutus mahdollisuudet, uuden teknologian sisäistäminen 

Yrittäjyys Painotetaan opiskelijaa ottamaan vastuu omasta tekemisestään, 
niin laadullisesti kuin aikataulullisestikin  

Kansainvälisyys Useat tulostus ja mallinnus ohjelmistot ovat englanninkielisiä  

Kestävä kehitys 3D- tulostus on materiaalia lisäävänä valmistusmenetelmänä erittäin 
resurssitehokas.  

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, tiedonhankinta, englannin 
kieli 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan opintojen loppuvaiheessa ammatillisessa peruskou-
lutuksessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin     
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Suunnitelmallinen 
työskentely 

tarvitsee ohjausta aloi-
tuksessa ja siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

etenee työssään suun-
nitelmallisesti vähäisellä 
ohjauksella  

etenee työssään suun-
nitelmallisesti ilman oh-
jausta 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

pääsee ohjauksen laa-
tuvaatimuksen täyttä-
vään lopputulokseen 

pääsee vähäisen oh-
jauksen laatuvaatimuk-
sen täyttävään lopputu-
lokseen 

pääsee itsenäisesti  laa-
tuvaatimuksen täyttä-
vään lopputulokseen  

Oman työn arviointi osaa arvioida omaa työ-
tään vaikka laatuvaati-
musten tuntemus ei oli-
sikaan vielä täysin hal-
linnassa 

osaa arvioida omaa työ-
tään laatuvaatimusten 
mukaisesti 

arvioi omaa työtään 
työn kuluessa ja korjaa 
työsuoritusta tarvitta-
essa 
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Työturvallisuudesta 
huolehtiminen 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

pitää työpaikkansa siis-
tinä ja järjestyksessä  

käyttää ergonomisesti 
oikeita työasentoja 

Aloitekyky ja         
yrittäjyys 

asennoituu työhönsä 
vastuuntuntoisesti. 

toimii yritteliäästi. toimii aloitteellisesti. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2.Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Työmenetelmien     
hallinta 

suorittaa työn määritel-
tyyn laatutasoon 

työn suorittamiseen ku-
luva aika on aloittelijalle 
sopivaa 

työn suorittamiseen ku-
luva aika on lähes am-
mattilaistasoa  

Työn laatu suoritettu työtehtävä 
vaatii ehkä korjauksia, 
mutta on korjattavissa 

suoritettu työtehtävä 
vaatii korkeintaan vä-
häisiä korjausta 

suoritettu työtehtävä 
vastaa sellaisenaan en-
nakkoon määriteltyä 
laatutasoa 

Työvälineiden      
hallinta 

osaa käyttää lähes oi-
kein tarvittavia työväli-
neitä 

osaa käyttää tarvittavia 
työvälineitä ja pystyy te-
kemään tarvittavat pii-
rustukset ja raportit 

pystyy hallitsemaan 
työssä tarvittavat laitteet 
ja ohjelmistot 

Materiaalien hallinta Käyttää materiaaleja 
ohjatusti 

työskentelee siten, että 
materiaalia menekki on 
kohtuullista 

työskentelee siten, että 
jätettä muodostuu mah-
dollisimman vähän 

Kestävä kehitys 

 

tunnistaa työstään muo-
dostuvat ongelmajät-
teet. 

tietää, miten estetään 
ongelmajätteiden joutu-
minen ympäristöön. 

osaa tarvittaessa perus-
tella, miksi työssä muo-
dostuvat jätteet luokitel-
laan ongelmajätteiksi. 

 

ARVIONNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ammatilliset tiedot osaa lukea työohjeet ja 
piirustukset sekä nou-
dattaa annettuja ohjeita 

kykenee osallistumaan 
eri työvaiheiden suun-
nitteluun yhdessä am-
mattitaitoisen henkilön 
kanssa 

osaa lukea työohjeet ja 
piirustukset sekä kyke-
nee osallistumaan eri 
työvaiheiden suunnitte-
luun asiakkaan tai työn-
johtajan kanssa 

Matematiikan ja 
luonnontieteiden    
taidot 

osaa arvioida aloitta-
maansa työsuorituk-
seen tarvittavaa työai-
kaa 

osaa arvioida työsuori-
tuksessa tarvittavan 
materiaalin menekkiä 

osaa laskea työsuori-
tuksessa tarvittavan 
materiaalin menekin 

Ammatilliset tiedot osaa työssä tarvittavat 
peruslaskutoimitukset 

osaa käyttää suhdelu-
kuja 

osaa vertailla ja arvioida 
laskennallisia suhteelli-
suuksia 
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Teknologian ja       
tietotekniikan taidot 

Osaa käyttää työtehtä-
vissään käytössä ole-
vaa teknologiaa. 

osaa käyttää tietotek-
niikkaa tiedon hankkimi-
sessa. 

osaa hyödyntää moni-
puolisesti viestintätek-
niikkaa tiedon siirtämi-
sessä ja tallentami-
sessa. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija   

Oppiminen ja        
ongelmanratkaisu 

osaa soveltaa oppi-
maansa tietoa työtehtä-
vissä 

osaa arvioida omaa op-
pimistaan ja työnsä on-
nistumista 

osaa arvioida ja jäsen-
tää oppimaansa tietoa 
ja suorittaa itsenäisesti 
ongelmanratkaisuihin 
liittyviä päätöksiä 

Vuorovaikutus- ja   
yhteistyö 

osaa toimia työyhtei-
sössä ja työryhmän jä-
senenä  

noudattaa työyhteisön 
käyttäytymissääntöjä ja 
toimintatapoja ja toimii 
vuorovaikutustilanteissa 
tilanteen vaatimalla ta-
valla 

toimii joustavasti ja ra-
kentavasti sekä kohte-
lee muita ihmisiä tasa-
vertaisesti 

Ammattietiikka tekee työtä vastuuntun-
toisesti ja sovitulla ta-
valla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

edistää omalla toimin-
nallaan työssä viihty-
mistä, yhteistyötä ja 
avoimuutta työpaikalla 

Terveys turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä ja työ-
turvallisuuteen liittyviä 
ohjeita 

tunnistaa työhön ja työ-
ympäristöön liittyvät 
vaarat ja terveyshaitat 
ja osaa torjua ja suojau-
tua niiltä 

osaa käyttää terveellisiä 
työtapoja ja työasen-
toja. 

 

PUUALAN KÄDENTAIDOT, 1-10 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 tuntee erilaisia puualan käsityömenetelmiä  

 osaa kunnostaa kalusteita, tehdä pienesineitä tai täydentää 
perusharjoituksia  

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen 
tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 
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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. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä, 
joka voi koostua useammasta osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täy-
dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näy-
tössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määri-
telty 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, hylätty 0. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta: 
Suunnitelmallinen työskentely, Työn kokonaisuuden hallinta, 
Oman työn arviointi, Työturvallisuudesta huolehtiminen, Aloi-
tekyky ja yrittäjyys 

2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: 
Työmenetelmien hallinta, Työn laatu, Työvälineiden hallinta, 
Materiaalien hallinta, Kestävä kehitys 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: 
Ammatilliset tiedot, Matematiikan ja luonnontieteiden taidot, 
Teknologian ja tietotekniikan taidot 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 
Oppiminen ja ongelmanratkaisu, Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 
Ammattietiikka, Terveys turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä, joka toteutetaan oppilaitoksessa. Näytössä tai 
tutkintotilaisuudessa valmistetaan itsenäisesti suullisia ohjeita nou-
dattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten yksinkertaisen tuotteen 
tai tuotteen osia tai kunnostetaan puuesine. 

Oppimisympäristöt Oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympäristö, 

käsityövälineet, käsityölaitteet (esim. käsijyrsin ja lamello), 

peruspuuntyöstökoneet (esim. pyörösaha ja alajyrsin) 

Oppimismenetelmät Lähiopetus työsalissa, teoriaopetus, ryhmä-/parityöskentely, verkko-
opetus, oppimistehtävätaulukko, itsenäinen tiedonhankinta ja 
opiskelu 
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Oppimisen ohjaaminen Opettajat esittelevät vapaasti valittavan tutkinnonosan ja sen am-
mattitaitovaatimusten toteutuksen (harjoitustyöt) sekä arvioinnin pe-
rusteet. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppimista itsenäi-
seen työskentelyyn ja oman opintopolun löytämiseen. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Jatkokoulutus mahdollisuudet, uuden teknologian sisäistäminen 

Yrittäjyys Painotetaan opiskelijaa ottamaan vastuu omasta tekemisestään, 
niin laadullisesti kuin aikataulullisestikin  

Kansainvälisyys Ei erityistä kytkentää kansainvälisyyteen  

Kestävä kehitys Vapaasti valittavassa tutkinnon osassa painotetaan kierrätystä sekä 
materiaalin taloudelliseen ja järkevään käyttöön.  

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, tiedonhankinta 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan opintojen loppuvaiheessa ammatillisessa peruskou-
lutuksessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna 

 

ARVIONNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin      
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Suunnitelmallinen 
työskentely 

tarvitsee ohjausta aloi-
tuksessa ja siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

etenee työssään suun-
nitelmallisesti vähäisellä 
ohjauksella  

etenee työssään suun-
nitelmallisesti ilman oh-
jausta 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

pääsee ohjauksen laa-
tuvaatimuksen täyttä-
vään lopputulokseen 

pääsee vähäisen oh-
jauksen laatuvaatimuk-
sen täyttävään lopputu-
lokseen 

pääsee itsenäisesti  laa-
tuvaatimuksen täyttä-
vään lopputulokseen  

Oman työn arviointi osaa arvioida omaa työ-
tään vaikka laatuvaati-
musten tuntemus ei oli-
sikaan vielä täysin hal-
linnassa 

osaa arvioida omaa työ-
tään laatuvaatimusten 
mukaisesti 

arvioi omaa työtään 
työn kuluessa ja korjaa 
työsuoritusta tarvitta-
essa 

Työturvallisuudesta 
huolehtiminen 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

pitää työpaikkansa siis-
tinä ja järjestyksessä  

käyttää ergonomisesti 
oikeita työasentoja 

Aloitekyky ja         
yrittäjyys 

asennoituu työhönsä 
vastuuntuntoisesti. 

toimii yritteliäästi. toimii aloitteellisesti. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2.Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Työmenetelmien    
hallinta 

suorittaa työn määritel-
tyyn laatutasoon 

työn suorittamiseen ku-
luva aika on aloittelijalle 
sopivaa 

työn suorittamiseen ku-
luva aika on lähes am-
mattilaistasoa  

Työn laatu suoritettu työtehtävä 
vaatii ehkä korjauksia, 
mutta on korjattavissa 

suoritettu työtehtävä 
vaatii korkeintaan vä-
häisiä korjausta 

suoritettu työtehtävä 
vastaa sellaisenaan en-
nakkoon määriteltyä 
laatutasoa 

Työvälineiden       
hallinta 

osaa käyttää lähes oi-
kein tarvittavia työväli-
neitä 

osaa käyttää tarvittavia 
työvälineitä ja pystyy te-
kemään tarvittavat pii-
rustukset ja raportit 

pystyy hallitsemaan 
työssä tarvittavat laitteet 
ja ohjelmistot 

Materiaalien hallinta Käyttää materiaaleja 
ohjatusti 

työskentelee siten, että 
materiaalia menekki on 
kohtuullista 

työskentelee siten, että 
jätettä muodostuu mah-
dollisimman vähän 

Kestävä kehitys 

 

tunnistaa työstään muo-
dostuvat ongelmajät-
teet. 

tietää, miten estetään 
ongelmajätteiden joutu-
minen ympäristöön. 

osaa tarvittaessa perus-
tella, miksi työssä muo-
dostuvat jätteet luokitel-
laan ongelmajätteiksi. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ammatilliset tiedot osaa lukea työohjeet ja 
piirustukset sekä nou-
dattaa annettuja ohjeita 

kykenee osallistumaan 
eri työvaiheiden suun-
nitteluun yhdessä am-
mattitaitoisen henkilön 
kanssa 

osaa lukea työohjeet ja 
piirustukset sekä kyke-
nee osallistumaan eri 
työvaiheiden suunnitte-
luun asiakkaan tai työn-
johtajan kanssa 

Matematiikan ja 
luonnontieteiden    
taidot 

osaa arvioida aloitta-
maansa työsuorituk-
seen tarvittavaa työai-
kaa 

osaa arvioida työsuori-
tuksessa tarvittavan 
materiaalin menekkiä 

osaa laskea työsuori-
tuksessa tarvittavan 
materiaalin menekin 

Ammatilliset tiedot osaa työssä tarvittavat 
peruslaskutoimitukset 

osaa käyttää suhdelu-
kuja 

osaa vertailla ja arvioida 
laskennallisia suhteelli-
suuksia 

Teknologian ja       
tietotekniikan taidot 

Osaa käyttää työtehtä-
vissään käytössä ole-
vaa teknologiaa. 

osaa käyttää tietotek-
niikkaa tiedon hankkimi-
sessa. 

osaa hyödyntää moni-
puolisesti viestintätek-
niikkaa tiedon siirtämi-
sessä ja tallentami-
sessa. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja        
ongelmanratkaisu 

osaa soveltaa oppi-
maansa tietoa työtehtä-
vissä 

osaa arvioida omaa op-
pimistaan ja työnsä on-
nistumista 

osaa arvioida ja jäsen-
tää oppimaansa tietoa 
ja suorittaa itsenäisesti 
ongelmanratkaisuihin 
liittyviä päätöksiä 

Vuorovaikutus- ja   
yhteistyö 

osaa toimia työyhtei-
sössä ja työryhmän jä-
senenä  

noudattaa työyhteisön 
käyttäytymissääntöjä ja 
toimintatapoja ja toimii 
vuorovaikutustilanteissa 
tilanteen vaatimalla ta-
valla 

toimii joustavasti ja ra-
kentavasti sekä kohte-
lee muita ihmisiä tasa-
vertaisesti 

Ammattietiikka tekee työtä vastuuntun-
toisesti ja sovitulla ta-
valla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

edistää omalla toimin-
nallaan työssä viihty-
mistä, yhteistyötä ja 
avoimuutta työpaikalla 

Terveys turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä ja työ-
turvallisuuteen liittyviä 
ohjeita 

tunnistaa työhön ja työ-
ympäristöön liittyvät 
vaarat ja terveyshaitat 
ja osaa torjua ja suojau-
tua niiltä 

osaa käyttää terveellisiä 
työtapoja ja työasen-
toja. 

 

SISUSTUSTYÖ, 1-10 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 toteuttaa kodin yksikertaisia sisustus ja pintaremonttitöitä, kuten 
kevyiden väliseinein asennus, seinien kittaus ja maalaus, kiintoka-
luteiden kunnostus ja asennus. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 
ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskeli-
jalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

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. 
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Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen ammattiosaamisen näytössä, joka voi koos-
tua useammasta osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla 
osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkin-
non osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. 
Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida 
myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arvi-
ointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 
1, hylätty 0. 

Osaamisen arvioinnin     
kohteet 

Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta: 
  Suunnitelmallinen työskentely, Työn kokonaisuuden hallinta, 
Oman työn arviointi, Työturvallisuudesta huolehtiminen, Aloite-
kyky ja yrittäjyys 

2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: 
Työmenetelmien hallinta, Työn laatu, Työvälineiden hallinta, Ma-
teriaalien hallinta, Kestävä kehitys 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: 
Ammatilliset tiedot, Matematiikan ja luonnontieteiden taidot, Tek-
nologian ja tietotekniikan taidot 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 
Oppiminen ja ongelmanratkaisu, Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 
Ammattietiikka, Terveys turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon               
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaami-
sen näytössä, joka toteutetaan oppilaitoksessa. Näytössä toteutetaan 
jokin yksinkertainen pintaremonttityö suullisia ohjeita noudattaen tai kir-
jallisia työsuunnitelmia tulkiten. 

Oppimisympäristöt Oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympäristö, 

käsityövälineet 

Oppimismenetelmät Lähiopetus työsalissa, teoriaopetus, ryhmä-/parityöskentely, verkko-
opetus, oppimistehtävätaulukko, itsenäinen tiedonhankinta ja opiskelu 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat esittelevät vapaasti valittavan tutkinnonosan ja sen ammattitai-
tovaatimusten toteutuksen (harjoitustyöt) sekä arvioinnin perusteet. 
Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppimista itsenäiseen työsken-
telyyn ja oman opintopolun löytämiseen. 

Muut elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Jatkokoulutus mahdollisuudet, uuden teknologian sisäistäminen 

Yrittäjyys Painotetaan opiskelijaa ottamaan vastuu omasta tekemisestään, niin 
laadullisesti kuin aikataulullisestikin  

Kansainvälisyys Ei erityistä kytkentää kansainvälisyyteen 
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Kestävä kehitys Vapaasti valittavassa tutkinnon osassa painotetaan kierrätystä sekä ma-
teriaalin taloudelliseen ja järkevään käyttöön.  

Integrointi yhteisiin tutkin-
non osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, tiedonhankinta 

Tutkinnon osan sijoittumi-
nen tutkinnon toteutuk-
sessa 

Suoritetaan opintojen loppuvaiheessa ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin     
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Suunnitelmallinen 
työskentely 

tarvitsee ohjausta aloi-
tuksessa ja siirryttä-
essä työvaiheesta toi-
seen 

etenee työssään suun-
nitelmallisesti vähäi-
sellä ohjauksella  

etenee työssään suun-
nitelmallisesti ilman oh-
jausta 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

pääsee ohjauksen laa-
tuvaatimuksen täyttä-
vään lopputulokseen 

pääsee vähäisen oh-
jauksen laatuvaatimuk-
sen täyttävään lopputu-
lokseen 

pääsee itsenäisesti  
laatuvaatimuksen täyt-
tävään lopputulokseen  

Oman työn arviointi osaa arvioida omaa 
työtään vaikka laatu-
vaatimusten tuntemus 
ei olisikaan vielä täysin 
hallinnassa 

osaa arvioida omaa 
työtään laatuvaatimus-
ten mukaisesti 

arvioi omaa työtään 
työn kuluessa ja korjaa 
työsuoritusta tarvitta-
essa 

Työturvallisuudesta 
huolehtiminen 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

pitää työpaikkansa siis-
tinä ja järjestyksessä  

käyttää ergonomisesti 
oikeita työasentoja 

Aloitekyky ja          
yrittäjyys 

asennoituu työhönsä 
vastuuntuntoisesti. 

toimii yritteliäästi. toimii aloitteellisesti. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2.Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Työmenetelmien   
hallinta 

suorittaa työn määritel-
tyyn laatutasoon 

työn suorittamiseen ku-
luva aika on aloittelijalle 
sopivaa 

työn suorittamiseen ku-
luva aika on lähes am-
mattilaistasoa  

Työn laatu suoritettu työtehtävä 
vaatii ehkä korjauksia, 
mutta on korjattavissa 

suoritettu työtehtävä 
vaatii korkeintaan vä-
häisiä korjausta 

suoritettu työtehtävä 
vastaa sellaisenaan en-
nakkoon määriteltyä 
laatutasoa 



   OPETUSSUUNNITELMA   140 (143) 

   

Työvälineiden        
hallinta 

osaa käyttää lähes oi-
kein tarvittavia työväli-
neitä 

osaa käyttää tarvittavia 
työvälineitä ja pystyy 
tekemään tarvittavat 
piirustukset ja raportit 

pystyy hallitsemaan 
työssä tarvittavat lait-
teet ja ohjelmistot 

Materiaalien hallinta Käyttää materiaaleja 
ohjatusti 

työskentelee siten, että 
materiaalia menekki on 
kohtuullista 

työskentelee siten, että 
jätettä muodostuu mah-
dollisimman vähän 

Kestävä kehitys 

 

tunnistaa työstään 
muodostuvat ongelma-
jätteet. 

tietää, miten estetään 
ongelmajätteiden joutu-
minen ympäristöön. 

osaa tarvittaessa pe-
rustella, miksi työssä 
muodostuvat jätteet 
luokitellaan ongelmajät-
teiksi. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ammatilliset tiedot osaa lukea työohjeet ja 
piirustukset sekä nou-
dattaa annettuja ohjeita 

kykenee osallistumaan 
eri työvaiheiden suun-
nitteluun yhdessä am-
mattitaitoisen henkilön 
kanssa 

osaa lukea työohjeet ja 
piirustukset sekä kyke-
nee osallistumaan eri 
työvaiheiden suunnitte-
luun asiakkaan tai työn-
johtajan kanssa 

Matematiikan ja   
luonnontieteiden    
taidot 

osaa arvioida aloitta-
maansa työsuorituk-
seen tarvittavaa työai-
kaa 

osaa arvioida työsuori-
tuksessa tarvittavan 
materiaalin menekkiä 

osaa laskea työsuori-
tuksessa tarvittavan 
materiaalin menekin 

Ammatilliset tiedot osaa työssä tarvittavat 
peruslaskutoimitukset 

osaa käyttää suhdelu-
kuja 

osaa vertailla ja arvi-
oida laskennallisia suh-
teellisuuksia 

Teknologian ja tieto-
tekniikan taidot 

 

 

 

Osaa käyttää työtehtä-
vissään käytössä ole-
vaa teknologiaa. 

osaa käyttää tietotek-
niikkaa tiedon hankki-
misessa. 

osaa hyödyntää moni-
puolisesti viestintätek-
niikkaa tiedon siirtämi-
sessä ja tallentami-
sessa. 

 

ARVIONNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja          
ongelmanratkaisu 

osaa soveltaa oppi-
maansa tietoa työtehtä-
vissä 

osaa arvioida omaa op-
pimistaan ja työnsä on-
nistumista 

osaa arvioida ja jäsen-
tää oppimaansa tietoa 
ja suorittaa itsenäisesti 
ongelmanratkaisuihin 
liittyviä päätöksiä 
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Vuorovaikutus- ja   
yhteistyö 

osaa toimia työyhtei-
sössä ja työryhmän jä-
senenä  

noudattaa työyhteisön 
käyttäytymissääntöjä ja 
toimintatapoja ja toimii 
vuorovaikutustilan-
teissa tilanteen vaati-
malla tavalla 

toimii joustavasti ja ra-
kentavasti sekä kohte-
lee muita ihmisiä tasa-
vertaisesti 

Ammattietiikka tekee työtä vastuuntun-
toisesti ja sovitulla ta-
valla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

edistää omalla toimin-
nallaan työssä viihty-
mistä, yhteistyötä ja 
avoimuutta työpaikalla 

Terveys turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä ja työ-
turvallisuuteen liittyviä 
ohjeita 

tunnistaa työhön ja työ-
ympäristöön liittyvät 
vaarat ja terveyshaitat 
ja osaa torjua ja suo-
jautua niiltä 

osaa käyttää terveelli-
siä työtapoja ja työ-
asentoja. 

 

PUUALAN ERIKOISTEKNIIKAT, 1-10 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 tuntee erilaisia puualan erikoistekniikoita sorvaus intarsia, 
koristeveisto  

 osaa jonkin erikoistekniikan perusteet sekä pystyy hyödyn-
tämään sitä työskentelyssään 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiske-
lijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näy-
tössä, joka voi koostua useammasta osanäytöstä ja tarvittaessa 
sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaami-
sen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuk-
sissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoit-
taa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamis-
taan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskus-
telu, joka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 
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Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1, hylätty 0. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta: 
Suunnitelmallinen työskentely, Työn kokonaisuuden hal-
linta, Oman työn arviointi, Työturvallisuudesta huolehtimi-
nen, Aloitekyky ja yrittäjyys 

2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: 
Työmenetelmien hallinta, Työn laatu, Työvälineiden hal-
linta, Materiaalien hallinta, Kestävä kehitys 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: 
Ammatilliset tiedot, Matematiikan ja luonnontieteiden tai-
dot, Teknologian ja tietotekniikan taidot 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 
Oppiminen ja ongelmanratkaisu, Vuorovaikutus- ja yhteis-
työ, Ammattietiikka, Terveys turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä, joka toteutetaan oppilaitoksessa. Näytössä 
tehdään suullisia tai kirjallisia ohjeita noudattaen yksinkertainen 
puutuote tai tuotteen osia joissa on käytetty jotain puualan erikois-
tekniikkaa. 

Oppimisympäristöt Oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympäristö, 

käsityövälineet, käsityölaitteet (esim. käsijyrsin ja lamello), perus-
puuntyöstökoneet (esim. pyörösaha ja alajyrsin) 

Oppimismenetelmät Lähiopetus työsalissa, teoriaopetus, ryhmä-/parityöskentely, 
verkko-opetus, oppimistehtävätaulukko, itsenäinen tiedonhan-
kinta ja opiskelu 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat esittelevät vapaasti valittavan tutkinnonosan ja sen am-
mattitaitovaatimusten toteutuksen (harjoitustyöt) sekä arvioinnin 
perusteet. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppimista itse-
näiseen työskentelyyn ja oman opintopolun löytämiseen. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Jatkokoulutus mahdollisuudet, uuden teknologian sisäistäminen 

Yrittäjyys Painotetaan opiskelijaa ottamaan vastuu omasta tekemisestään, 
niin laadullisesti kuin aikataulullisestikin. 

Kansainvälisyys Useat puualan erikoistekniikat ovat pohjimmiltaan kansainvälisiä 
kuten intarsia ja koristeveisto. 

Kestävä kehitys Vapaasti valittavassa tutkinnon osassa painotetaan kierrätystä 
sekä materiaalin taloudelliseen ja järkevään käyttöön.  

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, tiedonhankinta 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan opintojen loppuvaiheessa ammatillisessa perus-
koulutuksessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin      
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Suunnitelmallinen 
työskentely 

tarvitsee ohjausta aloi-
tuksessa ja siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

etenee työssään suun-
nitelmallisesti vähäisellä 
ohjauksella  

etenee työssään suun-
nitelmallisesti ilman oh-
jausta 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

pääsee ohjauksen laa-
tuvaatimuksen täyttä-
vään lopputulokseen 

pääsee vähäisen oh-
jauksen laatuvaatimuk-
sen täyttävään lopputu-
lokseen 

pääsee itsenäisesti  laa-
tuvaatimuksen täyttä-
vään lopputulokseen  

Oman työn arviointi osaa arvioida omaa työ-
tään vaikka laatuvaati-
musten tuntemus ei oli-
sikaan vielä täysin hal-
linnassa 

osaa arvioida omaa työ-
tään laatuvaatimusten 
mukaisesti 

arvioi omaa työtään 
työn kuluessa ja korjaa 
työsuoritusta tarvitta-
essa 

Työturvallisuudesta 
huolehtiminen 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

pitää työpaikkansa siis-
tinä ja järjestyksessä  

käyttää ergonomisesti 
oikeita työasentoja 

Aloitekyky ja         
yrittäjyys 

asennoituu työhönsä 
vastuuntuntoisesti. 

toimii yritteliäästi. toimii aloitteellisesti. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2.Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Työmenetelmien   
hallinta 

suorittaa työn määritel-
tyyn laatutasoon 

työn suorittamiseen ku-
luva aika on aloittelijalle 
sopivaa 

työn suorittamiseen ku-
luva aika on lähes am-
mattilaistasoa  

Työn laatu suoritettu työtehtävä 
vaatii ehkä korjauksia, 
mutta on korjattavissa 

suoritettu työtehtävä 
vaatii korkeintaan vä-
häisiä korjausta 

suoritettu työtehtävä 
vastaa sellaisenaan en-
nakkoon määriteltyä 
laatutasoa 

Työvälineiden       
hallinta 

osaa käyttää lähes oi-
kein tarvittavia työväli-
neitä 

osaa käyttää tarvittavia 
työvälineitä ja pystyy te-
kemään tarvittavat pii-
rustukset ja raportit 

pystyy hallitsemaan 
työssä tarvittavat laitteet 
ja ohjelmistot 

Materiaalien hallinta Käyttää materiaaleja 
ohjatusti 

työskentelee siten, että 
materiaalia menekki on 
kohtuullista 

työskentelee siten, että 
jätettä muodostuu mah-
dollisimman vähän 

Kestävä kehitys 

 

tunnistaa työstään muo-
dostuvat ongelmajät-
teet. 

tietää, miten estetään 
ongelmajätteiden joutu-
minen ympäristöön. 

osaa tarvittaessa perus-
tella, miksi työssä muo-
dostuvat jätteet luokitel-
laan ongelmajätteiksi. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ammatilliset tiedot osaa lukea työohjeet ja 
piirustukset sekä nou-
dattaa annettuja ohjeita 

kykenee osallistumaan 
eri työvaiheiden suun-
nitteluun yhdessä am-
mattitaitoisen henkilön 
kanssa 

osaa lukea työohjeet ja 
piirustukset sekä kyke-
nee osallistumaan eri 
työvaiheiden suunnitte-
luun asiakkaan tai työn-
johtajan kanssa 

Matematiikan ja 
luonnontieteiden    
taidot 

osaa arvioida aloitta-
maansa työsuorituk-
seen tarvittavaa työai-
kaa 

osaa arvioida työsuori-
tuksessa tarvittavan 
materiaalin menekkiä 

osaa laskea työsuori-
tuksessa tarvittavan 
materiaalin menekin 

Ammatilliset tiedot osaa työssä tarvittavat 
peruslaskutoimitukset 

osaa käyttää suhdelu-
kuja 

osaa vertailla ja arvioida 
laskennallisia suhteelli-
suuksia 

Teknologian ja tieto-
tekniikan taidot 

 

Osaa käyttää työtehtä-
vissään käytössä ole-
vaa teknologiaa. 

osaa käyttää tietotek-
niikkaa tiedon hankkimi-
sessa. 

osaa hyödyntää moni-
puolisesti viestintätek-
niikkaa tiedon siirtämi-
sessä ja tallentami-
sessa. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja        
ongelmanratkaisu 

osaa soveltaa oppi-
maansa tietoa työtehtä-
vissä 

osaa arvioida omaa op-
pimistaan ja työnsä on-
nistumista 

osaa arvioida ja jäsen-
tää oppimaansa tietoa 
ja suorittaa itsenäisesti 
ongelmanratkaisuihin 
liittyviä päätöksiä 

Vuorovaikutus- ja   
yhteistyö 

osaa toimia työyhtei-
sössä ja työryhmän jä-
senenä  

noudattaa työyhteisön 
käyttäytymissääntöjä ja 
toimintatapoja ja toimii 
vuorovaikutustilanteissa 
tilanteen vaatimalla ta-
valla 

toimii joustavasti ja ra-
kentavasti sekä kohte-
lee muita ihmisiä tasa-
vertaisesti 

Ammattietiikka tekee työtä vastuuntun-
toisesti ja sovitulla ta-
valla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

edistää omalla toimin-
nallaan työssä viihty-
mistä, yhteistyötä ja 
avoimuutta työpaikalla 

Terveys turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä ja työ-
turvallisuuteen liittyviä 
ohjeita 

tunnistaa työhön ja työ-
ympäristöön liittyvät 
vaarat ja terveyshaitat 
ja osaa torjua ja suojau-
tua niiltä 

osaa käyttää terveellisiä 
työtapoja ja työasen-
toja. 
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