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METSÄALAN 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 

 

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

lisäksi pakollisia tutkinnon osia yhteensä 95 osp ja valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 40 osp.  

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

 

  

Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala
Osaamis-

pistettä 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Pakolliset tutkinnon osat, 95 osp

Metsien hoito ja puunkorjuu 30 x

Metsänhoito- ja puunkorjuupalveluiden tuottaminen 65 x x x

Valinnaiset tutkinnon osat, 40 osp

Metsäenergian hankinta 20 x

Metsänhoitotyöt 15 x

Metsäkoneen käyttö 5 x

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Äidinkieli 5 x x

Toinen kotimainen kieli 1 x

Vieras kieli 2 x

Valinnaiset opinnot 3

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Matematiikka 3 x x

Fysiikka ja kemia 2 x

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen soveltaminen 1 x

Valinnaiset opinnot 3

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Yhteiskuntataidot 1 x

Työelämätaidot 1 x

Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 x

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 x

Valinnaiset opinnot 3

Sosiaalinen ja kultturinen osaaminen

Kulttuurien tuntemus

Taide ja kulttuuri x

Etiikka

Psykologia

Ympäristöosaaminen

Jokin yhteisten tutkintojen osa-alueista

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

Metsänhoito ja puunkorjuu 0-5

Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista ammatillisista tutkinnon osista

Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa

Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista

Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista

Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa

7 valinnaiset 

8 pakolliset / 3 valinnaiset

6 pakolliset / 3 valinnaiset

5 pakolliset / 3 valinnaiset
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KOULUTUKSEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET, TOTEUTTAMISTAVAT, 

OPPIMISYMPÄRISTÖT JA OSAAMISEN ARVIOINTI 

 

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 95 OSP 

 

METSIEN HOITO JA PUUNKORJUU, 30 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 suunnitella toteuttamiskelpoisen leimikon 

 mitata ja arvioida puuston 

 suunnitella ja tehdä metsänhoitotöitä käyttäen niissä yleisesti 
käytettäviä koneita, laitteita ja välineitä 

 tekee metsänhoitoon liittyvät kasvinsuojelutyöt noudattaen 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä 

o opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on ajantasainen  
o kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto 

 hoitaa taimikoita ja kunnostaa nuoria kasvatusmetsiä 

 valmistaa manuaalisesti puutavaraa 

 kunnostaa ja huoltaa metsänhoidon ja puunkorjuun työväli-
neitä ja varusteita 

 määrittää kasvupaikkatyypit, kehitysluokat, opaskasvit ja tär-
keimmät kotimaiset puulajit 

 määrittää metsäalan toimijat, toimintaympäristön ja toiminnan 
periaatteet 

 käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturval-
lisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä 

 ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja  
vastuullisuuden 
o tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat tiedot 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

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

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Ar-
vioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvi-
ointia ei käytetä. 
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Osaamisen arviointi 

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

 

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

 Osaamisen arvioinnin       
kohteet 

 Tutkinnon osan osaamisen arvioinnin kohteet 

 puuston mittaus ja arviointi 

 metsänhoitotöiden tekeminen 

 kasvinsuojelumenetelmien ja –aineiden valinta ja käyttäminen 

 leimikon ja puunkorjuun suunnitteli 

 estetiikan huomioiminen 

 aloitekyky 

 metsämarjojen ja sienien tunnistaminen 

 metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen huomioon otta-
minen 

 kestävä kehitys 

 oman työn arviointi 

 päätösten teko 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

 työturvallisten ja ergonomisten työmenetelmien hallinta 

 metsän luontainen kehitys 

 metsätyyppien ja opaskasvien tunnistus 

 arvokkaiden elinympäristöjen piirteiden ja ilmentäjäkasvien 
tunnistus 

 puulajivalinta 

 puuston kehitysluokkien ja niiden metsänhoidollisten tavoittei-
den tunnistaminen 

 metsätalouden ja puutavaran jalostamisen työnantajat ja toi-
minnat 

 leimikon ja puunkorjuun suunnittelun lähtökohdat 

 puukauppa 

 metsäluonnonhoidon vaatimukset huomioiva metsien käsit-
tely 

 riistalajien tunnistaminen ja riistan elinympäristöjen tunnista-
minen 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 ensiapu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

Ammattitaidon  

osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. 
Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat olosuhteet. Osoi-
tettava osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa määrättyjä ammatti-
taitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä (ks. arvioinnin koh-
teet). 
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Liitteenä tutkinnon osan näyttösuunnitelma. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt  

 lähiopetus luokassa, työluokassa tai maastossa 

 työelämä / metsänhoidon ja puunkorjuun työt asiakkaiden 
metsissä 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät  

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 pienryhmäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 harjoitustyöt, työkokeet 

 koulutuksen sisältöön liittyvät tehtävät 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tu-
kevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Painotetaan työturvallisuuden, toimintakyvyn ja liikunnan merkitystä. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikan, kemian, fysiikan ja liikunnan opetusta voidaan integ-
roida tähän tutkinnonosaan. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

1.lukuvuosi 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessien 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Puuston mittaus ja 
arviointi 

mittaa ja arvioi ohjat-
tuna töihinsä liittyvän 
puuston yleisesti käy-
tössä olevien mittaus- ja 
arviointivälineiden 
avulla 

mittaa ja arvioi lähes it-
senäisesti töihinsä liitty-
vän puuston yleisesti 
käytössä olevien mit-
taus- ja arviointivälinei-
den avulla 

mittaa ja arvioi itsenäi-
sesti ja huolellisesti töi-
hinsä liittyvän puuston 
yleisesti käytössä ole-
vien mittaus- ja arvioin-
tivälineiden avulla 

Metsänhoitotöiden 
tekeminen 

viljelee ohjattuna met-
sän uudistuskohteen 

viljelee itsenäisesti ja 
huolellisesti annettuja 
ohjeita noudattaen met-
sänuudistuskohteen ja 
käyttää oikeaa siemen- 
tai taimiainesta 

viljelee itsenäisesti ja 
huolellisesti metsänuu-
distuskohteen ja käyttää 
oikeaa siemen- tai tai-
miainesta 
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 hoitaa ohjattuna taimi-
koita, sekä hoitaa ja 
kunnostaa nuoria met-
siä 

hoitaa taimikoita sekä 
hoitaa ja kunnostaa 
nuoria metsiä tyypillisillä 
työkohteilla itsenäisesti 
ja huolellisesti sekä an-
nettuja ohjeita noudat-
taen 

hoitaa itsenäisesti ja 
huolellisesti taimikoita 
sekä hoitaa ja kunnos-
taa nuoria metsiä aina 
huolellisesti ja laaduk-
kaasti sekä annettuja 
ohjeita noudattaen 

Kasvinsuojelumene-
telmien ja –aineiden 
valinta ja             
käyttäminen 

tutkinnon suorittajalla 
on ajantasaisen kasvin-
suojeluainelainsäädän-
nön mukainen tutkinto 

tutkinnon suorittajalla 
on ajantasaisen kasvin-
suojeluainelainsäädän-
nön mukainen tutkinto 

tutkinnon suorittajalla 
on ajantasaisen kasvin-
suojeluainelainsäädän-
nön mukainen tutkinto 

Leimikon ja        
puunkorjuun      
suunnittelu 

tekee ohjattuna leimi-
kon ja puunkorjuun 
suunnittelun maastotyöt 
ja hyödyntää tarvittavia 
tie- ja maastokarttoja, 
sekä ottaa ohjattuna 
huomioon eri työvai-
heissa arvokkaat 
luonto- ja riistakohteet 
sekä vaaratekijät leimi-
kolla 

tekee lähes itsenäisesti 
annettujen ohjeiden 
avulla leimikon ja puun-
korjuun suunnittelun 
maastotyöt ja hyödyn-
tää tarvittavia tie- ja 
maastokarttoja, sekä ot-
taa huomioon lähes it-
senäisesti eri työvai-
heissa arvokkaat 
luonto- ja riistakohteet, 
tärkeimmät esteettiset 
tekijät sekä vaaratekijät 
leimikolla 

tekee itsenäisesti an-
nettujen ohjeiden avulla 
leimikon ja puunkorjuun 
suunnittelun maastotyöt 
ja hyödyntää tarvittavia 
tie- ja maastokarttoja, 
sekä ottaa itsenäisesti 
huomioon eri työvai-
heissa arvokkaat 
luonto- ja riistakohteet, 
tärkeimmät esteettiset 
tekijät sekä vaaratekijät 
leimikolla 

Estetiikan            
huomioiminen 

hyödyntää osittain met-
säsuunnitelman tietoja 
sekä ottaa huomioon 
korjuukaluston vaikutuk-
sen leimikon suunnitte-
luun ja puunkorjuun to-
teutukseen 

hyödyntää keskeisiltä 
osin metsäsuunnitel-
man tietoja, sekä ottaa 
huomioon korjuukalus-
ton vaikutuksen leimi-
kon suunnitteluun ja 
puunkorjuun toteutuk-
seen 

hyödyntää tarvittavia 
metsäsuunnitelman tie-
toja, sekä ottaa huomi-
oon korjuukaluston vai-
kutuksen leimikon suun-
nitteluun ja puunkorjuun 
toteutukseen 

Aloitekyky työskentelee oma-aloit-
teisesti ja on pääosin 
motivoitunut 

työskentelee oma-aloit-
teisesti, on pääosin ah-
kera ja motivoitunut 

työskentelee oma-aloit-
teisesti, on ahkera, mo-
tivoitunut sekä työtään 
arvostava 

Metsämarjojen ja 
sienien                 
tunnistaminen 

tunnistaa maakunnan 
yleisimmät metsämarjat 
ja joitakin kauppasieniä 

tunnistaa maakunnan 
metsämarjat ja tärkeim-
mät kauppasienet 

tunnistaa hyvin maa-
kunnan metsämarjat ja 
kauppasienet 
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Metsäluonnon        
arvokkaiden     
elinympäristöjen 
huomioon ottaminen, 

Kestävä kehitys 

ottaa työssään huomi-
oon ohjattuna metsä-
luonnon arvokkaiden 
elinympäristöjen ja bio-
logisen monimuotoisuu-
den säilymisen, metsien 
käsittelystä annetut oh-
jeet ja suositukset, sekä 
metsätalouden ympäris-
tövaikutukset  

ottaa työssään huomi-
oon lähes itsenäisesti 
keskeisimmät metsä-
luonnon arvokkaiden 
elinympäristöjen ja bio-
logisen monimuotoisuu-
den säilymisen, metsien 
käsittelystä annetut oh-
jeet ja suositukset, sekä 
metsätalouden ympäris-
tövaikutukset 

ottaa työssään huomi-
oon itsenäisesti keskei-
simmät metsäluonnon 
arvokkaiden elinympä-
ristöjen ja biologisen 
monimuotoisuuden säi-
lymisen, metsien käsit-
telystä annetut ohjeet ja 
suositukset, sekä met-
sätalouden ympäristö-
vaikutukset 

Oman työn arviointi arvioi ohjattuna omaa 
työtään ja kehittymis-
tään 

arvioi omaa työtään ja 
kehittymistään annettu-
jen kriteerien mukaisesti 

arvioi monipuolisesti 
työsuoritustaan ja kehit-
tymistään kriteerien mu-
kaisesti 

Päätösten teko tekee päätökset oikein 
ja etenee loogisesti 
usein toistuvissa työteh-
tävissä 

tekee pääosin oikeat 
päätökset ja etenee loo-
gisesti työtehtävissä 

tekee päätökset nope-
asti ja oikein sekä ete-
nee loogisesti työtehtä-
vissä 

Aktiivinen             
kansalaisuus ja eri 
kulttuurit 

suhtautuu myönteisesti 
ulkomaalaistaustaisiin 
henkilöihin 

suhtautuu myönteisesti 
ulkomaalaistaustaisiin 
henkilöihin 

suhtautuu myönteisesti 
ulkomaalaistaustaisiin 
henkilöihin 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja         
materiaalien hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työturvallisten ja    
ergonomisten       
työmenetelmien   
hallinta 

tunnistaa osittain työ-
ympäristöön sekä työ-
menetelmiin ja -välinei-
siin liittyvät vaaratekijät 

tunnistaa ja ottaa huo-
mioon pääosin työym-
päristöön sekä työme-
netelmiin ja -välineisiin 
liittyvät vaaratekijät 

tunnistaa ja ottaa huo-
mioon työympäristöön 
sekä työmenetelmiin ja 
-välineisiin liittyvät vaa-
rat 

käyttää metsätyöväli-
neitä ohjattuna työtur-
vallisesti ja ergonomi-
sesti oikeita työmenetel-
miä noudattaen sekä 
huoltaa ja kunnostaa 
hyväksyttävästi työs-
sään tarvitsemansa vä-
lineet ja varusteet 

käyttää metsätyöväli-
neitä lähes itsenäisesti 
ja työturvallisesti ja er-
gonomisesti oikeita työ-
menetelmiä noudattaen 
sekä huoltaa ja kunnos-
taa ohjeen mukaisesti 
työssään tarvitsemansa 
välineet ja varusteet 
huolellisesti 

käyttää metsätyöväli-
neitä itsenäisesti ja työ-
turvallisesti ja ergono-
misesti oikeita työmene-
telmiä noudattaen sekä 
huoltaa ja kunnostaa 
huolellisesti ja laaduk-
kaasti työssään tarvitse-
mansa välineet ja va-
rusteet 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Metsän luontainen 
kehitys 

kuvailee ohjattuna met-
sän luontaisen kehityk-
sen ja metsän kiertoku-
lun vaiheet sekä tuntee 
osittain metsäluonnon 
ekologian perusteet 

kuvailee keskeisimmät 
metsän luontaisen kehi-
tyksen ja metsän kierto-
kulun vaiheet sekä tun-
tee pääosin metsäluon-
non ekologian perusteet 

kuvailee metsän luon-
taisen kehityksen ja 
metsän kiertokulun vai-
heet sekä tuntee perus-
teellisesti metsäluonnon 
ekologian perusteet 

Metsätyyppien ja 
opaskasvien          
tunnistus  

tunnistaa osittain kiven-
näismaiden maalajit 
sekä tuntee turvemai-
den luokituksen pääpiir-
teet ja keskeiset talou-
delliset hyödyntämis-
mahdollisuudet 

tunnistaa yleisimmät ki-
vennäismaiden maalajit 
ja maaperän rakenteen 
sekä tuntee turvemai-
den luokituksen pääpiir-
teet ja taloudelliset hyö-
dyntämismahdollisuu-
det 

tunnistaa hyvin kiven-
näismaiden maalajit ja 
maaperän rakenteen 
sekä tuntee turvemai-
den luokituksen pääpiir-
teet ja taloudelliset hyö-
dyntämismahdollisuu-
det 

tunnistaa ohjattuna kas-
vupaikkatyypit ja toi-
minta-alueen metsätyy-
pit 

tunnistaa lähes itsenäi-
sesti kasvupaikkatyypit 
ja toiminta-alueen met-
sätyypit 

tunnistaa itsenäisesti ja 
luotettavasti kasvu-
paikka-tyypit ja toi-
minta-alueen metsätyy-
pit 

Arvokkaiden      
elinympäristöjen   
piirteiden ja              
ilmentäjäkasvien   
tunnistus 

tunnistaa toiminta-alu-
een tavallisimmat opas-
kasvit, sekä tavallisim-
pien arvokkaiden 
elinympäristöjen keskei-
set piirteet ja ilmentäjä-
kasvit 

tunnistaa toiminta-alu-
een tavallisimmat 
metsä- ja opaskasvit, 
sekä tavallisimpien ar-
vokkaiden elinympäris-
töjen piirteet ja ilmentä-
jäkasvit 

tunnistaa ja tuntee toi-
minta-alueen tavallisim-
mat metsä- ja opaskas-
vit, sekä tunnistaa ar-
vokkaiden elinympäris-
töjen piirteet ja ilmentä-
jäkasvit 

Puulajivalinta tunnistaa tärkeimmät 
puulajit sekä kuvaa oh-
jattuna niiden käyttö-
mahdollisuudet 

tunnistaa tärkeimmät 
puulajit sekä kuvaa hy-
väksyttävällä tavalla nii-
den rakenteen, ominai-
suudet ja keskeisimmät 
käyttö-mahdollisuudet 

tunnistaa tärkeimmät 
puulajit sekä kuvaa pe-
rusteellisesti niiden ra-
kenteen, ominaisuudet 
ja käyttömahdollisuudet 

perustelee ohjattuna 
työhönsä liittyvät puula-
jivalinnat ja puulajitihey-
det ottaen huomioon 
metsänhoidon ekologi-
set ja taloudelliset pe-
rusteet 

perustelee pääosin työ-
hönsä liittyvät puulajiva-
linnat ja puulajitiheydet 
ottaen huomioon met-
sänhoidon ekologiset ja 
taloudelliset perusteet 

perustelee monipuoli-
sesti ja luotettavasti työ-
hönsä liittyvät puulajiva-
linnat ja puulajitiheydet 
ottaen huomioon met-
sänhoidon ekologiset ja 
taloudelliset perusteet 
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Puuston kehitysluok-
kien ja niiden        
metsänhoidollisten 
tavoitteiden           
tunnistaminen 

tunnistaa ohjattuna 
puuston eri kehitys-
luokat ja tietää kunkin 
metsän kehitysvaiheen 
metsänhoidolliset ja ta-
loudelliset tavoitteet 

tunnistaa selväpiirteiset 
kehitysluokat ja tietää 
hyväksyttävällä tavalla 
kunkin metsän kehitys-
vaiheen metsänhoidolli-
set ja taloudelliset ta-
voitteet 

tunnistaa kehitysluokat 
ja tietää kunkin metsän 
kehitysvaiheen metsän-
hoidolliset ja taloudelli-
set tavoitteet 

Metsätalouden ja 
puutavaran jalosta-
misen työnantajat ja 
toiminnat 

luettelee osittain puun 
ja puutavaran jalostami-
seen liittyvät erilaiset 
käyttömuodot ja hyö-
dyntämismahdollisuu-
det 

tietää tärkeimmät puun 
ja puutavaran jalostami-
seen liittyvät erilaiset 
käyttömuodot ja hyö-
dyntämismahdollisuu-
det 

tietää perusteellisesti ja 
laajasti puun ja puuta-
varan jalostamiseen liit-
tyvät erilaiset käyttö-
muodot ja hyödyntämis-
mahdollisuudet  

hakee ja jäsentää ohjat-
tuna tietoa puunkorjuun 
sekä puun jalostamisen 
työnantajista ja toimin-
noista sekä niiden tar-
joamista työllistymis-
mahdollisuuksista 

hakee ja jäsentää lähes 
itsenäisesti tietoa puun-
korjuun sekä puun ja-
lostamisen työnantajista 
ja toiminnoista sekä nii-
den tarjoamista työllis-
tymismahdollisuuksista 

hakee ja jäsentää itse-
näisesti tietoa puunkor-
juun sekä puun jalosta-
misen työnantajista ja 
toiminnoista sekä niiden 
tarjoamista työllistymis-
mahdollisuuksista 

tuntee osittain myös 
muiden keskeisten met-
säalan toimijoiden ase-
man metsäalan toimin-
takentässä 

tuntee metsäalan yritys-
toiminnan perusraken-
teen ja muiden metsä-
alan keskeisten toimijoi-
den aseman ja niiden 
toiminnan tavoitteita 
metsäsektorilla 

tuntee metsäalan yritys-
toiminnan perusraken-
teen ja muiden metsä-
alan keskeisten toimijoi-
den aseman ja niiden 
toiminnan tavoitteita ja 
kehityssuuntia met-
säsektorilla 

Leimikon ja          
puunkorjuun      
suunnittelun         
lähtökohdat 

kertoo ohjattuna leimi-
kon ja puunkorjuun 
suunnittelun keskeisim-
mät metsänhoidolliset 
ja taloudelliset lähtö-
kohdat 

kertoo sekä perustelee 
pääosin leimikon ja 
puunkorjuun suunnitte-
lun keskeisimmät met-
sänhoidolliset ja talou-
delliset lähtökohdat 

kertoo sekä perustelee 
monipuolisesti leimikon 
ja puunkorjuun suunnit-
telun keskeisimmät 
metsän-hoidolliset ja ta-
loudelliset lähtökohdat 

Puukauppa kuvailee ohjattuna puu-
kauppamuodot 

kuvailee keskeisiltä osin 
puukauppamuodot ja 
perustelee pääosin nii-
den sopivuuden kohtee-
seen 

kuvailee perusteellisesti 
puukauppamuodot ja 
perustelee niiden sopi-
vuuden kohteeseen 

Metsäluonnonhoi-
don vaatimukset 
huomioiva metsien 
käsittely 

kuvailee osittain met-
sänuudistamisen ja -
kasvatuksen tärkeim-
mät periaatteet ja me-
netelmät 

kuvailee hyväksyttä-
vällä tavalla metsänuu-
distamisen ja -kasva-
tuksen tärkeimmät peri-
aatteet ja menetelmät 

kuvailee perusteellisesti 
metsänuudistamisen ja 
-kasvatuksen tärkeim-
mät periaatteet ja me-
netelmät 
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kertoo pääosin metsä-
lainsäädännön ja met-
sien sertifioinnin lähtö-
kohdat, sekä puunkas-
vatuksen laadulliset ja 
taloudelliset tavoitteet 

kertoo metsä-lainsää-
dännön ja metsien serti-
fioinnin lähtökohdat, 
sekä keskeisimmät 
puun-kasvatuksen laa-
dulliset ja taloudelliset 
tavoitteet 

kertoo metsälainsää-
dännön ja metsien serti-
fioinnin lähtökohdat, 
sekä puunkasvatuksen 
laadulliset ja taloudelli-
set tavoitteet 

Riistan             
elinympäristöjen   
huomioiminen 

tuntee osittain maakun-
nan tärkeimpien riista- 
ja rauhoitettujen eläin-
ten elinympäristöt sekä 
osaa ohjattuna ottaa 
huomioon riistan ja rau-
hoitettujen lajien 
elinympäristövaatimuk-
set metsäalan työtehtä-
vissä 

tuntee maakunnan tär-
keimpien riista- ja rau-
hoitettujen eläinten 
elinympäristöt sekä 
osaa lähes itsenäisesti 
ottaa huomioon riistan 
ja rauhoitettujen lajien 
elinympäristövaatimuk-
set metsäalan työtehtä-
vissä 

tuntee maakunnan tär-
keimpien riista- ja rau-
hoitettujen eläinten 
elinympäristöt sekä 
osaa itsenäisesti ottaa 
huomioon riistan ja rau-
hoitettujen lajien 
elinympäristövaatimuk-
set metsäalan työtehtä-
vissä 

hankkii leimikon suun-
nitteluun tarvittavaa tie-
toa 

hankkii monipuolisesti 
leimikon suunnitteluun 
tarvittavaa tietoa 

hankkii tehokkaasti lei-
mikon suunnitteluun tar-
vittavaa tietoa sekä 
analysoi ja käyttää sitä 
monipuolisesti 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

pukeutuu työ- ja sääolo-
suhteiden mukaisesti 

pukeutuu työ- ja sääolo-
suhteiden mukaisesti 

pukeutuu työ- ja sääolo-
suhteiden mukaisesti 

käyttää henkilökohtaisia 
suojavarusteita 

käyttää henkilökohtaisia 
suojavarusteita 

käyttää henkilökohtaisia 
suojavarusteita 

tekee työn niin, että siitä 
ei aiheudu välitöntä 
vaaraa itselle tai muille 
työmaalla liikkuville 

tekee työn niin, että siitä 
ei aiheudu välitöntä 
vaaraa itselle tai muille 
työmaalla liikkuville ja 
toimii oikein onnetto-
muustilanteissa 

tekee työn niin, että siitä 
ei aiheudu välitöntä 
vaaraa itselle tai muille 
työmaalla liikkuville ja 
toimii oikein onnetto-
muus-, vaara- ja uhkati-
lanteissa 

Ensiapu  

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

osaa antaa perusen-
siavun 

osaa tehdä tapaturman 
vaatimat ilmoitukset 

osaa antaa perusen-
siavun 

osaa tehdä tapaturman 
vaatimat ilmoitukset 

osaa antaa perusen-
siavun 

osaa tehdä tapaturman 
vaatimat ilmoitukset 

Vuorovaikutus ja    
yhteistyö 

keskustelee ohjattuna 
toiminnastaan 

keskustelee oma-aloit-
teisesti toiminnastaan 

keskustelee itsenäisesti 
toiminnastaan ja omaa 
hyvät kuuntelutaidot 
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METSÄNHOITO- JA PUUNKORJUUPALVELUIDEN TUOTTAMINEN, 65 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 tehdä luonnonhoidon vaatimukset huomioon ottaen metsän-
hoito- ja puunkorjuutöitä 

 käyttää hyväksi metsäsuunnitelmaa soveltaen metsänhoidon 
suosituksia ja metsälain säädöksiä 

 uudistaa metsää, hoitaa taimikoita ja käsitellä kasvatusmetsiä 

 suunnitella leimikoita- ja toteuttaa niiden puunkorjuun 

 arvioida ja mitata eri työlajeissa tarvittavat puustotunnukset 

 määrittää hakkuukohteen puutavarakertymän hehtaarikohtai-
sesti 

 työskennellä lähikuljetuksen työtehtävissä kuljettajana 

 hinnoitella työnsä 

 tunnistaa metsätyöhön ja -työympäristöön liittyvät vaarat ja 
terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä 

 noudattaa metsäalan työterveyteen ja työturvallisuuteen liitty-
vää lainsäädäntöä ja ohjeita 

 suunnitella ja toteuttaa metsänhoito- ja puunkorjuuprosessit 
sekä työntekijänä että yrittäjänä 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

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

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Ar-
vioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvi-
ointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

 

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

Kuvaa tässä tutkinnon osan osaamisen arvioinnin kohteet (ks. perus-
tutkinnon perusteet). 

 metsäalan luonnonhoidon tunteminen 

 metsäsuunnitelman käyttö 

 metsän uudistamistyöt 

 taimikonhoitotyöt 

 kasvatusmetsien käsittely 

 leimikon suunnittelu 

 puustotunnusten mittaaminen 

 puutavarakertymän määrittäminen hehtaarikohtaisesti 

 moottori- ja raivaussahan käyttö ja huolto 

 metsäkoneen käyttö 

 työn hinnoittelu 

 työsuojeluohjeet 

 työterveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky 

Ammattitaidon  

osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. 
Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat olosuhteet. Osoi-
tettava osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa määrättyjä ammatti-
taitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä (ks. arvioinnin koh-
teet). 

Liitteenä ammattiosaamisen näyttösuunnitelma.  

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus luokassa, työluokassa, konehallilla tai maastossa  

 työelämä / metsänhoidon ja puunkorjuun työt asiakkaiden met-
sissä 

 työelämä / asiakkaiden pienkoneiden huolto ja korjaus  

 simulaattoriopetus metsäkoneopetuksessa   

 Ohje: kirjaa tähän tutkinnon osan mahdollisia oppimisympäris-
töjä (huomioi vakuutusnäkökulma, opetussuunnitelmasta tu-
lee löytyä todelliset oppimisympäristöt). 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus: opettajan ohjaus ja valmennus 

 lähiopetus: tiimioppiminen, ryhmätyöt 

 harjoitustyöt, työkokeet 

 työssäoppiminen metsäalan yrityksissä ja metsätiloilla 

 itsenäinen oppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit metsäalan yrityksiin ja teollisuuslaitoksiin ja 

alan messuihin ja näytöksiin ( esim. Metko- tapahtuma Jäm-
sässä )  

Oppimisen ohjaaminen Tutkinnon osan opettamisesta päävastuussa oleva opettaja vastaa 
tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuksen ja arvioinnin 
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esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppi-
mista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Kuvaa tässä tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen ar-
vioinnin kohteena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen toteu-
tumista: 

Opiskelijaa ohjataan terveellisiin elämäntapoihin niin ravinnon, levon 
kun liikunnan suhteen, jotta toimintakyky olisi paras mahdollinen. 

Käytännön töissä painotetaan työsuojelun ja työturvallisuuden merki-
tystä opiskelijan työskentelyssä.  

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Liikunnan, matematiikan, kemian ja fysiikan opetusta voidaan integ-
roida tähän tutkinnon osaan. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon osa sijoittuu ensimmäiselle, toiselle ja kolmannelle vuo-
delle. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökoh-
taisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessien 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työkohteen        
suunnittelu 

soveltaa ohjattuna met-
säsuunnitelmaa, met-
sänhoidon suosituksia 
ja metsälain säädöksiä 
eri työkohteisiin, sekä 
suunnittelee ja tekee ta-
vallisimmat metsähoito- 
ja puunkorjuutyöt niiden 
mukaisesti 

soveltaa lähes itsenäi-
sesti metsäsuunnitel-
maa, metsänhoidon 
suosituksia ja metsälain 
säädöksiä tavanomai-
siin työkohteisiin, sekä 
suunnittelee ja tekee 
metsähoito- ja puunkor-
juutyöt niiden mukai-
sesti 

soveltaa itsenäisesti 
metsä-suunnitelmaa, 
metsänhoidon suosituk-
sia ja metsälain säädök-
siä eri työkohteisiin, 
sekä suunnittelee ja te-
kee metsähoito- ja 
puunkorjuutyöt niiden 
mukaisesti 

arvioi tai mittaa ohjat-
tuna eri työlajien tarvit-
tavat tunnukset, sekä 
määrittää hakkuukoh-
teen puutavarakerty-
män hehtaarikohtaisesti 

arvioi tai mittaa lähes it-
senäisesti eri työlajien 
tarvittavat tunnukset, 
sekä määrittää hakkuu-
kohteen puutavaraker-
tymän hehtaari- ja puu-
tavaralajikohtaisesti 

arvioi tai mittaa itsenäi-
sesti eri työlajien tarvit-
tavat tunnukset, sekä 
määrittää hakkuukoh-
teen puutavara-kerty-
män hehtaari- ja puuta-
varalajikohtaisesti 

Uudistamistyöt määrittää ohjattuna 
metsikön uudistuskyp-
syyden maastossa 

määrittää lähes itsenäi-
sesti metsikön uudistus-
kypsyyden maastossa 

määrittää itsenäisesti ja 
joutuisasti metsikön uu-
distuskypsyyden maas-
tossa 
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tekee vähintään yhden 
uudistamiseen liittyvistä 
töistä ohjeiden mukai-
sesti 

tekee lähes itsenäisesti 
ja ohjeiden mukaisesti 
uudistamiseen liittyvät 
työt: uudistusalan rai-
vauksen, siemen- ja tai-
mimateriaalin välivaras-
toinnin, kylvö- ja istutus-
työn, sekä ennakoi ja 
määrittelee taimikon 
varhaishoidon tarpeen 
ja tekee vaadittavan tai-
mikon varhaishoidon 

tekee itsenäisesti, jou-
tuisasti ja ohjeiden mu-
kaisesti uudistamiseen 
liittyvät työt: uudistus-
alan raivauksen, sie-
men- ja taimimateriaalin 
välivarastoinnin, kylvö- 
ja istutustyön, sekä en-
nakoi ja määrittelee tai-
mikon varhaishoidon 
tarpeen ja tekee vaadit-
tavan taimikon varhais-
hoidon 

Taimikonhoidon työt suunnittelee ja hoitaa 
taimikoita helpoissa 
kohteissa ohjeiden mu-
kaisesti 

suunnittelee ja hoitaa 
lähes itsenäisesti ja oh-
jeiden mukaisesti taimi-
koita 

suunnittelee ja hoitaa it-
senäisesti, joutuisasti ja 
ohjeiden mukaisesti tai-
mikoita 

Kasvatusmetsien   
käsittely 

käsittelee kasvatusmet-
siä ohjeiden mukaisesti 
helpoissa kohteissa 

määrittelee, suunnitte-
lee ja toteuttaa kasva-
tusmetsien käsittelyn lä-
hes itsenäisesti ja ohjei-
den mukaisesti 

määrittelee, suunnitte-
lee ja toteuttaa kasva-
tusmetsien käsittelyn it-
senäisesti ja ohjeiden 
mukaisesti 

Manuaalinen        
puutavaran           
valmistus 

valmistaa yleisimmät 
puutavaralajit asiakas-
lähtöisesti, ja mittaa 
puutavaran yleisesti 
käytössä olevien mit-
tausmenetelmien avulla 

valmistaa puutavarala-
jeja lähes itsenäisesti ja 
asiakaslähtöisesti, sekä 
mittaa puutavaran ylei-
sesti käytössä olevien 
mittausmenetelmien 
avulla 

valmistaa puutavarala-
jeja itsenäisesti ja asia-
kaslähtöisesti, sekä mit-
taa puutavaran yleisesti 
käytössä olevien mit-
tausmenetelmien avulla 

Lähikuljetus toimii ohjattuna yhdessä 
koneellisen puunkorjuu-
ketjun kanssa, sekä 
käyttää työhönsä liitty-
viä paikkatieto- ja vies-
tintäjärjestelmiä 

toimii lähes itsenäisesti 
yhdessä koneellisen 
puunkorjuuketjun 
kanssa, sekä käyttää 
työhönsä liittyviä paik-
katieto- ja viestintäjär-
jestelmiä 

toimii itsenäisesti yh-
dessä koneellisen 
puunkorjuu-ketjun 
kanssa, sekä käyttää 
työhönsä liittyviä paik-
katieto- ja viestintäjär-
jestelmiä 

Teknologian ja       
tietotekniikan      
hyödyntäminen 

hallitsee metsätraktorin 
käytön siten, että ajaa 
ja kuormaa opastettuna 
olosuhteiltaan helpossa 
metsämaastossa 

hallitsee metsätraktorin 
käytön siten, että ajaa 
ja kuormaa lähes itse-
näisesti olosuhteiltaan 
normaalissa metsä-
maastossa 

hallitsee metsätraktorin 
käytön siten, että ajaa 
ja kuormaa itsenäisesti 
olosuhteiltaan normaa-
lissa metsämaastossa 

Metsänparannustyöt tekee vähintään yhtä 
metsänhoidollista met-
sänparannustyötä ohjei-
den mukaisesti 

tekee lähes itsenäisesti 
metsänhoidollisia met-
sänparannustöitä ohjei-
den mukaisesti 

tekee itsenäisesti ja jou-
tuisasti metsänhoidolli-
sia metsänparannus-
töitä ohjeiden mukai-
sesti 
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Metsätyön ja -palve-
lujen hinnoittelu ja 
asiakaspalvelu       
integroituna eri     
työlajeihin 

hinnoittelee ohjattuna 
eri työlajit 

hinnoittelee lähes itse-
näisesti eri työlajit 

hinnoittelee itsenäisesti 
eri työlajit 

hallitsee osittain kannat-
tavan yrittämisen perus-
teet, sekä laskee ohjat-
tuna kulut ja tuotot 

hallitsee pääosin kan-
nattavan yrittämisen pe-
rusteet, sekä laskee lä-
hes itsenäisesti kulut ja 
tuotot 

hallitsee perusteellisesti 
kannattavan yrittämisen 
perusteet, sekä laskee 
itsenäisesti kulut ja tuo-
tot 

ottaa huomioon osittain 
työssään asiakkaan tar-
peet 

ottaa huomioon pääosin 
työssään asiakkaan tar-
peet ja toiveet sekä 

tiedottaa ja markkinoi 
palveluja hyväksyttä-
västi 

ottaa työssään huomi-
oon yritys- ja asiakas-
lähtöisesti asiakkaan 
tarpeet ja toiveet sekä 

tiedottaa ja markkinoi 
palveluja tilanteeseen 
soveltuvalla tavalla 

Metsäluonnon arvok-
kaiden elinympäris-
töjen ja metsänhoito-
suositusten huomi-
oon ottaminen 

Estetiikka 

Kestävä kehitys 

ottaa huomioon met-
sänhoito- ja puukorjuu-
töissä säädösten mu-
kaiset arvokkaat elinym-
päristöt sekä talousmet-
sien luonnon- ja met-
sänhoitosuositukset 

ottaa huomioon lähes it-
senäisesti metsänhoito- 
ja puukorjuutöissä, sää-
dösten mukaiset arvok-
kaat elinympäristöt sekä 
talousmetsien luonnon- 
ja metsänhoitosuosituk-
set 

ottaa huomioon itsenäi-
sesti metsänhoito- ja 
puukorjuutöissä sää-
dösten mukaiset arvok-
kaat elinympäristöt sekä 
talousmetsien luonnon- 
ja metsänhoitosuosituk-
set 

Oma-aloitteisuus tekee rutiinityöt oma-
aloitteisesti ja pääosin 
motivoituneesti 

tekee työnsä oma-aloit-
teisesti, pääosin ahke-
rasti ja motivoituneesti 

tekee työnsä oma-aloit-
teisesti, ahkerasti ja 
motivoituneesti 

Itsearviointi arvioi osittain työsuori-
tustaan hyväksyttävällä 
tavalla 

arvioi hyväksyttävällä 
tavalla työsuoritustaan 
ja kehittymistään 

arvioi kriittisesti ja rea-
listisesti työsuoritustaan 
sekä kehittymistään 

Päätösten tekeminen tekee päätökset oikein 
ja etenee loogisesti 
usein toistuvissa työteh-
tävissään 

tekee pääosin oikeat 
päätökset ja etenee loo-
gisesti työtehtävissään 

tekee päätökset nope-
asti ja oikein sekä ete-
nee loogisesti työtehtä-
vissään 

Työn esittely ja      
raportointi 

Viestintä- ja media-
osaaminen 

esittelee ja raportoi sup-
peasti työnsä tulokset 

esittelee ja raportoi loo-
gisesti ja selkeästi 
työnsä tulokset 

esittelee ja raportoi 
sekä perustelee loogi-
sesti ja selkeästi työnsä 
tulokset 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työturvalliset ja     
ergonomiset         
työmenetelmät ja      
-taidot 

tekee työtä ja käyttää 
metsätyövälineitä työ-
turvallisesti ja ergono-
misesti oikeita työmene-
telmiä noudattaen huo-
mioiden merkittävimmät 
vaaratekijät, sekä huol-
taa ja kunnostaa työvä-
lineet ja varusteet ohjei-
den mukaisesti 

tekee työtä ja käyttää 
metsätyövälineitä itse-
näisesti, työturvallisesti, 
vaaratekijät huomioiden 
ja ergonomisesti oikeita 
työmenetelmiä noudat-
taen, sekä huoltaa ja 
kunnostaa työvälineet ja 
varusteet ohjeiden mu-
kaisesti 

tekee työtä ja käyttää 
metsätyövälineitä itse-
näisesti, työturvallisesti, 
vaaratekijät huomioiden 
ja ergonomisesti oikeita 
työmenetelmiä noudat-
taen, sekä huoltaa ja 
kunnostaa työvälineet ja 
varusteet ohjeiden mu-
kaisesti 

tekee ohjattuna metsä-
traktorin päivittäiset 
huollot työturvallisesti 

tekee työturvallisesti ja 
lähes itsenäisesti met-
sätraktorin päivittäiset 
huollot sekä ohjattuna 
pieniä korjaustoimenpi-
teitä 

tekee työturvallisesti, it-
senäisesti metsätrakto-
rin päivittäiset huollot 
sekä ohjattuna pieniä 
korjaustoimenpiteitä 

Teknologinen ja    
tietotekninen      
osaaminen 

käyttää työnsä tulosten 
raportoinnissa autta-
vasti erilaisia AV-väli-
neitä sekä esitysmene-
telmiä 

käyttää työnsä tulosten 
raportoinnissa erilaisia 
AV-välineitä sekä esi-
tysmenetelmiä 

käyttää työnsä tulosten 
raportoinnissa sujuvasti 
erilaisia AV-välineitä 
sekä esitysmenetelmiä 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Metsätyön            
hinnoittelu ja       
asiakaspalvelu       
integroituna eri      
työlajeihin 

tuntee toimialansa niin, 
että hyödyntää ohjat-
tuna alan tarjoamat 
mahdollisuudet työnte-
kijänä 

tuntee toimialansa niin 
perusteellisesti, että 
hyödyntää lähes itse-
näisesti alan tarjoamat 
mahdollisuudet työnte-
kijänä 

tuntee toimialansa niin 
perusteellisesti, että 
hyödyntää itsenäisesti 
alan tarjoamat mahdolli-
suudet työntekijänä tai 
yrittäjänä 

tuntee osittain metsä-
palveluyrittämisen eri-
tyispiirteet ja taloudelli-
sen toiminnan edellytyk-
set sekä alan palvelujen 
hinnoittelun 

tuntee pääosin metsä-
palveluyrittämisen eri-
tyispiirteet ja taloudelli-
sen toiminnan edellytyk-
set sekä alan palvelujen 
hinnoittelun 

tuntee metsäpalveluyrit-
tämisen erityispiirteet ja 
tuntee taloudellisen toi-
minnan edellytykset 
sekä alan palvelujen 
hinnoittelun 
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tuntee osittain alan yri-
tysten verkostoitumisen 
tuomat mahdollisuudet 
ja hyödyntää ohjattuna 
niitä työssään 

tuntee pääosin alan yri-
tysten verkostoitumisen 
tuomat mahdollisuudet 
ja hyödyntää lähes itse-
näisesti niitä työssään 

tuntee alan yritysten 
verkostoitumisen tuo-
mat mahdollisuudet ja 
hyödyntää itsenäisesti 
ja tehokkaasti niitä työs-
sään 

Aloitekyky ja         
yrittäjyys 

tuntee osittain metsä-
alan työsuhde- ja sosi-
aaliturvasäännökset 
sekä työehtosopimuk-
sen keskeisimmän si-
sällön 

tuntee pääosin tärkeim-
mät metsäalan työ-
suhde- ja sosiaalitur-
vasäännökset sekä työ-
ehtosopimuksen keskei-
simmän sisällön 

tuntee tärkeimmät met-
säalan työsuhde- ja so-
siaaliturvasäännökset 
sekä työehtosopimuk-
sen keskeisimmän si-
sällön 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Turvallisen ja       
vastuullisen           
toiminnan              
arvostaminen 

suhtautuu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä 
työssään 

vastaa itsenäisesti toi-
mintansa turvallisuu-
desta 

kehittää itsenäisesti toi-
mintansa turvallisuutta 

Terveellisten        
elintapojen sekä    
toiminta- ja työkyvyn 
ylläpitäminen 

toimii ohjattuna terveel-
listen elintapojen sekä 
toiminta- ja työkyvyn yl-
läpitämiseksi 

toimii itsenäisesti ter-
veellisten elintapojen 
sekä toiminta- ja työky-
vyn ylläpitämiseksi 

osaa itsenäisesti kehit-
tää monipuolisia tapoja 
terveellisten elintapojen 
sekä toiminta- ja työky-
vyn ylläpitämiseen ja 
edistämiseen 

Terveellisen ja      
turvallisen              
työympäristön    
suunnittelu ja         
ylläpitäminen 

ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon 
merkittävimmät turvalli-
suus- ja terveysnäkö-
kohdat sekä ylläpitää 
työympäristön turvalli-
suutta ja ergonomi-
suutta tutuissa tilan-
teissa 

ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon tur-
vallisuus- ja terveysnä-
kökohdat sekä ylläpitää 
työympäristön turvalli-
suutta ja ergonomi-
suutta 

ottaa oman työn suun-
nittelussa itsenäisesti 
huomioon turvallisuus- 
ja terveysnäkökohdat 
sekä osaa soveltaa op-
pimaansa yllättävissä-
kin tilanteissa 

Alan keskeisen     
työterveyteen ja   
työturvallisuuteen  
liittyvän lainsäädän-
nön ja ohjeiden    
noudattaminen 

noudattaa annettuja oh-
jeita eikä aiheuta toi-
minnallaan välitöntä 
vaaraa ja toimii oikein 
onnettomuus-, vaara- ja 
uhkatilanteissa 

noudattaa annettuja oh-
jeita eikä aiheuta toi-
minnallaan vaaraa ja 
toimii oikein onnetto-
muus-, vaara- ja uhkati-
lanteissa 

noudattaa annettuja oh-
jeita eikä aiheuta toi-
minnallaan vaaraa ja 
toimii oikein onnetto-
muus-, vaara- ja uhkati-
lanteissa 

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

osaa arvioida suojain-
ten, työvälineiden ja 
työmenetelmien sovel-
tuvuutta kyseiseen työ-
hön 

varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien turvalli-
suuden ennen käyttöön-
ottoa, poistaa ja vie 
huoltoon vialliset työvä-
lineet 
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osaa hyödyntää teknisiä 
turvajärjestelmiä ja ot-
taa ne ohjattuna työs-
sään huomioon 

ottaa itsenäisesti työs-
sään huomioon tekniset 
turvallisuusjärjestelmät 

ottaa itsenäisesti työs-
sään huomioon tekniset 
turvallisuusjärjestelmät 

ottaa työssään huomi-
oon työturvallisuuteen 
liittyvät välttämättömät 
velvollisuutensa ja tie-
tää metsäalan tärkeim-
mät määräykset 

ottaa työssään huomi-
oon velvollisuutensa 
työturvallisuudessa ja 
tietää metsäalan tär-
keimmät määräykset 

ottaa työssään huomi-
oon velvollisuutensa 
työturvallisuudessa ja 
tietää metsäalan tär-
keimmät määräykset 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja työ-
aikoja ja neuvottelee 
poikkeamista 

toimii yleensä sovittujen 
toimintamallien mukai-
sesti 

toimii sovittujen toimin-
tamallien mukaisesti 

Ammattietiikka     
kestävän kehityksen 
toteuttamisessa 

hyväksyy alansa sosi-
aalisen, taloudellisen ja 
ekologisen kestävän ke-
hityksen periaatteiden 
toteuttamisen 

suhtautuu alansa sosi-
aalisen, taloudellisen ja 
ekologisen kestävän ke-
hityksen periaatteiden 
toteutumiseen myöntei-
sesti 

edistää alansa sosiaali-
sen, taloudellisen ja 
ekologisen kestävän ke-
hityksen periaatteiden 
toteutumista 

Vuorovaikutus ja   
yhteistyö 

keskustelee ohjattuna 
toiminnastaan 

keskustelee oma-aloit-
teisesti toiminnastaan 

keskustelee luontevasti 
toiminnastaan sekä 
omaa hyvät kuuntelutai-
dot 

Oppiminen ja        
ongelmanratkaisu 

ratkaisee usein toistuvat 
ongelmat 

ratkaisee yleisimmät 
ongelmat ja arvioi on-
gelmiin johtaneita syitä 

ratkaisee yleisimmät 
ongelmat 

välttää ongelmien tois-
tumisen muuttamalla 
toimintaansa 

arvioi ohjattuna omaa 
työtään annettujen kri-
teerien mukaisesti 

arvioi ohjattuna omaa 
työtään annettujen kri-
teerien mukaisesti 

soveltaa ohjattuna työs-
sään laadukkaan ja tu-
loksellisen toiminnan 
tietopohjaa 

soveltaa työssään 
yleensä laadukkaan ja 
tuloksellisen toiminnan 
tietopohjaa 

soveltaa työssään laa-
dukkaan ja tuloksellisen 
toiminnan tietopohjaa 

 

VALINNAISET TUTKINNON OSAT, 40 OSP 

 

METSÄENERGIAN HANKINTA, 20 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 valita oikean metsäenergiakohteen 

 valita kohteelle tarkoituksenmukaisen korjuumenetelmän 
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 toimittaa metsäenergiatuotteen asiakkaille 

 hinnoitella tuotteen 

 valmistaa, käsitellä ja varastoida ergonomisesti oikein ja tur-
vallisesti eri energialajitteita 

 huoltaa ohjattuna energiayrittämisen yleisimmin käytettävää 
kalustoa ergonomisesti ja turvallisesti 

 käsitellä huoltojätteet metsäenergiatyömaalla 

 korjata, käsitellä ja varastoida metsäenergiaa työntekijänä tai 
yrittäjänä 

 noudattaa metsäalan työterveyteen ja työturvallisuuteen liitty-
vää lainsäädäntöä ja ohjeita 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

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

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Ar-
vioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvi-
ointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

 

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

Osaamisen arvioinnin       
kohteet 

Kuvaa tässä tutkinnon osan osaamisen arvioinnin kohteet (ks. perus-
tutkinnon perusteet). 

 metsäenergiakohteen valinta 

 korjuumenetelmän valinta 

 tuotteen hinnoittelu 

 koneitten, laitteiden ja työvälineiden ergonomisesti oikea 
käyttö 

 kaluston huolto 

 metsäenergian korjuu ja käsittely 

 aloitekyky 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
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Ammattitaidon  

osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. 
Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat olosuhteet. Osoi-
tettava osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa määrättyjä ammatti-
taitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä (ks. arvioinnin koh-
teet). 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus luokassa, työluokassa, konehallilla tai maastossa  

 työelämä / metsäenergian korjuuseen liittyvät työt asiakkaiden 
metsissä  

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus: opettajan ohjaus ja valmennus 

 lähiopetus: tiimioppiminen, ryhmätyöt 

 työskentely metsäenergian korjuukohteissa, työkokeet 

 itsenäinen oppiminen 

 tutustumiskäynnit bioenergiaalan yrityksiin ja teollisuuslaitok-
siin ja alan messuihin ja näytöksiin 

Oppimisen ohjaaminen Tutkinnon osan opettamisesta päävastuussa oleva opettaja vastaa 
tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuksen ja arvioinnin 
esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppi-
mista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Kuvaa tässä tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen ar-
vioinnin kohteena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen toteu-
tumista: 

Opiskelijaa ohjataan terveellisiin elämäntapoihin niin ravinnon, levon 
kun liikunnan suhteen, jotta toimintakyky olisi paras mahdollinen. 

Käytännön töissä painotetaan työsuojelun, työturvallisuuden ja oi-
kean työergonomian merkitystä opiskelijan työskentelyssä. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Liikunnan, matematiikan ja kemian opetusta voidaan integroida tä-
hän tutkinnon osaan. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon osan opetus sijoittuu toiselle vuodelle. Opiskelijan opinto-
jen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitel-
man mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessien 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Raaka-aineen      
hankinta ja käsittely 

valitsee ohjattuna oi-
kean metsäenergiakoh-
teen ja valitsee ohjat-
tuna kohteelle tarkoituk-
senmukaisen korjuume-
netelmän 

valitsee metsäenergia-
kohteen ja valitsee koh-
teelle tarkoituksenmu-
kaisen korjuumenetel-
män 

valitsee metsäenergia-
kohteen ja valitsee itse-
näisesti ja joutuisasti 
kohteelle tarkoituksen-
mukaisen korjuumene-
telmän 
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Tuotteiden           
hinnoittelu,         
markkinointi ja jakelu 
asiakkaille 

toimittaa ohjattuna tuot-
teen asiakkaille. Hän 
ymmärtää tuotteen hin-
noittelun perusteet 

hinnoittelee, markkinoi 
ja toimittaa tuotteen asi-
akkaille lähes itsenäi-
sesti. Hän ymmärtää 
verkostoitumisen edut 
erilaisten energialajittei-
den markkinoinnissa ja 
jakelussa 

hinnoittelee, markkinoi 
ja toimittaa tuotteen asi-
akkaille itsenäisesti. 
Hän hallitsee verkostoi-
tumisen hyödyntämisen 
erilaisten energialajittei-
den markkinoinnissa ja 
jakelussa 

Oman työn arviointi arvioi ohjattuna omaa 
työtään 

arvioi omaa työtään an-
nettujen kriteereiden 
mukaisesti 

arvioi omaa työtään laa-
tuvaatimusten mukai-
sesti 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,   
-välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Energialajitteen     
valmistus, käsittely ja 
varastointi 

ohjattuna valmistaa, kä-
sittelee ja varastoi er-
gonomisesti ja turvalli-
sesti eri energialajitteita 

lähes itsenäisesti val-
mistaa, käsittelee ja va-
rastoi eri energialajit-
teita ergonomisesti ja 
turvallisesti. Hän ym-
märtää kuivuusasteen 
merkityksen säilymisen 
ja paloturvallisuuden 
kannalta varastoinnissa 

tietää erilaisille energia-
lajitteille asetettavat laa-
tuvaatimukset ja valmis-
taa, käsittelee ja varas-
toi itsenäisesti sekä er-
gonomisesti ja turvalli-
sesti eri energialajitteita. 
Hän ottaa huomioon it-
senäisesti ja paloturval-
lisesti kuivuusasteen 

Työturvalliset ja     
ergonomiset         
työmenetelmät 

huoltaa ohjattuna ener-
giayrittämisen yleisim-
min käytettävää kalus-
toa ergonomisesti ja tur-
vallisesti 

huoltaa lähes itsenäi-
sesti energiayrittämi-
sessä käytettävää ka-
lustoa ergonomisesti ja 
turvallisesti 

huoltaa itsenäisesti ja 
järjestelmällisesti ener-
giayrittämisessä käytet-
tävää kalustoa ergono-
misesti ja turvallisesti 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Raaka-aineen     
hankinta, saatavuus 
ja käsittely 

ymmärtää metsäener-
giakohteelle asetetta-
vien vaatimusten pää-
kohdat ja valitsee ohjat-
tuna kohteelle tarkoituk-
senmukaisen korjuume-
netelmän 

tietää metsäenergiakoh-
teelle asetettavat vaati-
mukset ja valitsee koh-
teelle tarkoituksenmu-
kaisen korjuumenetel-
män 

tietää metsäenergiakoh-
teelle asetettavat vaati-
mukset ja valitsee itse-
näisesti kohteelle tarkoi-
tuksen-mukaisen kor-
juu-menetelmän 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä 
työssään 

vastaa itsenäisesti toi-
mintansa turvallisuu-
desta 

kehittää itsenäisesti toi-
mintansa turvallisuutta 

noudattaa työstä annet-
tuja turvallisuusohjeita 
eikä aiheuta vaaraa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työs-
sään työyhteisön muut 
jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
ja ilmoittaa niistä 

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

varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien turvalli-
suuden, poistaa ja vie 
huoltoon vialliset työvä-
lineet 

osaa arvioida suojain-
ten, työvälineiden ja 
työmenetelmien sovel-
tuvuutta kyseiseen työ-
hön 

 

METSÄNHOITOTYÖT, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 työskennellä metsänhoitotehtävissä metsätyömaalla 

 suunnitella ja kunnostaa nuoren kasvatusmetsäkohteen ma-
nuaalisesti 

 huoltaa ja pitää työvälineet käyttökunnossa 

 työskennellä metsänuudistamisen, taimikonhoidon ja kasva-
tusmetsin käsittelyn työtehtävissä työntekijänä tai yrittäjänä 

 ottaa huomioon metsänhoitotöissä säädösten mukaiset ar-
vokkaat elinympäristöt sekä talousmetsien luonnon- ja met-
sänhoitosuositukset 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

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

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Ar-
vioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvi-
ointia ei käytetä. 
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Osaamisen arviointi 

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

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

Osaamisen arvioinnin       
kohteet 

Kuvaa tässä tutkinnon osan osaamisen arvioinnin kohteet (ks. perus-
tutkinnon perusteet). 

 metsän uudistamisen, taimikonhoidon, nuoren metsän kun-
nostuksen ja kasvatusmetsän käsittelyn työt 

 metsälain arvokkaat elinympäristöt ja talousmetsien luonnon- 
ja metsänhoitosuositukset 

 kaluston ja työvälineiden huolto ja kunnostus 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon  

osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. 
Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat olosuhteet. Osoi-
tettava osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa määrättyjä ammatti-
taitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä (ks. arvioinnin koh-
teet). 

Liitteenä ammattiosaamisen näyttösuunnitelma.  

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus luokassa, työluokassa tai maastossa  

 työelämä / erilaisissa metsänhoitotyökohteissa työskentelemi-
nen asiakkaiden metsissä  

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus: opettajan ohjaus ja valmennus 

 lähiopetus: tiimioppiminen, ryhmätyöt 

 harjoitustyöt, työkokeet 

 työssäoppiminen metsäalan yrityksissä ja metsätiloilla 

 itsenäinen oppiminen 

 tutustumiskäynnit erilaisilla työkohteilla  

Oppimisen ohjaaminen Tutkinnon osan opettamisesta päävastuussa oleva opettaja vastaa 
tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuksen ja arvioinnin 
esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppi-
mista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Kuvaa tässä tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen ar-
vioinnin kohteena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen toteu-
tumista: 

Opiskelijaa ohjataan terveellisiin elämäntapoihin niin ravinnon, levon 
kun liikunnan suhteen, jotta toimintakyky olisi paras mahdollinen. 

Käytännön töissä painotetaan työsuojelun, työturvallisuuden ja oi-
kean työergonomian merkitystä opiskelijan työskentelyssä. 
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Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Liikunnan, matematiikan ja kemian opetusta voidaan integroida tä-
hän tutkinnon osaan. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon osan opetus sijoittuu toiselle vuodelle. Opiskelijan opinto-
jen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitel-
man mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessien 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Metsänuudistamis-
työt 

tekee ohjattuna met-
sänuudistamiseen liitty-
vät työt 

tekee lähes itsenäisesti 
metsänuudistamiseen 
liittyvät työt 

tekee itsenäisesti ja jou-
tuisasti metsänuudista-
miseen liittyvät työt 

Taimikonhoitotyöt toteuttaa ohjattuna tai-
mikonhoidon 

suunnittelee ja toteuttaa 
taimikonhoidon lähes it-
senäisesti 

suunnittelee ja toteuttaa 
taimikonhoidon itsenäi-
sesti ja joutuisasti 

toteuttaa ohjattuna kas-
vatusmetsien käsittelyn 

määrittelee, suunnitte-
lee ja toteuttaa kasva-
tus-metsien käsittelyn 
lähes itsenäisesti 

määrittelee, suunnitte-
lee ja toteuttaa kasva-
tusmetsien käsittelyn it-
senäisesti ja sujuvasti 

Metsätyön ja -palve-
lujen hinnoittelu ja 
asiakaspalvelu 

hinnoittelee ohjattuna 
eri työlajit 

hinnoittelee lähes itse-
näisesti eri työlajit 

hinnoittelee itsenäisesti 
eri työlajit 

Aloitekyky ja        
yrittäjyys 

ottaa huomioon osittain 
työssään asiakkaan tar-
peet ja toiveet sekä 
neuvoo ja opastaa asi-
akkaita 

huomioon pääosin työs-
sään asiakkaan tarpeet 
ja toiveet sekä neuvoo 
ja opastaa asiakkaita 
hyväksyttävällä tavalla 

ottaa huomioon työs-
sään hyvin asiakkaan 
tarpeet ja toiveet, sekä 
neuvoo ja opastaa asi-
akkaita luontevasti ja 
aktiivisesti 

Metsänhoitosuosi-
tusten ja kestävän 
kehityksen noudatta-
minen 

Kestävä kehitys 

ottaa huomioon ohjat-
tuna metsänhoito- ja 
puukorjuutöissä sää-
dösten mukaiset arvok-
kaat elinympäristöt sekä 
talousmetsien luonnon- 
ja metsänhoitosuosituk-
set 

ottaa huomioon lähes it-
senäisesti metsänhoito- 
ja puukorjuutöissä, sää-
dösten mukaiset arvok-
kaat elinympäristöt sekä 
talousmetsien luonnon- 
ja metsänhoitosuosituk-
set 

ottaa huomioon itsenäi-
sesti ja perusteellisesti 
metsänhoito- ja puukor-
juutöissä säädösten 
mukaiset arvokkaat 
elinympäristöt sekä ta-
lousmetsien luonnon- ja 
metsänhoitosuositukset 

Oman työn arviointi arvioi ohjattuna omaa 
työtään 

arvioi omaa työtään an-
nettujen kriteereiden 
mukaisesti 

arvioi omaa työtään laa-
tuvaatimusten mukai-
sesti 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,   
-välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työturvallisten ja   
ergonomisten       
työmenetelmien   
hallinta 

tekee työtä ja käyttää 
metsätyövälineitä ohjat-
tuna, työturvallisesti, 
vaaratekijät huomioiden 
ja ergonomisesti oikeita 
työmenetelmiä noudat-
taen, sekä huoltaa ja 
kunnostaa työvälineet ja 
varusteet ohjeiden mu-
kaisesti 

tekee työtä ja käyttää 
metsätyövälineitä lähes 
itsenäisesti, työturvalli-
sesti, vaaratekijät huo-
mioiden ja ergonomi-
sesti oikeita työmenetel-
miä noudattaen, sekä 
huoltaa ja kunnostaa 
työvälineet ja varusteet 
ohjeiden mukaisesti 

tekee työtä ja käyttää 
metsätyövälineitä itse-
näisesti, sujuvasti, työ-
turvallisesti, vaara-teki-
jät huomioiden ja er-
gonomisesti oikeita työ-
menetelmiä noudattaen, 
sekä huoltaa ja kunnos-
taa työvälineet ja varus-
teet ohjeiden mukaisesti 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Metsänhoitosuosi-
tusten tunteminen 

tietää pääpiirteissään 
metsänhoitosuositusten 
pääsisällön 

tietää metsänhoitosuo-
situsten pääsisällön 

tietää hyvin metsänhoi-
tosuositusten pääsisäl-
lön 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

asennoituu myöntei-
sesti turvalliseen toimin-
taan sekä välttää ris-
kejä työssään 

vastaa itsenäisesti toi-
mintansa turvallisuu-
desta 

kehittää itsenäisesti toi-
mintansa turvallisuutta 

noudattaa työstä annet-
tuja turvallisuusohjeita 
eikä aiheuta vaaraa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työs-
sään työyhteisön muut 
jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
ja ilmoittaa niistä 

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

varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien turvalli-
suuden, poistaa ja vie 
huoltoon vialliset työvä-
lineet 

osaa arvioida suojain-
ten, työvälineiden ja 
työmenetelmien sovel-
tuvuutta kyseiseen työ-
hön 
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METSÄKONEEN KÄYTTÖ, 5 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 suunnitella ja tehdä puutavaran valmistusta tai lähikuljetusta 
koneellisesti  

 tehdä metsäkoneen tietoteknisten ohjausjärjestelmien hallin-
taan ja käyttöön liittyviä töitä, kuljettajakohtaisia säätöjä sekä 
koneen toimintakunnon ylläpitoon liittyviä usein toistuvia töitä 
metsätyömaalla  

 noudattaa eri työvaiheissa työturvallisuussäädöksiä, -mää-
räyksiä ja -ohjeita, sekä ottaa huomioon työssään ympäristö-
hoidon säädökset ja muut vaatimukset metsässä 

 tehdä keskeisimmät käyttöajan mukaiset huollot, sekä pai-
kantaa ja ilmoittaa korjattavat viat  

 asentaa ja käyttää työssä tarvittavia metsäkoneen lisävarus-
teita  

 käyttää koneen toimintoja ohjaavia ja tiedonsiirtoon liittyviä 
tietotekniikan sovelluksia  

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

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

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Ar-
vioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvi-
ointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

 

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

Tutkinnon osan osaamisen arvioinnin kohteet 

 Koneellisen puunkorjuun suunnittelu 

 Koneellinen puutavaran valmistus tai metsäkuljetus 

 Talousmetsän käsittely ja kestävä kehitys 

 Kustannusten ja kannattavuuden laskenta 

 Huolellisuus ja ohjeiden noudattaminen 

 Oma-aloitteisuus ja ahkeruus 

 Lisälaitteiden ja varusteiden käyttö 

 Työmenetelmin soveltaminen 

 Tietoteknisten järjestelmien käyttö 

 Teknologian ja tietotekniikan hyväksikäyttö 

 Korjuun laadun seuranta  

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Ammattitaidon  

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-
misen näytössä tai tutkintotilaisuudessa suunnittelemalla ja tekemällä 
puutavaran valmistusta tai lähikuljetusta koneellisesti metsätyö-
maalla.  

Lisäksi hän tekee koneen tietoteknisten ohjausjärjestelmien hallintaan 
ja käyttöön liittyvät työt, kuljettajakohtaiset säädöt sekä koneen käyt-
tökunnon ylläpitoon liittyvät usein toistuvat työt. Työtä tehdään siinä 
laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon 
perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja 
kriteereitä.   

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.   

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä 
tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa katta-
vasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt  

 lähiopetus luokassa, työluokassa tai maastossa 

 työelämä / metsänhoidon ja puunkorjuun työt asiakkaiden 
metsissä 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät  

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 pienryhmäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 harjoitustyöt, työkokeet 

 koulutuksen sisältöön liittyvät tehtävät 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tu-
kevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Painotetaan työturvallisuuden, toimintakyvyn ja liikunnan merkitystä. 
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Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikan, kemian, fysiikan ja liikunnan opetusta voidaan integ-
roida tähän tutkinnonosaan. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Toinen lukuvuosi. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessien 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Koneellisen        
puunkorjuun       
suunnittelu 

tekee ohjattuna puun-
korjuutyömaan hakkuu- 
tai kuljetussuunnitel-
man, jossa ympäristön-
hoito, koneellinen puun-
korjuu ja puunhankin-
nan logistinen ketju on 
sovitettu yhteen 

tekee hyväksyttävästi 
puunkorjuutyömaan 
hakkuu- tai kuljetus-
suunnitelman, jossa 
ympäristönhoito, ko-
neellinen puunkorjuu ja 
puunhankinnan logisti-
nen ketju on sovitettu 
yhteen 

tekee itsenäisesti laa-
dukkaan puunkorjuutyö-
maan hakkuu- tai kulje-
tussuunnitelman, jossa 
ympäristönhoito, ko-
neellinen puunkorjuu ja 
puunhankinnan logisti-
nen ketju on sovitettu 
perusteellisesti yhteen 

Koneellinen         
puutavaran           
valmistus tai       
metsäkuljetus 

hallitsee ajoittain ohjat-
tuna yhden puutavaran 
valmistuskoneen tai 
metsätraktorin käyttö-
tekniikan ja keskeisim-
mät käyttöajanmukaiset 
huollot, sekä paikantaa 
ja ilmoittaa korjattavat 
viat 

hallitsee hyväksyttävästi 
yhden puutavaran val-
mistuskoneen tai met-
sätraktorin käyttöteknii-
kan ja keskeisimmät 
käyttöajanmukaiset 
huollot, sekä paikantaa 
ja ilmoittaa korjattavat 
viat 

hallitsee itsenäisesti yh-
den puutavaran valmis-
tuskoneen tai metsä-
traktorin käyttötekniikan 
ja keskeisimmät käyttö-
ajanmukaiset huollot, 
sekä paikantaa ja ilmoit-
taa korjattavat viat 

käsittelee metsäkonetta 
hyväksyttävästi hel-
poissa korjuuolosuh-
teissa 

käsittelee metsäkonetta 
hallitusti sekä taloudelli-
suus ja tehokkuusperi-
aatteiden mukaisesti 
normaaleissa korjuuolo-
suhteissa 

käsittelee metsäkonetta 
sujuvasti ja hallitusti 
sekä taloudellisuus ja 
tehokkuusperiaatteiden 
mukaisesti erilaisissa 
korjuuolosuhteissa 

noudattaa työssään oh-
jattuna puutavarankor-
juun laadunhallintaoh-
jeita ja mittaa työn laa-
dun 

noudattaa työssään hy-
väksyttävästi puutava-
rankorjuun laadunhallin-
taohjeita ja mittaa työn 
laadun 

noudattaa työssään it-
senäisesti puutavaran-
korjuun laadunhallinta-
ohjeita ja mittaa perus-
teellisesti työn laadun 
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Talousmetsän       
käsittely 

Kestävä kehitys 

noudattaa työssään oh-
jattuna talousmetsien 
käsittelyn säädöksiä ja 
ohjeita, sekä ehkäisee 
konetyöstä aiheutuvien 
ympäristövahinkojen; 
kuten polttoaine- ja öljy-
vahinkojen syntymisen 

noudattaa työssään hy-
väksyttävästi talousmet-
sien käsittelyn säädök-
siä ja ohjeita, sekä eh-
käisee konetyöstä ai-
heutuvien ympäristöva-
hinkojen; kuten poltto-
aine- ja öljyvahinkojen 
syntymisen 

noudattaa työssään it-
senäisesti talousmet-
sien käsittelyn säädök-
siä ja ohjeita, sekä eh-
käisee konetyöstä ai-
heutuvien ympäristöva-
hinkojen; kuten poltto-
aine- ja öljyvahinkojen 
syntymisen 

Kustannusten ja   
kannattavuuden   
laskenta 

tietää osittain työn kus-
tannusrakenteen ja ar-
vio osittain tekemänsä 
työn laatua ja kannatta-
vuutta 

tietää pääosin työn kus-
tannusrakenteen ja ar-
vioi tekemänsä työn 
laatua ja kannattavuutta 

tietää perusteellisesti 
työn kustannusraken-
teen ja arvioi realisti-
sesti tekemänsä työn 
laatua ja kannattavuutta 

Huolellisuus ja ohjei-
den noudattaminen 

tekee työt ja noudattaa 
annettuja ohjeita 

tekee työt huolellisesti 
ja noudattaa annettuja 
ohjeita 

tekee työt aina huolelli-
sesti ja laadukkaasti 
sekä noudattaa annet-
tuja ohjeita 

Oma-aloitteisuus ja 
ahkeruus 

tekee rutiinityöt oma-
aloitteisesti ja on pää-
osin motivoitunut 

on oma-aloitteinen, 
pääosin ahkera ja moti-
voitunut 

on oma-aloitteinen, ah-
kera, motivoitunut sekä 
työtään arvostava 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Lisälaitteiden ja     
varusteiden käyttö 

käyttää ohjattuna lisä-
laitteita ja varusteita 

käyttää hyväksyttävästi 
lisälaitteita ja varusteita 

käyttää itsenäisesti lisä-
laitteita ja varusteita 

Työmenetelmin     
soveltaminen 

hallitsee vähintään yh-
den työmenetelmän ja 
soveltaa sitä usein tois-
tuviin työtilanteisiin 

hallitsee hyväksyttävästi 
työmenetelmät ja sovel-
taa niitä normaali työti-
lanteisiin 

hallitsee perusteellisesti 
työmenetelmät ja sovel-
taa niitä erilaisiin työti-
lanteisiin 

Tietoteknisten       
järjestelmien käyttö 

käyttää ohjattuna met-
säkoneen tietokonetta 
sekä keskeisimpiä toi-
mintoja ohjaavia ja tie-
donsiirtoon liittyviä tieto-
tekniikan sovelluksia 

hyväksyttävästi metsä-
koneen tietokonetta 
sekä keskeisimpiä toi-
mintoja ohjaavia ja tie-
donsiirtoon liittyviä tieto-
tekniikan sovelluksia 

käyttää itsenäisesti met-
säkoneen tietokonetta 
sekä keskeisimpiä toi-
mintoja ohjaavia ja tie-
donsiirtoon liittyviä tieto-
tekniikan sovelluksia 

Teknologian ja       
tietotekniikan         
hyväksikäyttö 

hyödyntää työssään oh-
jattuna metsäkoneen 
ohjauksen automatiik-
katasoja 

hyödyntää työssään hy-
väksyttävästi metsäko-
neen ohjauksen auto-
matiikkatasoja 

hyödyntää työssään 
metsäkoneen ohjauk-
sen automatiikkatasoja 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Korjuun laadun    
seuranta 

valmistaa ja/tai lajittelee 
ohjattuna puutavaran 
mitta- ja laatuvaatimus-
ten mukaisesti, sekä 
noudattaa tärkeimpiä 
puutavaran varastoinnin 
ohjeita 

valmistaa ja/tai lajittelee 
puutavaran hyväksyttä-
västi mitta- ja laatuvaa-
timusten mukaisesti, 
sekä noudattaa puuta-
varan varastoinnin oh-
jeita 

valmistaa ja/tai lajittelee 
itsenäisesti puutavaran 
mitta- ja laatuvaatimus-
ten mukaisesti, sekä 
noudattaa täsmällisesti 
puutavaran varastoinnin 
ohjeita 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa tärkeimpiä 
työturvallisuussäädök-
siä, -määräyksiä ja -oh-
jeita 

noudattaa tärkeimpiä 
työturvallisuussäädök-
siä, -määräyksiä ja -oh-
jeita 

noudattaa tärkeimpiä 
työturvallisuussäädök-
siä, -määräyksiä ja -oh-
jeita 

käyttää työhön tarkoitet-
tuja suojavarusteita 

käyttää asianmukaista 
suojavaatetusta ja työ-
hön tarkoitettuja suoja-
varusteita 

käyttää siistiä ja asian-
mukaista suojavaate-
tusta sekä työhön tar-
koitettuja suojavarus-
teita 

ottaa huomioon tär-
keimmät työympäris-
töön ja työmenetelmiin 
sekä metsäkoneiden 
käyttöön liittyvät vaara-
tekijät, ja tekee vaarati-
lanteiden vaatimat il-
moitukset 

tunnistaa ja ottaa huo-
mioon pääosin työym-
päristöön ja työmenetel-
miin sekä metsäkonei-
den käyttöön liittyvät 
vaaratekijät, ja tekee 
vaaratilanteiden vaati-
mat ilmoitukset 

ennakoi, tunnistaa ja ot-
taa huomioon työympä-
ristöön ja työmenetel-
miin sekä metsäkonei-
den käyttöön liittyvät 
vaaratekijät, ja tekee vii-
pymättä vaaratilantei-
den vaatimat ilmoitukset 

käyttää metsäkonetta 
työturvallisesti ja osit-
tain ergonomisesti oi-
kein 

käyttää metsäkonetta 
työturvallisesti ja pää-
osin ergonomisesti oi-
kein 

käyttää metsäkonetta 
työturvallisesti ja er-
gonomisesti oikein 

Vuorovaikutus ja    
yhteistyö 

toimii työryhmän jäse-
nenä tutuissa vuorovai-
kutustilanteissa 

toimii työryhmän jäse-
nenä tutuissa vuorovai-
kutustilanteissa sopeut-
taen tarvittaessa omaa 
toimintaansa 

toimii tasavertaisena jä-
senenä työryhmässä 
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VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OSP 

 

METSÄNHOITO JA PUUNKORJUU, 0-5 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 tehdä luonnonhoidon vaatimukset huomioon ottaen metsän-
hoito- ja puunkorjuutöitä 

 uudistaa metsää, hoitaa taimikoita ja käsitellä kasvatusmetsiä 

 suunnitella leimikoita- ja toteuttaa niiden puunkorjuun 

 arvioida ja mitata eri työlajeissa tarvittavat puustotunnukset 

 määrittää hakkuukohteen puutavarakertymän hehtaarikohtai-
sesti 

 hinnoitella työnsä 

 tunnistaa metsätyöhön ja -työympäristöön liittyvät vaarat ja 
terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä 

 noudattaa metsäalan työterveyteen ja työturvallisuuteen liitty-
vää lainsäädäntöä ja ohjeita 

 suunnitella ja toteuttaa metsänhoito- ja puunkorjuuprosessit 
sekä työntekijänä että yrittäjänä 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

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

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Ar-
vioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvi-
ointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

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

Kuvaa tässä tutkinnon osan osaamisen arvioinnin kohteet (ks. perus-
tutkinnon perusteet). 

 metsäalan luonnonhoidon tunteminen 

 metsäsuunnitelman käyttö 

 metsän uudistamistyöt 

 taimikonhoitotyöt 

 kasvatusmetsien käsittely 

 leimikon suunnittelu 

 puustotunnusten mittaaminen 

 puutavarakertymän määrittäminen hehtaarikohtaisesti 

 moottori- ja raivaussahan käyttö ja huolto 

 työn hinnoittelu 

 työsuojeluohjeet 

 työterveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky 

Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa metsäalan töissä työntekijänä.  

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 työelämä / metsänhoidon ja puunkorjuun työt asiakkaiden met-
sissä 

 työelämä / asiakkaiden pienkoneiden huolto ja korjaus 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus: opettajan ohjaus ja valmennus 

 harjoitustyöt, työkokeet 

 työssäoppiminen metsäalan yrityksissä ja metsätiloilla 

 itsenäinen oppiminen 

Oppimisen ohjaaminen Tutkinnon osan opettamisesta päävastuussa oleva opettaja vastaa 
tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuksen ja arvioinnin 
esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppi-
mista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Kuvaa tässä tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen ar-
vioinnin kohteena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen toteu-
tumista: 

Opiskelijaa ohjataan terveellisiin elämäntapoihin niin ravinnon, levon 
kun liikunnan suhteen, jotta toimintakyky olisi paras mahdollinen. 

Käytännön töissä painotetaan työsuojelun ja työturvallisuuden merki-
tystä opiskelijan työskentelyssä. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Liikunnan, matematiikan, kemian ja fysiikan opetusta voidaan integ-
roida tähän tutkinnon osaan. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon osa sijoittuu kolmannelle vuodelle. Opiskelijan opintojen 
etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman 
mukaisesti. 

 

 


