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PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMI-

NEN 

 

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 

 

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

(10 osp) lisäksi pakollisia tutkinnon osia yhteensä 105 osp ja valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 30 

osp.  

http://www.edusampo.fi/files/406/Opetussuunnitelman_yhteinen_osa.pdf
http://www.edusampo.fi/files/938/Tyossaoppimisen_jarjestamissuunnitelma.pdf
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Kuva1. Tutkinnon muodostuminen osaamispisteinä 

 



   OPETUSSUUNNITELMA   3 (69) 

   

 

Taulukko1. Tutkinnon osien suunniteltu toteuttamisjärjestys 
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KOULUTUKSEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET, TOTEUTTAMISTAVAT, 

OPPIMISYMPÄRISTÖT JA OSAAMISEN ARVIOINTI 

 

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 105 OSP 

 

KÄYNNISSÄPITO, 30 OSP 

Ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa  

 noudattaa työturvallisuusohjeita ja turvallisia työtapoja 

 varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa 

 huolehtia työalueen siisteydestä ja prosessilaitteiden puhtau-
desta 

 suorittaa kunnonvalvontaa erilaisin menetelmin 

 hoitaa voiteluhuoltoon liittyviä tehtäviä 

 huoltaa prosessi- ja automaatiokenttälaitteita 

 erottaa laitteita prosessista häiriön tai huollon ajaksi 

 käyttää nostimia ja nostoapuvälineitä  

 noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyk-
siä 

 tulitöiden turvallisuuden edellyttämät taidot 

 lukea ja tulkita prosessiteollisuudessa käytettäviä teknisiä do-
kumentteja 

 hyödyntää työssä tarvittavia raportteja ja tietojärjestelmiä 

 työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle 

 antaa ensiapua 

 toimia yhteistyössä käynnissäpitoon liittyvissä tehtävissä tois-
ten työntekijöiden kanssa 

 lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä 

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 
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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 koh-
teet 

Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon osoittamista-
vat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla prosessiteol-
lisuuden alan yrityksessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 
osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa mää-
rättyjä 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 kat-
tavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus  

 työelämä 

 työssäoppiminen 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opetus, ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 projektit 

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

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 työterveys, työturvallisuus ja toimintakyky 

 aloitteellisuus ja yrittelijäisyys 
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 kestävä kehitys 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 kansainvälisyys ja kulttuurituntemus 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

 

Osittainen integrointi mahdollista: 

 englanti 

 äidinkieli 

 matematiikka 

 kemia 

 fysiikka 

 tieto- ja viestintätekniikka 

 liikunta ja ergonomia 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Sijoittuu pääsääntöisesti ensimmäiselle ja/tai toiselle vuodelle. 

 

Osaamisen arviointi 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Toiminta käynnissä-
pitoon liittyvissä työ-
tehtävissä 

varmistaa ohjattuna 
prosessin häiriötöntä 
toimintaa 

varmistaa prosessin 
häiriötöntä toimintaa 

varmistaa itsenäisesti 
prosessin häiriötöntä 
toimintaa 

Työkokonaisuuden 
hallinta ja vastuulli-
nen työskentely 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

tarvitsee työvaiheissa 
etenemisessä ajoittaista 
ohjausta 

 

suunnittelee työn ohjei-
den avulla ja etenee su-
juvasti työvaiheesta toi-
seen  

 

suunnittelee itsenäisesti 
työn ja etenee sujuvasti 
työvaiheissa, ottaen 
huomioon vaiheiden jär-
jestyksen, ajotilanteen 
ja raportoinnin   

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 
ja tekee annetut tehtä-
vät omatoimisesti 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 
ja tekee omalla vastuu-
alueellaan muitakin kuin 
annettuja työtehtäviä 
omatoimisesti 

Oman työsuorituk-
sen arviointi 

arvioi omaa työtään ja 
osaamistaan ohjatusti 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 
sekä löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 
sekä löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita sekä 
osaa esittää korjauseh-
dotuksia 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2.  Työmenetelmien, 
-välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työalueen siistimi-
nen ja prosessilaittei-
den puhdistaminen 

ylläpitää ohjattuna työ-
ympäristön ja prosessi-
laitteiden puhtautta  

 

ylläpitää työympäristön 
ja prosessilaitteiden 
puhtautta käyttäen tar-
vittavia apuvälineitä 

ylläpitää oma-aloittei-
sesti työympäristön ja 
prosessilaitteiden puh-
tautta käyttäen tarvitta-
via apuvälineitä 

Kunnonvalvonta hoitaa ohjattuna kun-
nonvalvontatehtäviä 

hoitaa kunnonvalvonta-
tehtäviä käyttäen tarvit-
tavia apuvälineitä 

hoitaa oma-aloitteisesti 
kunnonvalvontatehtäviä 
käyttäen tarvittavia apu-
välineitä 

raportoi suullisesti ha-
vainnoistaan ja mittaus-
tuloksista 

raportoi suullisesti ja kir-
jallisesti havainnoistaan 
ja mittaustuloksista 

raportoi suullisesti ja kir-
jallisesti havainnoistaan 
ja mittaustuloksista ja 
tulkitsee ja yhdistää eri 
lähteistä saamiaan tie-
toja ja havaintoja 

Laitteiden erottami-
nen prosessista 

 

erottaa ohjatusti eri lait-
teita prosessista häiriön 
tai huollon ajaksi 

erottaa ohjatusti eri lait-
teita prosessista häiriön 
tai huollon ajaksi ja 
osaa ohjatusti ottaa 
huomioon laitteen erot-
tamisen mahdolliset vai-
kutukset prosessiin  

erottaa eri laitteita pro-
sessista häiriön tai huol-
lon ajaksi ja osaa ottaa 
huomioon laitteen erot-
tamisen mahdolliset vai-
kutukset prosessiin  

Prosessilaitteiden 
huolto  
(esim. pumput, vent-
tiilit, kuljettimet, voi-
mansiirron laitteet) 

avustaa prosessilaittei-
den huoltotoimenpi-
teissä  

tekee ohjatusti proses-
silaitteiden huoltotoi-
menpiteitä  

tekee prosessilaitteiden 
huoltotoimenpiteitä  

 

tunnistaa eri pumppu- ja 
venttiilityyppejä, kuljetti-
mia ja voimansiirron 
päälaitetyyppejä 

 

tunnistaa eri pumppu- ja 
venttiilityyppejä, kuljetti-
mia ja voimansiirron 
päälaitetyyppejä sekä 
arvioi niiden toimintaa ja 
selvittää ohjatusti niihin 
liittyviä häiriöitä 

tunnistaa eri pumppu- ja 
venttiilityyppejä, kuljetti-
mia ja voimansiirron 
päälaitetyyppejä sekä 
arvioi niiden toimintaa ja 
selvittää niihin liittyviä 
häiriöitä sekä tekee 
niille tarvittavia huolto-
toimenpiteitä  

toimii ohjatusti prosessi-
laitteiden voiteluhuollon 
tarkistuksissa 

huolehtii prosessilaittei-
den voiteluhuollon tar-
kistuksista 

 

valitsee ohjeiden mukai-
sesti kuhunkin käyttö-
kohteeseen soveltuvan 
voiteluaineen ja huoleh-
tii prosessilaitteiden voi-
teluhuollosta  

Automaation kenttä-
laitteiden huolto 
(esim. anturihuollot, 
tiivisteiden vaihdot, 

avustaa automaa-
tiokenttälaitteiden huol-
totoimenpiteissä 

 

tekee ohjatusti auto-
maatiokenttälaitteiden 
huoltotoimenpiteitä  

tekee automaatiokenttä-
laitteiden huoltotoimen-
piteitä 
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muut puhdistukset ja 
tarkistukset) 

Taakan nosto ja 
siirto 

käyttää ohjatusti apuvä-
lineitä taakkojen nos-
tossa ja siirrossa nou-
dattaen turvallisuus-
määräyksiä 

käyttää apuvälineitä 
taakkojen nostossa ja 
siirrossa noudattaen 
turvallisuusmääräyksiä 

käyttää itsenäisesti apu-
välineitä taakkojen nos-
tossa ja siirrossa huo-
mioiden ergonomian ja 
noudattaen turvallisuus-
määräyksiä 

Toimintajärjestelmän 
noudattaminen 

työskentelee aiheutta-
matta haittaa ympäris-
tölle  

 

työskentelee aiheutta-
matta haittaa ympäris-
tölle huomioiden ohja-
tusti myös huollon ai-
heuttamat poikkeusti-
lanteet 

työskentelee aiheutta-
matta haittaa ympäris-
tölle huomioiden myös 
huollon aiheuttamat 
poikkeustilanteet 

työskentelee laatujär-
jestelmien mukaisesti 

työskentelee laatujär-
jestelmän mukaisesti ja 
selvittää oman työn laa-
dullisen merkityksen 

työskentelee laatujär-
jestelmän mukaisesti ja 
selvittää ohjeiden mer-
kityksen tuotteen sekä 
toiminnan laadulle 

Teknisten dokument-
tien lukeminen ja tul-
kita 

tunnistaa yleisimmät 
piirrosmerkit sekä tun-
nistaa ja löytää ohjatusti 
laitteita kentältä 

tunnistaa yleisimmät 
piirrosmerkit sekä tun-
nistaa ja löytää laitteita 
kentältä sekä tulkitsee 
ohjatusti dokumentteja 
käynnissäpidon ja huol-
lon kannalta 

tunnistaa yleisimmät 
piirrosmerkit sekä tun-
nistaa ja löytää laitteita 
kentältä sekä tulkitsee 
dokumentteja käynnis-
säpidon ja huollon kan-
nalta 

Kemikaalien käsittely 
ja jätteiden hävittä-
minen 

käsittelee ja hävittää ke-
mikaaleja ja lajittelee ja 
hävittää työssään synty-
viä jätteitä ohjatusti 

käsittelee ja hävittää ke-
mikaaleja ja lajittelee ja 
hävittää työssään synty-
viä jätteitä ohjeiden mu-
kaisesti 

käsittelee ja hävittää ke-
mikaaleja sekä lajittelee 
ja hävittää työssään 
syntyviä jätteitä ohjei-
den mukaisesti ja osaa 
arvioida jätteiden ai-
heuttamia riskejä 

Kestävä kehityksen 
mukainen toiminta 

työskentelee tuhlausta 
välttäen, käsittelee, lajit-
telee ja hävittää työs-
sään syntyviä jätteitä 
ohjatusti 

työskentelee tuhlausta 
välttäen, käsittelee, lajit-
telee ja hävittää työs-
sään syntyviä jätteitä 
ohjeiden mukaisesti 

työskentelee tuhlausta 
välttäen, käsittelee, lajit-
telee ja hävittää työs-
sään syntyviä jätteitä 
ohjeiden mukaisesti ja 
osaa arvioida jätteiden 
aiheuttamia riskejä 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

3.  Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tietojärjestelmien ja 
raporttien käyttö 

hakee tietoa työalueen 
raporteista ja tietojärjes-
telmistä 

käyttää ja hyödyntää 
työalueen raportteja ja 
tietojärjestelmiä 

käyttää ja hyödyntää 
työalueen raportteja ja 
tietojärjestelmiä sekä 
tekee niihin kirjauksia 
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Prosessilaitteiden 
huoltoon liittyvän 
hydrauliikan ja 
pneumatiikan hallinta 

tuntee hydrauliikkaan ja 
pneumatiikkaan perus-
tuvat laitteet ja niiden 
käyttökohteet niin, että 
osaa avustaa laitehuol-
lossa  

tuntee hydrauliikkaan ja 
pneumatiikkaan perus-
tuvien laitteiden toimin-
taperiaatteet niin, että 
osaa ohjatusti huoltaa 
ja käyttää laitteita oikein 
ja turvallisesti  

tuntee hydrauliikkaan ja 
pneumatiikkaan perus-
tuvien laitteiden toimin-
taperiaatteet niin, että 
osaa huoltaa ja itsenäi-
sesti käyttää laitteita oi-
kein ja turvallisesti sekä 
tarkistaa tarvittavia koh-
teita 

Luonnontieteiden so-
veltaminen (esim. fy-
siikan suureet, kemi-
alliset vaikutukset, 
materiaalit, vipusuh-
teet, kuormat, jne.) 

soveltaa ohjatusti luon-
nontieteiden perusteita 
kunnonvalvonnassa ja 
huollossa 

soveltaa luonnontietei-
den perusteita kunnon-
valvonnassa ja huol-
lossa 

soveltaa luonnontietei-
den perusteita kunnon-
valvonnassa ja huol-
lossa sekä tunnistaa 
yleisempiä häiriöiden 
syitä 

Sähkölaitteiden toi-
mivuuden varmista-
minen 

arvioi sähkötekniikkaan 
perustuen prosessilait-
teiden huollon tarvetta, 
mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta 

arvioi sähkötekniikkaan 
perustuen prosessilait-
teiden huollon tarvetta 

arvioi itsenäisesti säh-
kötekniikkaan perus-
tuen prosessilaitteiden 
huollon tarvetta 

Prosessiautomaation 
ja automaation kent-
tälaitteiden hallinta 

 

selvittää ohjatusti auto-
maatiojärjestelmän peri-
aatteellisen rakenteen 
ja toiminnan 

 

selvittää automaatiojär-
jestelmän periaatteelli-
sen rakenteen ja toimin-
nan 

 

selvittää automaatiojär-
jestelmän periaatteelli-
sen rakenteen ja toimin-
nan sekä häiriöiden es-
tämisen menetelmiä 
(esim. sähkökatkot, 
sähköinen häiriösuojaus 
ja maadoitus)  

tunnistaa yleisimmät 
automaation kenttälait-
teet 

 

 

tunnistaa yleisimmät 
automaation kenttälait-
teet ja selvittää niiden 
toimintaperiaatteet  

 

tunnistaa yleisimmät 
automaation kenttälait-
teet ja selvittää niiden 
toimintaperiaatteet sekä 
niissä tavallisimmin 
esiintyvät häiriöt 

  selvittää prosessiauto-
maation yleisimmät toi-
mintahäiriöt ja niiden 
vaikutukset ohjauksiin 
ja säätöpiirien toimin-
taan    

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

selviytyy tutuista tilan-
teista, mutta muuttu-

selviytyy tutuissa ja 
muuttuvissa valintatilan-
teissa oma-aloitteisesti 

toimii erilaisissa tilan-
teissa tarkoituksenmu-
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vissa ja valintatilan-
teissa tarvitsee ohjausta 
ja tukea 

kaisesti ja löytää toimin-
nalleen vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

tekee työyhteisössä 
vastuullaan olevat teh-
tävät, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

tekee omatoimisesti 
työyhteisössä vastuul-
laan olevat tehtävät 

toimii vastuullisesti, yh-
teistyökykyisesti ja tasa-
vertaisesti erilaisten ih-
misten kanssa työyhtei-
sön ja ryhmän jäsenenä 

Ammattietiikka noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita ja 
aikatauluja 

noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita, 
sopimuksia ja 
säädöksiä sekä 
aikatauluja 

toimii työyhteisön 
arvojen, tavoitteiden, 
eettisten ohjeiden, 
sopimusten ja 
säädösten mukaisesti 
vaihtelevissa tilanteissa 
sekä noudattaa 
aikatauluja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky  

noudattaa työturvalli-
suusohjeita ja tiedostaa 
työskentelyn vaarat, 
osaa toimia yrityksen 
toimintamallin mukai-
sesti tapaturman sattu-
essa 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita sekä havait-
see ja ilmoittaa turvalli-
suuden vaaroista, osaa 
toimia yrityksen toimin-
tamallin mukaisesti ta-
paturman sattuessa 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita sekä havait-
see ja osaa arvioida 
työhön liittyvät vaarat ja 
ilmoittaa niistä, osaa toi-
mia yrityksen toiminta-
mallin mukaisesti tapa-
turman sattuessa 

toimii sähköturvallisuus-
määräysten, tulityökor-
tin ja työturvallisuuskor-
tin määräysten mukai-
sesti 

toimii sähköturvallisuus-
määräysten, tulityökor-
tin ja työturvallisuuskor-
tin määräysten mukai-
sesti 

toimii sähköturvallisuus-
määräysten, tulityökor-
tin ja työturvallisuuskor-
tin määräysten mukai-
sesti 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua ja antaa hätä-
ensiapua 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua ja toimia oi-
kein tavallisimmissa sai-
raus- ja tapaturmatilan-
teissa 

käyttää ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 

käyttää ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 
oikealla tavalla sekä 
varmistaa työvälineiden 
turvallisuuden 

käyttää turvallisesti oh-
jeiden mukaisia suo-
jaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä oikealla 
tavalla sekä varmistaa 
työvälineiden turvalli-
suuden 

työskentelee pääsään-
töisesti ergonomisesti 
oikein 

työskentelee ergonomi-
sesti oikein 

käyttää turvallisia, sopi-
vasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetel-
miä ottaen huomioon 
ergonomian 
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TUOTANTOPROSESSIT JA PROSESSIN OHJAUS, 45 OSP 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 noudattaa työturvallisuusohjeita 

 eritellä prosessin ohjauksia ja arvoja 

 lukea ja tulkita prosessi- ja instrumenttikaavioita 

 käyttää prosessinohjauksen automaatiojärjestelmää, kun ohjaa 
ja valvoo prosessia 

 valvoa, ohjata ja säätää työalueen prosesseja   

 säätää ja käyttää eri energiamuotoja ja käyttöhyödykkeitä  

 noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyksiä 

 seurata prosessilaitteiden toimintaa 

 seurata kenttälaitteiden toimintaa 

 hyödyntää työssä tarvittavia raportteja ja tietojärjestelmiä 

 käyttää prosessiteollisuuden sähkölaitteita  

 selvittää tärkeimpiä prosessiteollisuuden tuotteita ja niiden tuo-
tantoprosessien päävaiheita 

 selvittää prosessiteollisuuden merkityksen kansantaloudelle 

 työskennellä ja toimia prosessiteollisuudessa työyhteisön jäse-
nenä  

 työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle 

 lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä 

 hoitaa työhön liittyviä asioita jollakin vieraalla kielellä 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen 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 ja tarvittaessa sitä täy-
dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näy-
tössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty 
osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa mo-
nipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvioin-
tiin osallistuneiden kesken. 

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

Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot  

Ammattitaidon osoittamista-
vat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-
misen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla prosessiteollisuu-
den alan yrityksessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitet-
tava 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 ovat kotimaassa ja ulkomailla pääsääntöisesti 

 lähiopetus  

 työelämä 

 työssäoppiminen 

 työpajoissa 

 virtuaalisissa oppimisympäristöissä 

 muissa mahdollisissa oppimisympäristöissä 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opetus, ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimityöskentely 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 projektiti 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 työterveys, työturvallisuus ja toimintakyky 

 aloitteellisuus ja yrittelijäisyys 

 kestävä kehitys 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

Integrointi yhteisiin tutkin-
non osiin 

Osittainen integrointi mahdollista: 

 englanti 

 äidinkieli 

 matematiikka 
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 kemia 

 fysiikka 

 tieto- ja viestintätekniikka 

 liikunta ja ergonomia 

Tutkinnon osan sijoittumi-
nen tutkinnon toteutuksessa 

Sijoittuu pääsääntöisesti ensimmäiselle, toiselle vuodelle ja/tai kol-
mannelle vuodelle 

 

Osaamisen arviointi 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

1. Työprosessin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Prosessin ohjaus ja 
säätö 

erittelee ohjauksia ja ar-
voja työalueeltaan 

erittelee ohjauksia ja ar-
voja työalueeltaan, sel-
vittää nykyisen ajotilan-
teen  

erittelee ohjauksia ja ar-
voja työalueeltaan, sel-
vittää nykyisen ajotilan-
teen, osaa arvioida ar-
vojen ja yksikköproses-
sien merkityksen muulle 
prosessille 

Oman työsuorituk-
sen arviointi 

arvioi omaa työtään ja 
osaamistaan ohjatusti 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 
sekä löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 
sekä löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita sekä 
osaa esittää korjauseh-
dotuksia 

Työkokonaisuus ja 
työn vastuullinen te-
keminen 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

tarvitsee työvaiheissa 
etenemisessä ajoittaista 
ohjausta 

 

suunnittelee työn ohjei-
den avulla ja etenee su-
juvasti työvaiheesta toi-
seen  

 

suunnittelee itsenäisesti 
työn ja etenee sujuvasti 
työvaiheissa, ottaen 
huomioon vaiheiden jär-
jestyksen, ajotilanteen 
ja raportoinnin    

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 
ja tekee annetut tehtä-
vät omatoimisesti 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 
ja tekee omalla vastuu-
alueellaan muitakin kuin 
annettuja työtehtäviä 
omatoimisesti 
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ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Automaatiojärjestel-
män käyttö 

hakee tarvittavia arvoja 
järjestelmästä ja ohjaa 
ohjatusti prosessia 

hakee arvoja järjestel-
mästä ja ohjaa itsenäi-
sesti prosessia 

hakee arvoja järjestel-
mästä ja ohjaa itsenäi-
sesti prosessia, hyödyn-
tää tietojärjestelmiä mo-
nipuolisesti ja tekee 
päätelmiä tiedon oikeel-
lisuudesta 

tunnistaa hälytykset ja 
niiden syyt 

tunnistaa hälytykset ja 
niiden syyt, tulkitsee toi-
menpide-, hälytys- ja 
trendiarvoja  

tunnistaa hälytykset ja 
niiden syyt, tulkitsee toi-
menpide-, hälytys- ja 
trendiarvoja, tekee tar-
vittavat ohjaus- ja sää-
tötoimenpiteet 

Prosessien valvonta 
ja ohjaus (oman työ-
alueen prosessit) 

pitää prosessit käyn-
nissä ja tarkkailee tär-
keimpiä kohteita ja rea-
goi hälytyksiin 

pitää prosessit käyn-
nissä sekä käynnistää 
ja pysäyttää ne, tarkkai-
lee monipuolisesti koh-
teita ja tekee säätötoi-
menpiteitä ohjatusti  

pitää prosessit käyn-
nissä sekä käynnistää 
ja pysäyttää ne, tarkkai-
lee monipuolisesti koh-
teita ja tekee tarvittavat 
säätötoimenpiteet itse-
näisesti 

Toimintajärjestelmän 
noudattaminen 

 

 

työskentelee aiheutta-
matta haittaa ympäris-
tölle 

työskentelee aiheutta-
matta haittaa ympäris-
tölle sekä osaa tark-
kailla päästökuormituk-
sia 

työskentelee aiheutta-
matta haittaa ympäris-
tölle sekä osaa tark-
kailla päästökuormituk-
sia ja selvittää proses-
sin ympäristöpäästöt ja 
–riskit sekä tärkeimmät 
menetelmät niiden vä-
hentämiseksi 

työskentelee laatujär-
jestelmien mukaisesti 

työskentelee laatujär-
jestelmän mukaisesti ja 
selvittää oman työn laa-
dullisen merkityksen 

työskentelee laatujär-
jestelmän mukaisesti ja 
selvittää ohjeiden mer-
kityksen tuotteen sekä 
toiminnan laadulle 

hakee näytteenotto-oh-
jeen, ottaa ohjatusti 
edustavat näytteet  

hakee näytteenotto-oh-
jeen ja ottaa edustavat 
näytteet ja käsittelee ne 
ohjeiden mukaisesti 

hakee näytteenotto-oh-
jeen ja ottaa edustavat 
näytteet sekä tulkitsee 
niitä prosessin ja tuot-
teen laadun kannalta 
sekä tekee tarvittavat 
toimenpiteet 

Prosessi- ja PI-kaa-
vioiden lukeminen ja 
tulkinta 

tunnistaa yleisimmät 
piirrosmerkit 

tunnistaa yleisimmät 
piirrosmerkit ja selvittää 
prosessin toiminnan 
prosessikaavioista 

tunnistaa yleisimmät 
piirrosmerkit ja selvittää 
prosessin toiminnan 
prosessikaavioista sekä 
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paikantaa kohteita ken-
tältä 

Kestävä kehityksen 
mukainen toiminta 

työskentelee tuhlausta 
välttäen, käsittelee, lajit-
telee ja hävittää työs-
sään syntyviä jätteitä 
ohjatusti 

työskentelee tuhlausta 
välttäen, käsittelee, lajit-
telee ja hävittää työs-
sään syntyviä jätteitä 
ohjeiden mukaisesti 

työskentelee tuhlausta 
välttäen, käsittelee, lajit-
telee ja hävittää työs-
sään syntyviä jätteitä 
ohjeiden mukaisesti ja 
osaa arvioida jätteiden 
aiheuttamia riskejä 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tietojärjestelmien ja 
raporttien käyttämi-
nen 

hakee tietoa työalueen 
raporteista ja tietojärjes-
telmistä ja laatii työssä 
tarvittavat dokumentit 
ohjatusti tietotekniikkaa 
hyödyntäen 

käyttää ja hyödyntää 
työalueen raportteja ja 
tietojärjestelmiä ja laatii 
työssä tarvittavat doku-
mentit ohjeiden mukaan 
tietotekniikkaa hyödyn-
täen 

käyttää ja hyödyntää 
työalueen raportteja ja 
tietojärjestelmiä ja laatii 
työssä tarvittavat doku-
mentit itsenäisesti tieto-
tekniikkaa hyödyntäen 

Prosessilaitteiden 
toiminnan hallinta 

 

tunnistaa erilaisia pro-
sessilaitteita ja seuraa 
niiden toimintaa 

tunnistaa erilaisia pro-
sessilaitteita ja seuraa 
niiden toimintaa ja ym-
märtää niiden merkityk-
sen prosessissa 

tunnistaa erilaisia pro-
sessilaitteita ja seuraa 
niiden toimintaa ja ym-
märtää niiden merkityk-
sen prosessissa sekä 
tarkistaa laitteiden toi-
mivuuden 

Työpaikalla toimimi-
nen 

 

selvittää prosessiteolli-
suuden tärkeimpiä tuo-
tantolaitoksia ja tuotteita 
sekä prosessiteollisuu-
den merkitystä kansan-
taloudelle 

selvittää prosessiteolli-
suuden tärkeimpiä tuo-
tantolaitoksia ja tuotteita 
sekä oman alansa tuo-
tantoprosesseja ja pro-
sessiteollisuuden merki-
tystä kansantaloudelle 

selvittää prosessiteolli-
suuden tärkeimpiä tuo-
tantolaitoksia, tuotteita, 
niiden käyttökohteita ja 
oman alansa tuotanto-
prosesseja sekä pro-
sessiteollisuuden merki-
tystä kansantaloudelle 
ja prosessiteollisuuden 
tulevaisuudennäkymiä 

selvittää opastettuna 
työtään koskevat työyh-
teisön säännöt ja tavan 
toimia 

selvittää työtään koske-
vat työyhteisön säännöt 
ja tavan toimia 

selvittää työyhteisöä 
koskevat työyhteisön 
säännöt ja tavan toimia, 
tuntee työpaikan organi-
saation ja toiminnan niin 
laajasti, että osaa työs-
kennellä työnjohdon oh-
jeiden mukaan työtehtä-
vissään 

tuntee työsopimuksen 
siinä määrin, että tietää 

tuntee työsopimuksen 
siinä määrin, että tietää 

tuntee työsopimuksen 
siinä määrin, että tietää 
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omat oikeutensa ja vel-
vollisuutensa 

omat oikeutensa ja vel-
vollisuutensa 

omat oikeutensa ja vel-
vollisuutensa 

Automaatio-ohjaus-
ten hallinta 

 

käyttää säätöpiiriä auto-
maatti- sekä käsiajolla, 
ottaa huomioon perus-
lukitusten vaikutukset 

käyttää säätöpiiriä auto-
maatti- sekä käsiajolla, 
ottaa huomioon perus-
lukitusten vaikutukset, 
ymmärtää sekvenssioh-
jelman ajamisen peri-
aatteen  

käyttää säätöpiiriä auto-
maatti- sekä käsiajolla, 
ottaa huomioon perus-
lukitusten vaikutukset, 
ymmärtää sekvenssioh-
jelman ajamisen peri-
aatteen tietää säätöpa-
rametrien merkityksen 
ja tulkitsee lukitustietoja 

Prosessiteollisuuden 
käyttöhyödykkeiden 
(esim. vesi, höyry, 
sähkö paineilma) 
käyttäminen 

tunnistaa työalueellaan 
käytettävät käyttö-
hyödykkeet ja tietää 
käytettävät energiamuo-
dot 

ottaa huomioon käyttö-
hyödykkeiden ja ener-
gian käytön eri käyttö-
kohteissa ja ajotilan-
teissa 

ottaa huomioon käyttö-
hyödykkeiden ja ener-
gian käytön eri käyttö-
kohteissa ja ajotilan-
teissa sekä niiden vai-
kutukset prosessiin ja 
kustannuksiin  

Sähkölaitteiden käyt-
täminen (esim. moot-
torin ohjaukset) 

 

tunnistaa prosessiteolli-
suudessa käytettävät 
sähkölaitteet ja osaa 
ohjatusti käyttää niitä 

käyttää prosessiteolli-
suudessa käytettäviä 
sähkölaitteita oikein ja 
turvallisesti ja tuntee nii-
den toimintaperiaatteet  

käyttää prosessiteolli-
suudessa käytettäviä 
sähkölaitteita oikein ja 
turvallisesti sekä tarkis-
taa tarvittavia kohteita 
ja tuntee sähkölaittei-
den toimintaperiaatteet  

Fysikaalisten riippu-
vuuksien soveltami-
nen (esim. virtauk-
set, paineet, lämpöti-
lat, tiheydet, jne.) 

soveltaa ohjatusti fy-
siikan perusteita pro-
sessin ohjauksessa 

soveltaa fysiikan perus-
teita prosessin ohjauk-
sessa 

soveltaa fysiikan perus-
teita prosessin ohjauk-
sessa sekä tunnistaa 
yleisempiä häiriöiden 
syitä 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKITEERIT 

4.  Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

selviytyy tutuista tilan-
teista, mutta muuttu-
vissa ja valintatilan-
teissa tarvitsee ohjausta 
ja tukea 

selviytyy tutuissa ja 
muuttuvissa valintatilan-
teista oma-aloitteisesti 

toimii erilaisissa tilan-
teissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toimin-
nalleen vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

tekee työyhteisössä 
vastuullaan olevat teh-
tävät, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

tekee omatoimisesti 
työyhteisössä vastuul-
laan olevat tehtävät 

toimii vastuullisesti, yh-
teistyökykyisesti ja tasa-
vertaisesti erilaisten ih-
misten kanssa työyhtei-
sön ja ryhmän jäsenenä 

Ammattietiikka selviytyy auttavasti yh-
dellä vieraalla kielellä 
vuorovaikutustilanteissa 

selviytyy vuorovaikutus-
tilanteissa yhdellä vie-
raalla kielellä 

toimii joustavasti yh-
dellä vieraalla kielellä 
vuorovaikutustilanteissa 
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noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita 

noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita, sopi-
muksia ja säädöksiä  

toimii työyhteisön arvo-
jen, tavoitteiden, eettis-
ten ohjeiden, sopimus-
ten ja säädösten mukai-
sesti  

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky  

noudattaa työturvalli-
suusohjeita ja tiedostaa 
työskentelyn vaarat, 
osaa toimia yrityksen 
toimintamallin mukai-
sesti tapaturman sattu-
essa 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita sekä havait-
see ja ilmoittaa turvalli-
suuden vaaroista, osaa 
toimia yrityksen toimin-
tamallin mukaisesti ta-
paturman sattuessa 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita sekä havait-
see ja osaa arvioida 
työhön liittyvät vaarat ja 
ilmoittaa niistä, osaa toi-
mia yrityksen toiminta-
mallin mukaisesti tapa-
turman sattuessa 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua ja antaa hätä-
ensiapua  

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua ja toimii oikein 
tavallisimmissa sairaus- 
ja tapaturmatilanteissa 

käyttää ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 

käyttää ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 
oikealla tavalla sekä 
varmistaa työvälineiden 
turvallisuuden 

käyttää turvallisesti oh-
jeiden mukaisia suo-
jaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä oikealla 
tavalla sekä varmistaa 
työvälineiden turvalli-
suuden 

työskentelee pääsään-
töisesti ergonomisesti 
oikein 

työskentelee ergonomi-
sesti oikein 

käyttää turvallisia, sopi-
vasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetel-
miä ottaen huomioon 
ergonomia 
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SAHATEOLLISUUDEN OSAAMISALAN PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 

 

SAHATEOLLISUUDEN PROSESSIN HALLINTA, 30 OSP 

Ammattitaitovaatimukset 
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 noudattaa alakohtaisia työturvallisuusohjeita 

 toimia valitussa sahaprosessissa 

 mitata puun kosteuden ja tiheyden 

 ohjata ja seurata saha- ja/tai jatkojalostusteollisuuden pro-
sessia automaatiojärjestelmällä 

 seurata koneiden ja laitteiden toimintaa  

 lajitella sahatavaraa  

 noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja mää-
räyksiä  

 ottaa huomioon puun rakenteen, ominaisuuksien ja vikojen 
vaikutuksen työstössä ja puun käyttäytymisessä 

 ottaa huomioon sahaprosessin kokonaisuuden tukkienkäsit-
telystä lähetykseen ja prosessin eri vaiheiden vaikutuksen 
tuotteiden laatuun, arvoon ja saantoon 

 hyödyntää työssä tarvittavia raportteja ja tieto-järjestelmiä 

 toimia ja työskennellä työyhteisön jäsenenä 

 työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle 

 lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

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

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen ete-
nemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittä-
mistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, 
mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjalli-
sella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen 
eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. 
Numeerista arviointia 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 
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. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkin-
non perusteessa. 
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Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla sahateolli-
suuden tuotantolaitoksessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 
osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kritee-
reitä. 

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 tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 
 lähiopetus  
 työelämä  
 työssäoppiminen 
 työpaja tai työsali  
 virtuaalinen oppimisympäristö  
 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opetus, ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimityöskentely 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 projektit 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat opiskelijan ammattitaitovaatimusten toteutumi-
sesta ja arvioimisesta. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan op-
pimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot   

 

 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 työterveys, työturvallisuus ja toimintakyky 

 aloitteellisuus ja yrittelijäisyys 

 kestävä kehitys 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Osittainen integrointi mahdollista: 

 englanti 

 äidinkieli 
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 matematiikka 

 kemia 

 fysiikka 

 tieto- ja viestintätekniikka 

 liikunta ja ergonomia 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Sijoittuu pääsääntöisesti toiselle ja kolmannelle opiskeluvuodelle 

 

Osaamisen arviointi 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

1. Työprosessin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Sahaprosessi koko-
naisuuden hallinta ja 
vastuullinen työsken-
tely 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

tarvitsee työvaiheissa 
etenemisessä ohjausta 

suunnittelee työn ohjei-
den avulla ja etenee su-
juvasti työvaiheesta toi-
seen 

suunnittelee itsenäisesti 
työn ja etenee sujuvasti 
työvaiheissa, ottaen 
huomioon ajotilanteen 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 
ja tekee annetut tehtä-
vät omatoimisesti 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 
ja tekee omalla vastuu-
alueellaan muitakin kuin 
annettuja työtehtäviä 
omatoimisesti 

Oman työsuorituk-
sen arviointi 

arvioi omaa työtään ja 
osaamistaan ohjatusti 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 
sekä löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 
sekä löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita sekä 
osaa esittää korjauseh-
dotuksia 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Toimintajärjestelmän 
noudattaminen 

työskentelee aiheutta-
matta haittaa ympäris-
tölle 

työskentelee aiheutta-
matta haittaa ympäris-
tölle sekä tarkkailee ym-
päristökuormitusta 

työskentelee aiheutta-
matta haittaa ympäris-
tölle ja tarkkailee ympä-
ristökuormitusta sekä 
esittää menetelmiä nii-
den vähentämiseksi 
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Puun kosteuden ja ti-
heyden mittaus 

työskentelee laatujär-
jestelmien mukaisesti 

työskentelee laatujär-
jestelmän mukaisesti ja 
selvittää oman työn laa-
dullisen merkityksen 

työskentelee laatujärjes-
telmän mukaisesti ja 
selvittää ohjeiden mer-
kityksen tuotteen sekä 
toiminnan laadulle 

mittaa puun kosteuden 
sähköisellä kosteusmit-
tarilla ja määrittää ja 
laskee puukappaleen ti-
heyden käyttäen työntö-
mittaa ja vaakaa 

laskee puun kosteuden 
ja mittaa sen punnitus- 
kuivausmenetelmällä ja 
erilaisilla mittareilla 
sekä määrittää ja las-
kee puukappaleen ti-
heyden 

määrittää puun kosteu-
den käyttäen erilaisia 
mittausvälineitä ja me-
netelmiä sekä määrittää 
ja laskee puukappaleen 
tiheyden erilaisilla me-
netelmillä 

Sahaprosessin oh-
jaus ja seuranta 

käynnistää ja sammut-
taa yksikköprosessin ja 
ohjaa valittua prosessin 
osaa ohjatusti 

käynnistää ja sammut-
taa yksikköprosessin, 
ohjaa valittua prosessin 
osaa ja toimii oikein 
yleisimmissä häiriötilan-
teissa 

ohjaa valittua prosessin 
osaa ja ennakoi sekä 
välttää häiriötilanteita ja 
huomioi prosessivai-
heen merkityksen tuo-
tantokokonaisuuden 
osana 

Sahan tai jatkojalos-
tuksen koneiden ja 
laitteiden käyttö ja 
seuranta 

käyttää valitun proses-
sin osan koneita ja seu-
raa niiden toimintaa oh-
jatusti 

käyttää valitun proses-
sin osan koneita ja seu-
raa niiden toimintaa 

käyttää valitun proses-
sin osan koneita itsenäi-
sesti ja toimii häiriötilan-
teissa tarkoituksenmu-
kaisesti 

Sahatavaran laatula-
jittelu ja lujuuslajittelu 

lajittelee ohjatusti saha-
tavaraa abc- ja lujuusla-
jittelun mukaisesti 

lajittelee sahatavaraa 
abc-lajittelun mukaisesti 
lähes itsenäisesti ja lu-
juuslajittelun mukaisesti 

lajittelee sahatavaraa 
abc-lajittelun mukaisesti 
itsenäisesti ja lujuuslajit-
telun mukaisesti 

Kestävä kehityksen 
mukainen toiminta 

työskentelee tuhlausta 
välttäen, käsittelee, lajit-
telee ja hävittää työs-
sään syntyviä jätteitä 
ohjatusti 

työskentelee tuhlausta 
välttäen, käsittelee, lajit-
telee ja hävittää työs-
sään syntyviä jätteitä 
ohjeiden mukaisesti 

työskentelee tuhlausta 
välttäen, käsittelee, lajit-
telee ja hävittää työs-
sään syntyviä jätteitä 
ohjeiden mukaisesti ja 
osaa arvioida jätteiden 
aiheuttamia riskejä 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Puun hankinta selvittää tukkien käsitte-
lyn, tukkien kuorinnan, 
mittauksen ja lajittelun, 
niissä käytettäviä lait-
teita, puun hankinnan ja 
korjuun menetelmiä, 
rungon apteerauksen 
tavoitteet ja tukkien laa-
tuvaatimukset 

selvittää tukkien käsitte-
lyn, tukkien kuorinnan, 
mittauksen ja lajittelun, 
niissä käytettäviä lait-
teita ja niiden toiminta-
periaatteet, puun han-
kinnan ja korjuun mene-
telmiä, rungon aptee-
rauksen tavoitteet ja 

selvittää tukkien käsitte-
lyn, tukkien kuorinnan, 
mittauksen ja lajittelun, 
niissä käytettävät lait-
teet ja niiden toiminta-
periaatteet, puun han-
kinnan ja 
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tukkien laatuvaatimuk-

set sekä lopputuotteen 

laadun ja ominaisuuk-
sien merkityksen tuot-
teen valmistukseen 

korjuun menetelmät, 
rungon apteerauksen 
tavoitteet ja tukkien laa-
tuvaatimukset sekä lop-
putuotteen laadun ja 
ominaisuuksien merki-
tyksen tuotteen valmis-
tukseen 

Sahakoneiden ja lait-
teiden hallinta 

tuntee erilaisia sahalin-
joja, sahakoneita ja jat-
kojalostuslinjoja niin, 
että osaa käyttää vali-
tun prosessin osan sa-
hakoneita ohjatusti 

tuntee erilaisten saha-
linjojen tai jatkojalostus-
linjojen ja koneiden toi-
mintaperiaatteita niin, 
että osaa käyttää vali-
tun prosessin osan ko-
neita lähes itsenäisesti 

tuntee erilaisia sahaus-
menetelmiä ja sahalin-
joja tai jatkojalostuslin-
joja ja niihin soveltuvia 
linjaratkaisuja niin, että 
osaa käyttää valitun 
prosessin osan koneita 
itsenäisesti 

Sahaprosessin koko-
naisuuden hallinta 
(tukkilajittelu, sa-
haus, särmäys, di-
mensio-lajittelu, ri-
moitus, kuivaus, ta-
saus ja paketointi 
sekä sahan päätuot-
teet ja sivutuotteet ) 

tuntee sahaprosessin 
eri vaiheet tukkien han-
kinnasta sahatavaran 
jalostukseen siten, että 
osaa ottaa huomioon 
edeltävän ja seuraavan 
vaiheen toimiessaan 
jossakin osaproses-
sissa 

tuntee sahaprosessin 
eri vaiheet tukkien vas-
taanotosta valmiin tava-
ran varastointiin ja lähe-
tykseen ja ottaa eri vai-
heet huomioon työsken-
nellessään jossakin pro-
sessin osassa 

tuntee sahaprosessin 
eri vaiheet, niiden mer-
kityksen tuotannossa 
tuotteen laatuun, arvoon 
ja saantoon niin, että ot-
taa eri vaiheet huomi-
oon työssään 

 tuntee sahauksen ja 
asetteen suunnittelun 
menetelmiä niin, että 
osaa suunnitella niitä 
ohjatusti 

suunnittelee ja arvioi 
sahausasetteita 

Sahatavaran jalosta-
minen 

selvittää sahatavaran 
jalostuksen menetelmiä 
niin, että osaa ohjatusti 
lajitella sahatavaraa ja-
lostuksen vaatimuksen 
mukaisesti 

selvittää sahatavaran 
jalostuksen menetelmiä 
niin, että osaa lähes it-
senäisesti lajitella saha-
tavaraa jalostuksen 
vaatimusten mukaisesti 

selvittää sahatavaran 
jalostuksen menetelmiä 
niin, että osaa itsenäi-
sesti lajitella sahatava-
raa jalostuksen vaati-
musten mukaisesti 

Puulajien, puun ra-
kenteen ja ominai-
suuksien huomioon 
ottaminen sahapro-
sessissa 

tuntee puun rakenteen, 
viat ja ominaisuudet ja 
osaa lajitella ohjattuna 
sahatavaraa niiden pe-
rusteella 

tuntee puun rakenteen, 
viat ja ominaisuudet ja 
osaa lajitella ohjattuna 
sahatavaraa niiden pe-
rusteella sekä kuvata 
niiden merkitystä saha-
tavaran laatuun 

tuntee puun rakenteen, 
viat ja ominaisuudet ja 
osaa lajitella itsenäisesti 
sahatavaraa niiden pe-
rusteella sekä ottaa ne 
huomioon sahauspro-
sessissa 

Lajittelustandardien 
ja laatu- ja lujuuslajit-
telunormi en huomi-
oon ottaminen sa-
haprosessissa 

tunnistaa puun viat ja 
mittaa standardien mu-
kaisesti vikoja sahata-
varasta ja lajittelee oh-
jatusti sahatavaraa abc 
- ja lujuusluokituksen 
mukaisesti  

tunnistaa tukkien ja 
puuaineen viat ja ottaa 
huomioon niiden merki-
tyksen sahatavaran laa-
tuun sekä mittaa stan-
dardien mukaisesti vi-
koja sahatavarasta ja 

tunnistaa tukkien ja 
puuaineen viat ja ottaa 
huomioon niiden merki-
tyksen sahatavaran laa-
tuun ja arvoon sekä mit-
taa standardien mukai-
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lajittelee sahatavaraa 
abc- ja lujuusluokituk-
sen mukaisesti 

sesti vikoja sahatava-
rasta ja lajittelee saha-
tavaraa abc- ja lujuusla-
jitteluohjeiden mukai-
sesti 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu  

 

 

selviytyy tutuista tilan-
teista, mutta muuttu-
vissa ja valintatilan-
teissa tarvitsee ohjausta 
ja tukea 

selviytyy tutuissa ja 
muuttuvissa valintatilan-
teista oma-aloitteisesti 

toimii erilaisissa tilan-
teissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toimin-
nalleen vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

tekee työyhteisössä 
vastuullaan olevat teh-
tävät, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

tekee omatoimisesti 
työyhteisössä vastuul-
laan olevat tehtävät 

toimii vastuullisesti, yh-
teistyökykyisesti ja tasa-
vertaisesti erilaisten ih-
misten kanssa työyhtei-
sön ja ryhmän jäsenenä 

Ammattietiikka noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita 

noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita, sopi-
muksia ja säädöksiä 

toimii työyhteisön arvo-
jen, tavoitteiden, eettis-
ten ohjeiden, sopimus-
ten ja säädösten mukai-
sesti 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita ja tiedostaa 
oman työskentelyn vaa-
rat, osaa toimia yrityk-
sen toimintamallin mu-
kaisesti tapaturman sat-
tuessa 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita sekä havait-
see ja ilmoittaa turvalli-
suuden puutteista, osaa 
toimia yrityksen toimin-
tamallin mukaisesti ta-
paturman sattuessa 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita sekä tunnis-
taa ja osaa arvioida työ-
hön liittyvät vaarat, 
osaa toimia yrityksen 
toimintamallin mukai-
sesti tapaturman sattu-
essa 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua ja antaa hätä-
ensiapua 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua ja toimii oikein 
tavallisimmissa sairaus- 
ja tapaturmatilanteissa 

käyttää ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 

käyttää ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 
oikealla tavalla sekä 
varmistaa työvälineiden 
turvallisuuden 

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

tavalla sekä varmistaa 

työvälineiden turvalli-
suuden 

työskentelee pääsään-
töisesti ergonomisesti 
oikein 

työskentelee ergonomi-
sesti oikein 

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

 

 

KEMIANTEKNIIKAN OSAAMISALAN PAKOLLINEN TUTKINNONOSA 

 

YKSIKKÖPROSESSIEN HALLINTA, 30 OSP 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 noudattaa työturvallisuusohjeita 

 käyttää kemiallisia yksikköprosesseja (esim. hapetus, pelkis-
tys, neutralointi, jne.) 

 käyttää mekaanisia yksikköprosesseja (esim. jauhatus, seu-
lonta, selkeytys, suodatus, jne.) 

 käyttää termisiä yksikköprosesseja (esim. lämmönsiirto, haih-
dutus, kiteytys, kuivaus, jne.) 

 käyttää aineensiirron yksikköprosesseja (esim. tislaus, uutto, 
ioninvaihto, jne.) 

 käyttää ympäristöteknisiä yksikköprosesseja  

 työskennellä ja toimia prosessiteollisuudessa työyhteisön jä-
senenä 

 työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle 

 lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä 

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

Osaamisen arvioinnin koh-
teet 

Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon osoittamista-
vat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla prosessiteol-
lisuuden alan yrityksessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 
osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa mää-
rättyjä 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 kat-
tavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus  

 työelämä 

 työssäoppiminen 

 työpaja, työsali ja laboratorio 

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimisympäristöt ovat kotimaassa ja ulkomailla pääsääntöisesti 

 opetus, ohjaus ja valmennus 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 projektit 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat opiskelijan ammattitaitovaatimusten toteutumi-
sesta ja arvioimisesta. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppi-
mista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 työterveys, työturvallisuus ja toimintakyky 

 aloitteellisuus ja yrittelijäisyys 

 kestävä kehitys 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 kansainvälisyys ja kulttuurituntemus 
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Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

 

Osittainen integrointi mahdollista: 

 englanti 

 äidinkieli 

 matematiikka 

 kemia 

 fysiikka 

 tieto- ja viestintätekniikka 

 liikunta ja ergonomia 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Sijoittuu pääsääntöisesti ensimmäiselle vuodelle. 

 

Valtakunnalliset arviointikriteerit 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

1.   Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työkokonaisuuden 
hallinta ja vastuulli-
nen työskentely 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

tarvitsee työvaiheissa 
etenemisessä ohjausta 

suunnittelee työn ohjei-
den avulla ja etenee su-
juvasti työvaiheesta toi-
seen 

suunnittelee itsenäisesti 
työn ja etenee sujuvasti 
työvaiheissa, ottaen 
huomioon ajotilanteen 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 
ja tekee annetut tehtä-
vät omatoimisesti 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 
ja tekee omalla vastuu-
alueellaan muitakin kuin 
annettuja työtehtäviä 

Oman työsuorituk-
sen arviointi 

arvioi omaa työtään ja 
osaamistaan ohjatusti 

arvioi omaa työskentely-
ään ja osaamistaan 
sekä löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita 

arvioi omaa työskentely-
ään ja osaamistaan 
sekä löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita sekä 
osaa esittää korjauseh-
dotuksia 
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ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

2.  Työmenetelmien, 
-välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työalueen siistimi-
nen ja prosessilaittei-
den puhdistaminen 

ylläpitää ohjattuna työ-
ympäristön ja prosessi-
laitteiden puhtautta 

ylläpitää työympäristön 
ja prosessilaitteiden 
puhtautta käyttäen tar-
vittavia apuvälineitä 

ylläpitää oma-aloittei-
sesti työympäristön ja 
prosessilaitteiden puh-
tautta käyttäen tarvitta-
via apuvälineitä 

Toimintajärjestelmän 
noudattaminen 

työskentelee laatujär-
jestelmien mukaisesti 

työskentelee laatujär-
jestelmän mukaisesti ja 
selvittää oman työn laa-
dullisen merkityksen 

työskentelee laatujär-
jestelmän mukaisesti ja 
selvittää ohjeiden merki-
tyksen tuotteen sekä toi-
minnan laadulle 

Yksikköprosessien 
ohjaus 

seuraa yksikköproses-
sien toimintaa ja ohjaa 
prosesseja ohjatusti 

seuraa yksikköproses-
sien toimintaa ja ohjaa 
prosesseja 

seuraa yksikköproses-
sien toimintaa ja ohjaa 
prosesseja huomioiden 
laadulliset ja taloudelli-
set periaatteet 

osaa ohjatusti pysäyttää 
yksikköprosessien häi-
riötilanteissa 

osaa pysäyttää yksikkö-
prosessit häiriötilan-
teissa 

osaa käynnistää ja py-
säyttää yksikköprosessit 
eri tilanteissa 

Yksikköprosessin 
laitteiston hallinta 

tunnistaa yksikköpro-
sessien linjat ja raken-
teet 

tunnistaa yksikköpro-
sessien linjat ja raken-
teet sekä prosessiliityn-
nät 

tunnistaa yksikköpro-
sessien linjat ja raken-
teet sekä prosessiliityn-
nät ja ymmärtää käytet-
tävien materiaalien mer-
kityksen 

Kemikaalien käsit-
tely, jätteiden hävit-
täminen ja taloudelli-
nen työskentely 

työskentelee tuhlausta 
välttäen, käsittelee ja 
hävittää kemikaaleja ja 
lajittelee ja hävittää 
työssään syntyviä jät-
teitä ohjatusti 

työskentelee tuhlausta 
välttäen, käsittelee ja 
hävittää kemikaaleja ja 
lajittelee ja hävittää 
työssään syntyviä jät-
teitä ohjeiden mukai-
sesti 

työskentelee tuhlausta 
välttäen, käsittelee ja 
hävittää kemikaaleja ja 
lajittelee ja hävittää 
työssään syntyviä jät-
teitä ohjeiden mukai-
sesti ja osaa arvioida 
jätteiden aiheuttamia 
riskejä 
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ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

3.  Työn perus-
tana olevan tie-
don hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Yksikköproses-
sien kemiallisten 
ja fysikaalisten 
lainalaisuuksien 
huomioon ottami-
nen 

ottaa ohjatusti huomioon 
kemialliset ja fysikaaliset 
lainalaisuudet yksikkö-
prosessien toiminnassa 

ottaa huomioon kemialli-
set ja fysikaaliset lainalai-
suudet yksikköproses-
sien toiminnassa 

ottaa huomioon kemialli-
set ja fysikaaliset lainalai-
suudet yksikköproses-
sien toiminnassa ja osaa 
korjata niiden aiheutta-
mat yleisimmät häiriöti-
lanteet 

Yksikköproses-
sien ympäristö-
vaikutusten huo-
mioon ottaminen 

selvittää yksikköproses-
sien ympäristövaikutuk-
set 

selvittää yksikköproses-
sien ympäristövaikutuk-
set ja menetelmät niiden 
vähentämiseksi 

selvittää yksikköproses-
sien ympäristövaikutuk-
set ja menetelmät sekä 
oman työn merkityksen 
niiden vähentämiseksi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen op-
pimisen avaintai-
dot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja on-
gelmanratkaisu 

selviytyy tutuista tilan-
teista, mutta muuttuvissa 
ja valintatilanteissa tarvit-
see ohjausta ja tukea 

selviytyy tutuissa ja 
muuttuvissa valintatilan-
teista oma- aloitteisesti 

toimii erilaisissa tilan-
teissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toimin-
nalleen vaihtoehtoisia toi-
mintatapoja 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

tekee työyhteisössä vas-
tuullaan olevat tehtävät, 
mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta 

tekee omatoimisesti työ-
yhteisössä vastuullaan 
olevat tehtävät 

toimii vastuullisesti, yh-
teistyökykyisesti ja tasa-
vertaisesti erilaisten ih-
misten kanssa työyhtei-
sön ja ryhmän jäsenenä 

Ammattietiikka noudattaa annettuja eet-
tisiä ohjeita ja aikatauluja 

noudattaa annettuja eet-
tisiä ohjeita, sopimuksia 
ja säädöksiä sekä aika-
tauluja 

toimii työyhteisön arvo-
jen, tavoitteiden, eettis-
ten ohjeiden, sopimusten 
ja säädösten mukaisesti 
vaihtelevissa tilanteissa 
sekä noudattaa aikatau-
luja 

Terveys, turvalli-
suus ja toiminta-
kyky 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita ja tiedostaa 
oman työskentelyn vaa-
rat, osaa toimia yrityksen 
toimintamallin mukaisesti 
tapaturman sattuessa 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita sekä havait-
see ja ilmoittaa turvalli-
suuden vaaroista, osaa 
toimia yrityksen toiminta-
mallin mukaisesti tapa-
turman sattuessa 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita sekä havait-
see ja osaa arvioida työ-
hön liittyvät vaarat ja il-
moittaa niistä, osaa toi-
mia yrityksen toiminta-
mallin mukaisesti tapa-
turman sattuessa 



   OPETUSSUUNNITELMA   29 (69) 

   

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua ja antaa hätä-
ensiapua 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua ja toimia oikein 
tavallisimmissa sairaus- 
ja tapaturmatilanteissa 

käyttää ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 

käyttää ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 
oikealla tavalla sekä var-
mistaa työvälineiden tur-
vallisuuden 

käyttää turvallisesti ohjei-
den mukaisia suojaimia, 
työvälineitä ja työmene-
telmiä oikealla tavalla 
sekä varmistaa työväli-
neiden turvallisuuden 

työskentelee pääsääntöi-
sesti ergonomisesti oi-
kein 

työskentelee ergonomi-
sesti oikein 

käyttää turvallisia, sopi-
vasti kuormittavia ja vaih-
televia työmenetelmiä ot-
taen huomioon er-
gonomian 

 

 

PAPERITEOLLISUUDEN OSAAMISALAN PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 

 

PAPERITEOLLISUUDEN PROSESSIEN HALLINTA JA KÄYNNISSÄPITO, 30 OSP 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa toimia massan-, paperin- ja/tai kartongin val-mistus- 
ja/tai jalostusprosessin työtehtävissä tai prosessin osassa sekä laji-
tella ja hävittää työssään syntyvää jätettä. 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 noudattaa alakohtaisia työturvallisuusohjeita 

 toimia jossakin massan-, paperin- ja/tai kartongin valmistus- 
ja/tai jalostusprosessin työtehtävissä tai prosessin osassa 

 paperiteollisuuden käynnissäpitoon liittyviä tehtäviä 

 noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyk-
siä 

 kuvata massojen valmistuksen vaiheet raaka-aineista loppu-
tuotteiksi 

 kuvata paperin ja kartongin valmistuksen vaiheet raaka-ai-
neista lopputuotteiksi  

 toimia ja työskennellä paperiteollisuudessa työyhteisön jäse-
nenä  

 työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle 

 lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä 

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-
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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 koh-
teet 

Tutkinnon osan arvioinnin kohteet 

Ammattitaidon osoittamista-
vat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla prosessiteol-
lisuuden alan yrityksessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 
osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa mää-
rättyjä 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 kat-
tavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus 

 työelämä 

 työssäoppiminen 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opetus, ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 projektit 
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Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat opiskelijan ammattitaitovaatimusten toteutumi-
sesta ja arvioimisesta. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppi-
mista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 työterveys, työturvallisuus ja toimintakyky 

 aloitteellisuus ja yrittelijäisyys 

 kestävä kehitys 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 kansainvälisyys ja kulttuurituntemus 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Osittainen integrointi mahdollista: 

 englanti 

 äidinkieli 

 matematiikka 

 kemia 

 fysiikka 

 tieto- ja viestintätekniikka 

 liikunta ja ergonomia 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Sijoittuu pääsääntöisesti toiselle ja kolmannelle vuodelle. 

 

Valtakunnalliset arviointikriteerit 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Paperiteollisuuden  
prosessien hallinta ja 
vastuullinen työsken-
tely 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

tarvitsee työvaiheissa 
etenemisessä ohjausta 

 

suunnittelee työn ohjei-
den avulla ja etenee su-
juvasti työvaiheesta toi-
seen  

suunnittelee itsenäisesti 
työn ja etenee sujuvasti 
työvaiheissa, ottaen 
huomioon ajotilanteen 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 
ja tekee annetut tehtä-
vät omatoimisesti 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 
ja tekee omalla vastuu-
alueellaan muitakin kuin 
annettuja työtehtäviä 
omatoimisesti 

Oman työsuorituk-
sen arviointi 

arvioi omaa työtään ja 
osaamistaan ohjatusti 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 

arvioi omaa työskentely-
ään ja osaamistaan 
sekä löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
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sekä löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita 

kehittämiskohteita sekä 
osaa esittää korjauseh-
dotuksia 

  

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Toimintajärjestelmän 
noudattaminen 

työskentelee aiheutta-
matta haittaa ympäris-
tölle  

 

työskentelee aiheutta-
matta haittaa ympäris-
tölle sekä tarkkailla 
päästökuormitusta  

työskentelee aiheutta-
matta haittaa ympäris-
tölle ja tarkkailla päästö-
kuormitusta sekä esittää 
menetelmiä niiden vä-
hentämiseksi 

työskentelee laatujär-
jestelmien mukaisesti 

työskentelee laatujär-
jestelmän mukaisesti ja 
selvittää oman työn laa-
dullisen merkityksen 

työskentelee laatujärjes-
telmän mukaisesti ja 
selvittää ohjeiden merki-
tyksen tuotteen sekä toi-
minnan laadulle 

hakee näytteenotto-oh-
jeen ja ottaa edustavat 
näytteet ohjatusti 

hakee näytteenotto-oh-
jeen ja ottaa edustavat 
näytteet ja käsittelee ne 
ohjeiden mukaisesti 

hakee näytteenotto-oh-
jeen ja ottaa edustavat 
näytteet sekä tulkitsee 
niitä prosessin ja tuot-
teen laadun kannalta 
sekä tekee tarvittavat 
toimenpiteet 

Paperin- ja kartongin 
valmistus- ja jalos-
tusprosessien hal-
linta 

toimii ohjattuna jossakin 
massan-, paperin-, 
ja/tai kartongin valmis-
tus- ja/tai jalostuspro-
sessin työtehtävissä tai 
prosessin osassa sekä 
ottaa ohjattuna huomi-
oon valmistus- ja/tai ja-
lostusprosessien koko-
naisuuden omassa työ-
tehtävässään 

toimii jossakin massan-, 
paperin-, ja/tai karton-
gin valmistus- ja/tai ja-
lostusprosessin työteh-
tävissä tai prosessin 
osassa sekä ottaa huo-
mioon valmistus- ja/tai 
jalostusprosessien ko-
konaisuuden omassa 
työtehtävässään 

toimii itsenäisesti jossa-
kin massan-, paperin-, 
ja/tai kartongin valmis-
tus- ja/tai jalostuspro-
sessin työtehtävissä tai 
prosessin osassa sekä 
ottaa itsenäisesti huomi-
oon valmistus- ja/tai ja-
lostusprosessien koko-
naisuuden omassa työ-
tehtävässään 

Käynnissäpitotehtä-
vien hallinta 

toimii ohjattuna ryhmän 
mukana prosessin huol-
totoimenpiteissä (esim. 
telojen, viirojen) 

toimii ryhmän mukana 
prosessin huoltotoimen-
piteissä (esim. telojen, 
viirojen) 

toimii osittain itsenäi-
sesti ryhmän mukana 
prosessin huoltotoimen-
piteissä (esim. telojen, 
viirojen) 

 

Työvälineiden, ko-
neiden ja laitteistojen 
hallinta 

käyttää ohjattuna tuot-
teiden valmistukseen 
kuuluvia työvälineitä, 
koneita ja laitteistoja 

käyttää tuotteiden val-
mistukseen kuuluvia 
työvälineitä, koneita ja 
laitteistoja 

käyttää itsenäisesti tuot-
teiden valmistukseen 
kuuluvia työvälineitä, 
koneita ja laitteistoja 
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ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

3.  Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tietojärjestelmien ja 
raporttien käyttämi-
nen 

hakee tietoa työalueen 
raporteista ja tietojärjes-
telmistä  

osaa käyttää ja hyödyn-
tää työalueen raportteja 
ja tietojärjestelmiä 

osaa käyttää ja hyödyn-
tää työalueen raportteja 
ja tietojärjestelmiä sekä 
laatia itse raportteja 

Massojen valmistus 
ja käsittely 

selvittää mekaanisen 
massan valmistuksen- 
ja valkaisun osaproses-
seja, niissä käytettäviä 
laitteita ja raaka-aineita 
sekä lopputuotteita 

selvittää mekaanisen 
massan valmistuksen- 
ja valkaisun osaproses-
sit, niissä käytettävät 
laitteet ja niiden toimin-
taperiaatteet, valmistuk-
sessa ja valkaisussa 
käytettäviä raaka-ai-
neita ja niiden käsittely-
prosesseja sekä loppu-
tuotteet ja käyttökohteet  

 

selvittää työssään me-
kaanisen massan val-
mistuksen- ja valkaisun 
osaprosessit, niissä 
käytettävät laitteet ja nii-
den toimintaperiaatteet, 
valmistuksessa ja val-
kaisussa käytettävät 
raaka-aineet, niiden kä-
sittelyprosessit, loppu-
tuotteiden laadun ja 
ominaisuuksien merki-
tyksen sekä käyttökoh-
teet 

selvittää sellun valmis-
tuksen- ja valkaisun 
osaprosesseja, niissä 
käytettäviä laitteita ja 
raaka-aineita sekä lop-
putuotteita   

 

selvittää sellun valmis-
tuksen- ja valkaisun 
osaprosessit, niissä 
käytettävät laitteet ja nii-
den toimintaperiaatteet, 
valmistuksessa ja val-
kaisussa käytettäviä 
raaka-aineita, niiden kä-
sittelyprosesseja sekä 
lopputuotteet ja käyttö-
kohteet  

selvittää työssään sel-
lun valmistuksen- ja val-
kaisun osaprosessit, 
niissä käytettävät lait-
teet ja niiden toiminta-
periaatteet, valmistuk-
sessa ja valkaisussa 
käytettävät raaka-ai-
neet, niiden käsittely-
prosessit, lopputuotteen 
laadun ja ominaisuuk-
sien merkityksen sekä 
käyttökohteet 

Paperin ja kartongin 
valmistus 

selvittää paperin ja kar-
tongin valmistuksen ja 
jälkikäsittelyn osapro-
sesseja, niissä käytettä-
viä laitteita ja raaka-ai-
neita ja lopputuotteita 

 

selvittää paperin ja kar-
tongin valmistuksen ja 
jälkikäsittelyn osa- ja 
kokonaisprosessit, 
niissä käytettävät lait-
teet ja niiden toiminta-
periaatteet, valmistuk-
sessa käytettävät 
raaka-aineet ja loppu-
tuotteet sekä laadunval-
vonnan merkityksen 
prosessin ohjaukselle 

 

selvittää paperin ja kar-
tongin valmistuksen ja 
jälkikäsittelyn osa- ja 
kokonaisprosessit, 
niissä käytettävät lait-
teet ja niiden toiminta-
periaatteet, valmistuk-
sessa käytettävät 
raaka-aineet ja loppu-
tuotteet sekä laadunval-
vonnan merkityksen 
prosessin ohjaukselle ja 
tuotteen jatkojalostuk-
sen asettamat laatuvaa-
timukset  
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Käynnissäpidon me-
netelmien hallinta 

 

 

tuntee voitelujärjestel-
miä, kuljetin-, laakeri- ja 
telatyyppejä, pumppuja 
ja venttiileitä siten, että 
osaa toimia ohjatusti 
käynnissäpitotehtävissä  

selvittää voitelujärjestel-
miä, kuljetin-, laakeri- ja 
telatyyppejä, pumppuja 
ja venttiileitä ja niiden 
käyttötarkoitukset ja 
niissä esiintyviä tavalli-
simpia vikoja siten, että 
osaa toimia käynnissä-
pitotehtävissä 

selvittää voitelujärjestel-
miä, kuljetin-, laakeri- ja 
telatyyppejä, pumppuja 
ja venttiileitä ja niiden 
käyttötarkoituksen ja 
niissä esiintyviä tavalli-
simpia vikoja siten, että 
osaa avustaa huoltoteh-
tävissä 

tuntee automaatio- ja 
kunnonvalvontajärjes-
telmiä siten, että osaa 
ohjatusti hyödyntää niitä 
käynnissäpitotehtävissä 

tuntee automaatio- ja 
kunnonvalvontajärjes-
telmiä että osaa osittain 
ohjatusti hyödyntää niitä 
käynnissäpitotehtävissä 

tuntee automaatio- ja 
kunnonvalvontajärjes-
telmiä siten, että osaa 
hyödyntää niitä käynnis-
säpitotehtävissä 

Kestävän kehityksen 
mukainen toiminta 

työskentelee tuhlausta 
välttäen, käsittelee, lajit-
telee ja hävittää työs-
sään syntyviä jätteitä 
ohjatusti 

työskentelee tuhlausta 
välttäen, käsittelee, lajit-
telee ja hävittää työs-
sään syntyviä jätteitä 
ohjeiden mukaisesti 

työskentelee tuhlausta 
välttäen, käsittelee, lajit-
telee ja hävittää työs-
sään syntyviä jätteitä 
ohjeiden mukaisesti ja 
osaa arvioida jätteiden 
aiheuttamia riskejä 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

selviytyy tutuista tilan-
teista, mutta muuttu-
vissa ja valintatilan-
teissa tarvitsee ohjausta 
ja tukea 

selviytyy tutuissa ja 
muuttuvissa valintatilan-
teista oma-aloitteisesti 

toimii erilaisissa tilan-
teissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toimin-
nalleen vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

tekee työyhteisössä 
vastuullaan olevat teh-
tävät, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

tekee omatoimisesti 
työyhteisössä vastuul-
laan olevat tehtävät 

toimii vastuullisesti, yh-
teistyökykyisesti ja tasa-
vertaisesti erilaisten ih-
misten kanssa työyhtei-
sön ja ryhmän jäsenenä 

Ammattietiikka noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita ja 
aikatauluja 

noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita, sopi-
muksia ja säädöksiä 
sekä aikatauluja 

toimii työyhteisön arvo-
jen, tavoitteiden, eettis-
ten ohjeiden, sopimus-
ten ja säädösten mukai-
sesti vaihtelevissa tilan-
teissa sekä noudattaa 
aikatauluja 
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Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky  

noudattaa työturvalli-
suusohjeita ja tiedostaa 
työskentelyn vaarat, 
osaa toimia yrityksen 
toimintamallin mukai-
sesti tapaturman sattu-
essa 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita sekä havait-
see ja ilmoittaa turvalli-
suuden vaaroista, osaa 
toimia yrityksen toimin-
tamallin mukaisesti ta-
paturman sattuessa 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita sekä havait-
see ja osaa arvioida 
työhön liittyvät vaarat ja 
ilmoittaa niistä, osaa 
toimia yrityksen toimin-
tamallin mukaisesti ta-
paturman sattuessa 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua ja antaa hätä-
ensiapua  

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua ja toimii oikein 
tavallisimmissa sairaus- 
ja tapaturmatilanteissa 

käyttää ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 

käyttää ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 
oikealla tavalla sekä 
varmistaa työvälineiden 
turvallisuuden 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 
oikealla tavalla sekä 
varmistaa työvälineiden 
turvallisuuden 

työskentelee pääsään-
töisesti ergonomisesti 
oikein 

työskentelee ergonomi-
sesti oikein 

käyttää turvallisia, sopi-
vasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetel-
miä ottaen huomioon 
ergonomian 

 

 

VALINNAISET TUTKINNON OSAT 

 

TEHDASKOHTAISEN TUOTANTOPROSESSIN HALLINTA, 15 OSP (TOTEUTUS LAP-

PEENRANNASSA) 

Ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 noudattaa työturvallisuusohjeita 

 valvoa ja käyttää oman työalueensa yksikköprosesseja  

 noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja mää-
räyksiä  

 selvittää yrityksen tuotteiden tärkeimmät käyttökohteet ja 
laatuvaatimukset sekä tuotanto-prosesseja 

 seurata työalueensa tärkeimpiä tunnuslukuja 

 toimia ja työskennellä prosessiteollisuudessa työyhteisön 
jäsenenä  

 työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle 

 lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
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olemassa. 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 pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen 
näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa 
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. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla prosessi-
teollisuuden alan yrityksessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, 
että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kritee-
reitä. 

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 tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt ovat kotimaassa tai ulkomailla päsääntöisesti 

 lähiopetus 

 työelämä 

 työssäoppiminen 

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 



   OPETUSSUUNNITELMA   37 (69) 

   

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa tai ulkomailla 

 opetus, ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 projektit 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat 
ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 työterveys, työturvallisuus ja toimintakyky 

 aloitteellisuus ja yrittelijäisyys 

 kestävä kehitys 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 kansainvälisyys ja kulttuurituntemus 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Osittainen integrointi mahdollista: 

 englanti 

 äidinkieli 

 matematiikka 

 kemia 

 fysiikka 

 tieto- ja viestintätekniikka 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Sijoittuu pääsääntöisesti kolmannelle vuodelle. 

 

Valtakunnalliset arviointikriteerit 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tehdaskohtaisen 
tuotantoprosessin 
hallinta ja vastuulli-
nen työskentely 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

tarvitsee työvaiheissa 
etenemisessä ohjausta 

suunnittelee työn ohjei-
den avulla ja etenee su-
juvasti työvaiheesta toi-
seen 

suunnittelee itsenäisesti 
työn ja etenee sujuvasti 
työvaiheissa, ottaen 
huomioon ajotilanteen 
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noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 
ja tekee annetut tehtä-
vät omatoimisesti 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 
ja tekee omalla vastuu-
alueellaan muitakin kuin 
annettuja työtehtäviä 
omatoimisesti 

Oman työsuorituk-
sen arviointi 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 
ohjatusti 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 
sekä löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 
sekä löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita sekä 
osaa esittää korjauseh-
dotuksia 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

2.  Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Prosessinhoitajana 
toimiminen tuotanto-
prosessissa omalla 
työalueella 

valvoo ja käyttää työalu-
eensa yksikköproses-
sien toimintaa 

valvoo työalueensa yk-
sikköprosessien toimin-
taa ja käyttää niitä ot-
taen huomioon eri tuo-
tantovaiheiden riippu-
vuuden toisistaan 

valvoo työalueensa yk-
sikköprosessien toimin-
taa ja käyttää niitä ot-
taen huomioon eri tuo-
tantovaiheiden riippu-
vuudet toisistaan sekä 
niiden laadulliset ja ta-
loudelliset vaikutukset 

Toimintajärjestelmän 
noudattaminen 

työskentelee aiheutta-
matta haittaa ympäris-
tölle 

työskentelee aiheutta-
matta haittaa ympäris-
tölle sekä tarkkailee 
päästökuormituksia 

työskentelee aiheutta-
matta haittaa ympäris-
tölle sekä tarkkailee 
päästökuormituksia ja 
selvittää prosessin ym-
päristöpäästöjä ja – ris-
kejä sekä tärkeimmät 
menetelmät niiden vä-
hentämiseksi 

työskentelee ohjatusti 
laatujärjestelmän mu-
kaisesti 

työskentelee laatujär-
jestelmän mukaisesti ja 
selvittää oman työn laa-
dullisen merkityksen 

työskentelee laatujär-
jestelmän mukaisesti ja 
selvittää ohjeiden merki-
tyksen tuotteen sekä toi-
minnan laadulle 

hakee näytteenotto-oh-
jeen ja ottaa ohjatusti 
edustavat näytteet ja 
toimittaa ne eteenpäin 

hakee näytteenotto-oh-
jeen ja ottaa edustavat 
näytteet ja tekee niistä 
ohjeiden mukaiset mää-
ritykset 

hakee näytteenotto-oh-
jeen ja ottaa edustavat 
näytteet sekä tulkitsee 
määritysten jälkeen tu-
loksia prosessin ja tuot-
teen laadun kannalta 
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sekä tekee tarvittavat 
toimenpiteet 

Kestävä kehityksen 
mukainen toiminta 

työskentelee tuhlausta 
välttäen, käsittelee, lajit-
telee ja hävittää työs-
sään syntyviä jätteitä 
ohjatusti 

työskentelee tuhlausta 
välttäen, käsittelee, lajit-
telee ja hävittää työs-
sään syntyviä jätteitä 
ohjeiden mukaisesti 

työskentelee tuhlausta 
välttäen, käsittelee, lajit-
telee ja hävittää työs-
sään syntyviä jätteitä 
ohjeiden mukaisesti ja 
osaa arvioida jätteiden 
aiheuttamia riskejä 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

3.  Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tiedonhaku ja tiedot-
taminen 

hakee ohjatusti tietoja 
työalueen raporteista ja 
tietojärjestelmistä 

käyttää ja hyödyntää 
työalueen raportteja ja 
tietojärjestelmiä sekä te-
kee tarvittavia ilmoituk-
sia ohjatusti 

käyttää ja hyödyntää 
työalueen raportteja ja 
tietojärjestelmiä sekä 
hoitaa itsenäisesti tarvit-
tavat raportit ja ilmoituk-
set työalueen käytän-
nön mukaisesti 

Tehdaskohtaisen 
tuotantoprosessin 
hallinta 

selvittää tuotantopro-
sessin päävaiheet 
raaka- aineista tuot-
teiksi ja tietää yrityksen 
tuotteet 

selvittää tuotantopro-
sessin päävaiheet 
raaka-aineista tuotteiksi 
sekä oman työalueen 
merkityksen koko tuo-
tantoprosessille sekä 
tietää yrityksen tuotteet 
ja niiden käyttökohteita 

selvittää tuotantopro-
sessin päävaiheet 
raaka-aineista tuotteiksi 
sekä oman työalueen 
merkityksen koko tuo-
tantoprosessille sekä 
tietää yrityksen tuotteet 
ja niiden käyttökohteita 
sekä laatuvaatimuksia 

Käyttöhyödykkeiden 
ja energian käyttämi-
nen 

käyttää ohjatusti työalu-
eellaan käytettäviä käyt-
töhyödykkeitä ja ener-
giamuotoja 

käyttää käyttöhyödyk-
keitä ja energiaa ohjei-
den mukaan työalueel-
laan 

käyttää käyttöhyödyk-
keitä ja energiaa ohjei-
den mukaan työalueel-
laan ja niiden vaikutuk-
set prosessiin ja kustan-
nuksiin 

Tuotantoprosessin 
tunnusluvut ja ajoar-
vojen huomioon otta-
minen 

erittelee työalueensa 
tärkeimpiä tunnuslukuja 
ja ajoarvoja 

erittelee työalueensa 
tärkeimpiä tunnuslukuja 
ja ajoarvoja sekä selvit-
tää nykyisen ajotilan-
teen 

erittelee työalueensa 
tärkeimpiä tunnuslukuja 
ja ajoarvoja sekä selvit-
tää nykyisen ajotilan-
teen ja ennakoi ja tekee 
oikeita johtopäätöksiä ja 
toimenpiteitä ajoarvojen 
perusteella 

Tuotantovaiheisiin 
liittyvien luonnontie-
teellisten lainalai-
suuksien hallinta 

selvittää pääpiirtein työ-
alueensa yksikköpro-
sessien toimintaan liitty-
vät fysikaaliset ja kemi-
alliset lainalaisuudet 

selvittää työalueensa 
yksikköprosessien toi-
mintaan liittyvät fysikaa-
liset ja kemialliset lain-
alaisuudet 

selvittää työalueensa 
yksikköprosessien toi-
mintaan liittyvät fysikaa-
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liset ja kemialliset lain-
alaisuudet ja yleisimmät 
häiriötekijät 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

selviytyy tutuista tilan-
teista, mutta muuttu-
vissa ja valintatilan-
teissa tarvitsee ohjausta 
ja tukea 

selviytyy tutuissa ja 
muuttuvissa valintatilan-
teista oma- aloitteisesti 

toimii erilaisissa tilan-
teissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toimin-
nalleen vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

tekee työyhteisössä 
vastuullaan olevat teh-
tävät ja toimii yhteis-
työssä muiden työnku-
vaansa liittyvien työalu-
eiden kanssa, mutta tar-
vitsee ajoittain ohjausta 

tekee omatoimisesti 
työyhteisössä vastuul-
laan olevat tehtävät ja 
hakee tarvittaessa apua 
sekä toimii yhteistyössä 
muiden työnkuvaansa 
liittyvien työalueiden 
kanssa 

toimii vastuullisesti, yh-
teistyökykyisesti sekä 
tasavertaisesti erilaisten 
ihmisten kanssa työyh-
teisön ja ryhmän jäse-
nenä huomioiden myös 
muiden työalueiden tar-
peet 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita ja tiedostaa 
oman työskentelyn vaa-
rat, osaa toimia yrityk-
sen toimintamallin mu-
kaisesti tapaturman sat-
tuessa 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita sekä havait-
see ja ilmoittaa turvalli-
suuden vaaroista, osaa 
toimia yrityksen toimin-
tamallin mukaisesti ta-
paturman sattuessa 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita sekä havait-
see ja osaa arvioida 
työhön liittyvät vaarat ja 
ilmoittaa niistä, osaa toi-
mia yrityksen toiminta-
mallin mukaisesti tapa-
turman sattuessa 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua ja antaa hätä-
ensiapua 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua ja toimii oikein 
tavallisimmissa sairaus- 
ja tapaturmatilanteissa 

käyttää ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 

käyttää ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 
oikealla tavalla sekä 
varmistaa työvälineiden 
turvallisuuden 

käyttää ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 
oikealla tavalla sekä 
varmistaa työvälineiden 
turvallisuuden 

työskentelee pääsään-
töisesti ergonomisesti 
oikein 

työskentelee ergonomi-
sesti oikein 

käyttää turvallisia, sopi-
vasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetel-
miä ottaen huomioon 
ergonomian 
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YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN SOVELTAMINEN, 15 OSP (TOTEUTUS LAPPEENRAN-

NASSA) 

Ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 noudattaa alakohtaisia työturvallisuusohjeita 

 toimia jonkin valmistusprosessin energiantuotannon työteh-
tävässä tai prosessin osassa 

 toimia jonkin valmistusprosessin jätevesien, ilmanpäästöjen - 
ja/tai jätteiden käsittelyprosessin työtehtävässä tai prosessin 
osassa  

 toimia ja työskennellä työyhteisön jäsenenä  

 työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle 

 lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

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

Oppimisen arviointi 

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

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 
perusteissa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet 
Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon osoittamista-
vat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla prosessite-
ollisuuden alan yrityksessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 
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osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa mää-
rättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

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

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

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt ovat kotimaassa ja ulkomailla pääsääntöisesti lä-
hiopetus 

 työelämä 

 työssäoppiminen 

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Opetusmenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opetus, ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen työskentely 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 projektit 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat opiskelijan ammattitaitovaatimusten toteutumi-
sesta ja arvioimisesta. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppi-
mista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 työterveys, työturvallisuus ja toimintakyky 

 aloitteellisuus ja yrittelijäisyys 

 kestävä kehitys 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 kansainvälisyys ja kulttuurituntemus 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Osittainen integrointi mahdollista: 

 englanti 

 äidinkieli 

 matematiikka 

 kemia 

 fysiikka 

 tieto- ja viestintätekniikka 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Sijoittuu pääsääntöisesti kolmannelle vuodelle. 
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Valtakunnalliset arviointikriteerit 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin  

hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Prosessiteollisuuden 
ympäristöteknolo-
gian hallinta ja vas-
tuullinen työskentely 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

tarvitsee työvaiheissa 
etenemisessä ohjausta  

suunnittelee työn ohjei-
den avulla ja etenee su-
juvasti työvaiheesta toi-
seen 

suunnittelee itsenäisesti 
työn ja etenee sujuvasti 
työvaiheissa, ottaen 
huomioon ajotilanteen 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toiminta-tapoja 
sekä sopii poikkeamista 
ja tekee annetut tehtä-
vät oma-toimisesti 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 
ja tekee omalla vastuu-
alueellaan muitakin kuin 
annettuja työtehtäviä 
omatoimisesti 

Oman työsuorituk-
sen arviointi 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 
ohjatusti 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 
sekä löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 
sekä löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita sekä 
osaa esittää korjauseh-
dotuksia 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Prosessiteollisuuden 
energiapitoisten sivu-
tuotteiden hyödyntä-
minen 

toimii ohjattuna jossakin 
prosessiteollisuuden 
energiantuotannon työ-
tehtävässä tai prosessin 
osassa 

toimii jossakin prosessi-
teollisuuden energian-
tuotannon työtehtä-
vässä tai prosessin 
osassa 

toimii itsenäisesti jossa-
kin prosessiteollisuuden 
energiantuotannon työ-
tehtävässä tai prosessin 
osassa 

Prosessiteollisuuden 
päästöjen ja jätteiden 
käsittely 

toimii ohjattuna jossakin 
prosessiteollisuuden jä-
tevesien, ilmanpäästö-
jen - ja/tai jätteiden kä-
sittelyprosessin työteh-
tävässä tai prosessin 

toimii jossakin prosessi-
teollisuuden jätevesien, 

ilmanpäästöjen ja/tai 

jätteiden käsittelypro-
sessin työtehtävässä tai 
prosessin osassa ot-
taen huomioon päästö-
jen ja jätteiden vähentä-
misen 

toimii itsenäisesti jossa-
kin prosessiteollisuuden 
jätevesien, ilmanpääs-
töjen - ja/tai jätteiden 
käsittelyprosessin työ-
tehtävässä tai prosessin 
osassa ottaen huomi-
oon päästöjen ja jättei-
den vähentämisen ja 
uudelleenkäytön, esim. 
energian tuotannossa 
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Työvälineiden, ko-
neiden ja laitteistojen 
hallinta 

käyttää ohjattuna ener-
giantuotantoon ja/tai 
päästöjen ja jätteiden 
käsittelyprosessiin kuu-
luvia työvälineitä, ko-
neita ja laitteistoja 

käyttää ohjattuna ener-
giantuotantoon ja/tai 
päästöjen ja jätteiden 
käsittelyprosessiin kuu-
luvia työvälineitä, ko-
neita ja laitteistoja 

käyttää ohjattuna ener-
giantuotantoon ja/tai 
päästöjen ja jätteiden 
käsittelyprosessiin kuu-
luvia työvälineitä, ko-
neita ja laitteistoja 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

3.  Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Prosessiteollisuuden 
ympäristövaikutusten 
huomioon ottaminen 

selvittää omalla sovel-
lusalallaan prosessiteol-
lisuuden ympäristövai-
kutuksia ja ympäristöä 
kuormittavia päästöjä ja 
jätteitä 

selvittää omalla sovel-
lusalallaan prosessiteol-
lisuuden ympäristövai-
kutukset ja ympäristöä 
kuormittavat päästöt ja 
jätteet 

selvittää omalla sovel-
lusalallaan prosessiteol-
lisuuden ympäristövai-
kutukset ja ympäristöä 
kuormittavat päästöt ja 
jätteet sekä niiden mer-
kityksen osana proses-
siteollisuuden toimintaa 

Prosessiteollisuuden 
sivutuotteiden hyö-
dyntäminen 

selvittää prosessiteolli-
suuden energiapitoisten 
sivutuotteiden hyödyn-
tämisen, siinä käytettä-
viä laitteita ja menetel-
miä 

selvittää prosessiteolli-
suuden energiapitoisten 
sivutuotteiden hyödyn-
tämisen merkityksen 
osana prosessikokonai-
suutta, siinä käytettävät 
laitteet ja menetelmät 
sekä niiden toimintape-
riaatteet 

selvittää prosessiteolli-
suuden energiapitoisten 
sivutuotteiden hyödyn-
tämisen merkityksen 
osana prosessikokonai-
suutta, siinä käytettävät 
laitteet ja menetelmät 
sekä niiden toimintape-
riaatteet ja sivutuottei-
den laadun merkityksen 
prosessissa 

Jätevesien käsittely tuntee jätevesien puh-
distusprosessin, siinä 
käytettävät laitteet ja nii-
den toimintaperiaatteet, 
käytettävät kemikaalit ja 
mikrobit sekä niiden vai-
kutukset prosessin toi-
mintaan siinä määrin, 
että pystyy ohjattuna 
toimimaan jossakin jäte-
vesien puhdistuspro-
sessissa 

tuntee jätevesien puh-
distusprosessin, siinä 
käytettävät laitteet ja nii-
den toimintaperiaatteet, 
käytettävät kemikaalit ja 
mikrobit ja niiden vaiku-
tukset sekä laadunval-
vonnan merkityksen 
prosessin toiminnalle si-
ten, että pystyy toimi-
maan jossakin jäteve-
sien puhdistusproses-
sissa 

tuntee jätevesien puh-
distusprosessin, siinä 
käytettävät laitteet ja nii-
den toimintaperiaatteet, 
käytettävät kemikaalit ja 
mikrobit ja niiden vaiku-
tukset sekä laadunval-
vonnan ja puhdistetta-
van jäteveden laadun 
merkityksen prosessin 
toiminnalle siten, että 
pystyy toimimaan jossa-
kin jätevesien puhdis-
tusprosessissa 

Ilmanpäästöjen mit-
taaminen ja valvonta 

selvittää ilmanpäästöjen 
mittaamiseksi ja valvo-
miseksi sovellusalan 
prosessiteollisuuden il-
manpäästöjen lähteitä 

selvittää ilmanpäästöjen 
mittaamiseksi ja valvo-
miseksi sovellusalan 
prosessiteollisuuden il-
manpäästöjen lähteet ja 

selvittää ilmanpäästöjen 
mittaamiseksi ja valvo-
miseksi sovellusalan 
prosessiteollisuuden il-
manpäästöjen lähteet ja 
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ja vaikutuksia ympäris-
töön, ilmanpäästöjen 
mittaamiseen ja valvon-
taan käytettäviä laitteita 
ja menetelmiä 

vaikutukset ympäris-
töön, ilmanpäästöjen 
mittaamisessa ja val-
vonnassa käytettävät 
laitteet ja menetelmät 

vaikutukset ympäris-
töön, niiden mittaami-
seen ja valvontaan käy-
tettävät laitteet ja mene-
telmät sekä raaka-ainei-
den ja prosessin vaiku-
tukset päästöjen vähen-
tämiseen 

Prosessiteollisuuden 
jätteiden käsittely 

tuntee prosessiteolli-
suuden jätteiden läh-
teet, koostumuksen ja 
vaikutukset ympäristöön 
ja niiden käsittelymene-
telmät niin, että osaa 
toimia ohjattuna jossa-
kin jätteiden käsitte-
lyssä 

tuntee prosessiteolli-
suuden jätteiden läh-
teet, koostumuksen ja 
vaikutukset ympäris-
töön, niiden käsittely-
menetelmät ja niissä 
käytettävät laitteet siten, 
että osaa toimia jossa-
kin jätteiden käsitte-
lyssä 

tuntee prosessiteolli-
suuden jätteiden läh-
teet, koostumuksen ja 
vaikutukset ympäris-
töön, niiden käsittely-
menetelmät ja niissä 
käytettävät laitteet sekä 
jätteiden vähentämisen 
siten, että osaa toimia 
itsenäisesti jossakin jät-
teiden käsittelyssä 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

selviytyy tutuista tilan-
teista, mutta muuttu-
vissa ja valintatilan-
teissa tarvitsee ohjausta 
ja tukea 

selviytyy tutuissa ja 
muuttuvissa valintatilan-
teista oma-aloitteisesti 

toimii erilaisissa tilan-
teissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toimin-
nalleen vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

tekee työyhteisössä 
vastuullaan olevat teh-
tävät, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

tekee omatoimisesti 
työyhteisössä vastuul-
laan olevat tehtävät 

toimii vastuullisesti, yh-
teistyökykyisesti ja tasa-
vertaisesti erilaisten ih-
misten kanssa työyhtei-
sön ja ryhmän jäsenenä 

Ammattietiikka  

 

noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita 

noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita, sopi-
muksia ja säädöksiä 

toimii työyhteisön arvo-
jen, tavoitteiden, eettis-
ten ohjeiden, sopimus-
ten ja säädösten mukai-
sesti 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita ja tiedostaa 
työskentelyn vaarat, 
osaa toimia yrityksen 
toimintamallin mukai-
sesti tapaturman sattu-
essa 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita sekä havait-
see ja ilmoittaa turvalli-
suuden vaaroista, osaa 
toimia yrityksen toimin-
tamallin mukaisesti ta-
paturman sattuessa 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita sekä havait-
see ja osaa arvioida 
työhön liittyvät vaarat ja 
ilmoittaa niistä, osaa toi-
mia yrityksen toiminta-
mallin mukaisesti tapa-
turman sattuessa 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua ja antaa hätä-
ensiapua 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua ja toimii oikein 
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tavallisimmissa sairaus- 
ja tapaturmatilanteissa 

käyttää ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 

käyttää ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 
oikealla tavalla sekä 
varmistaa työvälineiden 
turvallisuuden 

käyttää turvallisesti oh-
jeiden mukaisia suo-
jaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä oikealla 
tavalla sekä varmistaa 
työvälineiden turvalli-
suuden 

työskentelee pääsään-
töisesti ergonomisesti 
oikein 

työskentelee ergonomi-
sesti oikein 

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

 

 

PUUTEOLLISUUDEN TERÄHUOLTO, 15 OSP (TOTEUTUS LAPPEENRANNASSA) 

Ammattitaitovaatimukset 
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 noudattaa työturvallisuusohjeita 

 arvioida terien kunnon ja määrittää oikean vaihtoajan-kohdan 

 teroittaa ja asettaa jonkin puuntyöstökoneen terät 

 käyttää terien teroituksen apuvälineitä 

 tunnistaa terien aiheuttamat viat tuotteessa 

 hyödyntää työssä tarvittavia raportteja ja tietojärjestelmiä 

 toimia ja työskennellä työyhteisön jäsenenä  

 työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle 

 lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

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

Oppimisen arviointi 

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

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 
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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 
perusteissa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon osoittamista-
vat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla puualan 
tuotantolaitoksessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitet-
tava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä 
ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

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

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

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus  

 työelämä 

 työssäoppiminen 

 työpaja 

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opetus, ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen työskentely 

 tiimityöskentely 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 projektit 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat opiskelijan ammattitaitovaatimusten toteutumi-
sesta ja arvioimisesta. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppi-
mista 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 työterveys, työturvallisuus ja toimintakyky 

 aloitteellisuus ja yrittelijäisyys 

 kestävä kehitys 

 viestintä- ja mediaosaaminen 
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 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Osittainen integrointi mahdollista: 

 englanti 

 äidinkieli 

 matematiikka 

 kemia 

 fysiikka 

 tieto- ja viestintätekniikka 

 liikunta ja ergonomia 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Sijoittuu pääsääntöisesti, kolmannelle vuodelle 

 

Valtakunnalliset arviointikriteerit 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

1.   Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Puutuoteteollisuuden 
terähuollon hallinta 
ja vastuullinen työs-
kentely 

valvoo terähuoltoa  valvoo terähuoltoa, toi-
milaitteita ja hyödyntää 
tietojärjestelmää 

valvoo terähuoltoa ja 
osaa toimia häiriötilan-
teissa minimoiden laa-
tuvirheitä 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 
ja tekee annetut tehtä-
vät omatoimisesti 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 
ja tekee omalla vastuu-
alueellaan muitakin kuin 
annettuja työtehtäviä 
omatoimisesti 

Oman työsuorituksen 
arviointi 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 
ohjatusti 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 
sekä löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 
sekä löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita sekä 
osaa esittää korjauseh-
dotuksia 
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ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

2.  Työmenetelmien, 
-välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terien kunnon arvi-
ointi 

arvioi työstöterien kun-
toa avustettuna 

arvioi työstöterien kun-
non lähes itsenäisesti 

arvioi itsenäisesti työs-
töterien kunnon ja mää-
rittää sopivan vaihtovä-
lin 

Tuotteen laadun val-
vonta 

tunnistaa terien aiheut-
tamat viat tuotteessa 
avustettuna 

tunnistaa terien aiheut-
tamat viat tuotteessa lä-
hes itsenäisesti 

tunnistaa terien aiheut-
tamat viat tuotteessa it-
senäisesti ja osaa jäljit-
tää vian aiheuttajan 

Terien asettaminen asettaa terät työstöko-
neeseen avustettuna 

asettaa terät ja säätää 
työstökoneen toiminta-
kuntoon tarviten ajoit-
tain ohjausta 

asettaa terät ja säätää 
työstökoneen toiminta-
kuntoon 

Terien teroitus teroittaa terät annettu-
jen arvojen mukaisesti 
avustettuna 

teroittaa terät annettu-
jen arvojen mukaisesti 

teroittaa terät ottaen 
huomioon työstettävän 
materiaalin ja terämate-
riaalin vaatimukset 

Apuvälineiden käyttö valitsee tarkoituksen-
mukaiset hiomalaikat 

valitsee ja vaihtaa kul-
loinkin tarkoituksenmu-
kaisen hiomalaikan 

valitsee, vaihtaa ja tasa-
painottaa kulloinkin tar-
koituksenmukaisen hio-
malaikan 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terähuollon merki-
tyksen huomioon ot-
taminen 

ottaa huomioon terien 
kunnon vaikutuksen 
tuotteen laatuun siten, 
että ohjatusti huoltaa te-
rän ajoissa 

ottaa huomioon terien 
kunnon vaikutuksen 
tuotteen laatuun siten, 
että huoltaa terän 
ajoissa 

ottaa huomioon terien 
kunnon vaikutuksen 
tuotteen laatuun ja tuo-
tantokustannuksiin si-
ten, että huoltaa terän 
ajoissa 

Terien ominaisuuk-
sien ja käyttökohtei-
den huomioon otta-
minen 

tunnistaa erilasia saha- 
ja puuteollisuuden terä-
tyyppejä 

tuntee puun työstöterien 
ominaisuuksia ja niille 
asetettuja vaatimuksia 
siten, että osaa huoltaa 
terän 

ymmärtää työstöproses-
sin asettamat vaatimuk-
set terille siten, että te-
roittaa terät työstöpro-
sessiin sopivaksi 
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Leikkuugeometrian 
hallinta 

ymmärtää leikkuu-
geometriaa siten, että 
osaa valita oikeat terä-

muodot ja –nopeudet 

avustettuna 

ymmärtää leikkuu-
geometriaa siten, että 
osaa valita oikeat terä-
muodot ja -nopeudet 
työstettävän materiaalin 
mukaan 

ymmärtää leikkuu-
geometriaa siten, että 
osaa valita oikeat terä-
muodot ja -nopeudet 
työstettävän materiaalin 
ja olosuhteiden mukai-
sesti 

Tietojärjestelmien ja 
raporttien käyttämi-
nen 

hakee tietoa prosessin 
raporteista ja tietojärjes-
telmistä 

osaa käyttää ja hyödyn-
tää prosessin raportteja 
ja tietojärjestelmiä 

osaa käyttää ja hyödyn-
tää prosessin raportteja 
ja tietojärjestelmiä sekä 
laatia itse raportteja 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

selviytyy tutuista tilan-
teista, mutta muuttu-
vissa ja valintatilan-
teissa tarvitsee ohjausta 
ja tukea 

selviytyy tutuissa ja 
muuttuvissa valintatilan-
teista oma- aloitteisesti 

toimii erilaisissa tilan-
teissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toimin-
nalleen vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

tekee työyhteisössä 
vastuullaan olevat teh-
tävät, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

tekee omatoimisesti 
työyhteisössä vastuul-
laan olevat tehtävät 

toimii vastuullisesti, yh-
teistyökykyisesti ja tasa-
vertaisesti erilaisten ih-
misten kanssa työyhtei-
sön ja ryhmän jäsenenä 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita ja tiedostaa 
oman työskentelyn vaa-
rat, osaa toimia yrityk-
sen toimintamallin mu-
kaisesti tapaturman sat-
tuessa 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita sekä havait-
see ja ilmoittaa turvalli-
suuden puutteista, osaa 
toimia yrityksen toimin-
tamallin mukaisesti ta-
paturman sattuessa 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita sekä tunnis-
taa ja osaa arvioida työ-
hön liittyvät vaarat, 
osaa toimia yrityksen 
toimintamallin mukai-
sesti tapaturman sattu-
essa 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua ja antaa hätä-
ensiapua 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua ja toimii oikein 
tavallisimmissa sairaus- 
ja tapaturmatilanteissa 

käyttää ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 

käyttää ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 
oikealla tavalla sekä 
varmistaa työvälineiden 
turvallisuuden 

käyttää turvallisesti oh-
jeiden mukaisia suo-
jaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä oikealla 
tavalla sekä varmistaa 
työvälineiden turvalli-
suuden 
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työskentelee pääsään-
töisesti ergonomisesti 
oikein 

työskentelee ergonomi-
sesti oikein 

käyttää turvallisia, sopi-
vasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetel-
miä ottaen huomioon 
ergonomian 

 

 

PUUN TYÖSTÖ, 15 OSP (TOTEUTUS LAPPEENRANNASSA) 

Ammattitaitovaatimukset 
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 noudattaa työturvallisuusohjeita 

 asettaa käytettävät koneet ja työstöterät käyttövalmiuteen 

 työstää puuta jollakin käytössä olevalla menetelmällä, esimer-
kiksi höyläys, sormijatkaminen, CNC-työstö 

 valvoa työstöprosessia prosessinohjauksen automaatiojärjestel-
mällä   

 valvoa käytettävän raaka-aineen ja valmiin tuotteen laatua 

 hyödyntää työssä tarvittavia raportteja ja tietojärjestelmiä  

 toimia ja työskennellä työyhteisön jäsenenä  

 työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle 

 lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

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

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-
sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täy-
dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä 
arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaa-
misen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuoli-
sesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy 
olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osal-
listuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 
1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon perus-
teessa. 

Osaamisen arvioinnin koh-
teet 

Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

 Työprosessin hallinta 
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 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon osoittamis-
tavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaami-
sen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla puualan tuotantolaitok-
sessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen 
vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaati-
muksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaa-
misen 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 kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus 

 työelämä 

 työssäoppiminen 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät 
Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opetus, ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen työskentely 

 tiimityöskentely 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 projektit 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat opiskelijan ammattitaitovaatimusten toteutumisesta 
ja arvioimisesta. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot   

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 työterveys, työturvallisuus ja toimintakyky 

 aloitteellisuus ja yrittelijäisyys 

 kestävä kehitys 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

Integrointi yhteisiin tutkin-
non osiin 

Osittainen integrointi mahdollista: 

 englanti 

 äidinkieli 

 matematiikka 

 kemia 

 fysiikka 

 tieto- ja viestintätekniikka 

 liikunta ja ergonomia 
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Tutkinnon osan sijoittumi-
nen tutkinnon toteutuk-
sessa 

Sijoittuu pääsääntöisesti kolmannelle vuodelle 

 

Valtakunnalliset arviointikriteerit 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKOHTEET 

 

1. Työprosessin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Puun työstön hallinta 
ja vastuullinen työs-
kentely 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

tarvitsee työvaiheissa 
etenemisessä ohjausta 

suunnittelee työn ohjei-
den avulla ja etenee su-
juvasti työvaiheesta toi-
seen 

suunnittelee itsenäisesti 
työn ja etenee sujuvasti 
työvaiheissa, ottaen 
huomioon ajotilanteen 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 
ja tekee annetut tehtä-
vät omatoimisesti 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 
ja tekee omalla vastuu-
alueellaan muitakin kuin 
annettuja työtehtäviä 
omatoimisesti 

Oman työsuorituksen 
arviointi 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 
ohjatusti 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 
sekä löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 
sekä löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita sekä 
osaa esittää korjauseh-
dotuksia 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työstökoneen aset-
taminen 

asettaa työstökoneen 
toimintakuntoon avus-
tettuna 

asettaa työstökoneen 
toimintakuntoon tavalli-
sella asetteella 

asettaa työstökoneen 
toimintakuntoon ja valita 
sopivat työstöterät 

Raaka-aineen val-
vonta 

poistaa työstöprosessiin 
kelpaamattoman raaka-
aineen prosessista 

lajittelee raaka-ainetta 
työstöprosessin vaati-
musten mukaisesti 

lajittelee raaka-ainetta 
työstöprosessin vaati-
musten mukaisesti ja 
tiedottaa poikkeavasta 
laadusta 

Puun työstäminen valvoo työstöprosessia valvoo työstöprosessia valvoo työstöprosessia 
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ja käyttää prosessin ko-
neita ja laitteita ohjat-
tuna 

ja käyttää prosessin ko-
neita ja laitteita 

ja käyttää prosessin ko-
neita ja laitteita sekä toi-
mii häiriötilanteissa tar-
koituksenmukaisella ta-
valla 

Tuotteen laadun val-
vonta 

tunnistaa ja poistaa laa-
tuun kuulumattomat 
kappaleet 

lajittelee tuotetta ohjeen 
mukaisesti 

lajittelee tuotetta ohjeen 
mukaisesti ja suorittaa 
mittavalvontaa sekä kir-
jaa mittatulokset järjes-
telmään 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

3.  Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Raaka-aineen valinta 
ja tuotteen laatuvaa-
timusten varmistami-
nen 

 

poistaa virheelliset 
raaka-aineet ja tuotteet 
laatuvaatimusten mu-
kaisesti 

poistaa ja lajittelee oh-
jeen mukaan raaka-ai-
neita ja tuotteita laatu-
vaatimusten mukaisesti 

ottaa työstöprosessissa 
ja tuotteiden lajittelussa 
huomioon työstöproses-
sin asettamat vaatimuk-
set puuraaka-aineelle, 
raaka- aineen ja tuot-
teen laatuvaatimukset 
sekä asiakkaan ja seu-
raavan jatkojalostuksen 
asettamat vaatimukset 

Työstökoneen käyt-
täminen 

tuntee työstökoneen toi-
mintaperiaatteen ja pää-
komponenttien nimityk-
set siten, että osaa oh-
jatusti valvoa ja käyttää 
konetta 

tuntee työstökoneen toi-
mintaperiaatteen siten, 
että osaa valvoa työstö-
prosessia ja käyttää ko-
netta 

tuntee työstökoneen toi-
mintaperiaatteen ja ym-
märtää puun käyttäyty-
misen työstöproses-
sissa siten, että osaa 
valvoa työstöprosessia 
ja käyttää konetta myös 
häiriötilanteissa 

Tietojärjestelmien ja 
raporttien käyttämi-
nen 

hakee tietoa prosessin 
raporteista ja tietojärjes-
telmistä 

käyttää ja hyödyntää 
prosessin raportteja ja 
tietojärjestelmiä 

käyttää ja hyödyntää 
prosessin raportteja ja 
tietojärjestelmiä sekä 
laatia itse raportteja 

Kestävän kehityksen 
mukainen toiminta 

työskentelee tuhlausta 
välttäen, käsittelee, lajit-
telee ja hävittää työs-
sään syntyviä jätteitä 
ohjatusti 

työskentelee tuhlausta 
välttäen, käsittelee, lajit-
telee ja hävittää työs-
sään syntyviä jätteitä 
ohjeiden mukaisesti 

työskentelee tuhlausta 
välttäen, käsittelee, lajit-
telee ja hävittää työs-
sään syntyviä jätteitä 
ohjeiden mukaisesti ja 
osaa arvioida jätteiden 
aiheuttamia riskejä 
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ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

selviytyy tutuista tilan-
teista, mutta muuttu-
vissa ja valintatilan-
teissa tarvitsee ohjausta 
ja tukea 

selviytyy tutuissa ja 
muuttuvissa valintatilan-
teista oma- aloitteisesti 

toimii erilaisissa tilan-
teissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toimin-
nalleen vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

tekee työyhteisössä 
vastuullaan olevat teh-
tävät, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

tekee omatoimisesti 
työyhteisössä vastuul-
laan olevat tehtävät 

toimii vastuullisesti, yh-
teistyökykyisesti ja tasa-
vertaisesti erilaisten ih-
misten kanssa työyhtei-
sön ja ryhmän jäsenenä 

Ammattietiikka noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita ja aika-
tauluja 

noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita, sopi-
muksia ja säädöksiä 
sekä aikatauluja 

toimii työyhteisön arvo-
jen, tavoitteiden, eettis-
ten ohjeiden, sopimus-
ten ja säädösten mukai-
sesti vaihtelevissa tilan-
teissa sekä noudattaa 
aikatauluja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita ja tiedostaa 
työskentelyn vaarat, 
osaa toimia 

yrityksen toimintamallin 
mukaisesti tapaturman 
sattuessa 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita sekä havait-
see ja ilmoittaa turvalli-
suuden vaaroista, 

osaa toimia yrityksen 
toimintamallin mukai-
sesti tapaturman sattu-
essa 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita sekä havait-
see ja osaa arvioida 
työhön liittyvät vaarat ja 

ilmoittaa niistä, osaa toi-
mia yrityksen toiminta-
mallin mukaisesti tapa-
turman sattuessa 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua ja antaa hätä-
ensiapua 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua ja toimii oikein 
ta-vallisimmissa sai-
raus- ja tapaturmatilan-
teissa 

käyttää ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 

käyttää ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 
oikealla tavalla sekä 
varmistaa työvälineiden 
turvallisuuden 

käyttää turvallisesti oh-
jeiden mukaisia suo-
jaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä oikealla 
tavalla sekä varmistaa 
työvälineiden turvalli-
suuden 

työskentelee pääsään-
töisesti ergonomisesti 
oikein 

työskentelee ergonomi-
sesti oikein 

käyttää turvallisia, sopi-
vasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetel-
miä ottaen huomioon 
ergonomian 
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PAPERI- JA KARTONKITEOLLISUUDEN TUOTENTOPROSESSIEN HALLINTA, 15 

OSP (TOTEUTUS IMATRALLA) 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa noudattaa työturvallisuusohjeita, toimia jossa-kin pa-
peri- ja kartonkiteollisuuden tuotannon työtehtävässä tai prosessin 
osassa sekä tehdä alakohtaisia käynnissäpitoon liittyviä tehtäviä. 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 noudattaa alakohtaisia työturvallisuusohjeita 

 noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyksiä 

 toimia jossakin paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotannon työteh-
tävässä tai prosessin osassa 

 tehdä alakohtaisia käynnissäpitoon liittyviä tehtäviä 

 paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotantoprosessit 

 toimia ja työskennellä paperiteollisuudessa työyhteisön jäse-
nenä  

 työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle 

 lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

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

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. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-
sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä ar-
vioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaami-
sen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuoli-
sesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy 
olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osal-
listuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 
1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon perus-
teessa. 

Osaamisen arvioinnin 
kohteet 

Tutkinnon osan arvioinnin kohteet 

Ammattitaidon osoittamis-
tavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaami-
sen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla prosessiteollisuuden 
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alan yrityksessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava 
osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammatti-
taitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa 
työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulu-
tuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen 
osoittamisen kattavuus varmistuu.  

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä te-
kemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti 
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt 
Oppimisympäristöt ovat kotimaassa ja ulkomailla pääsääntöisesti 

 lähiopetus 

 työelämä 

 työssäoppiminen 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät 
Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opetus, ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen työskentely 

 tiimityöskentely 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 projektit 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat opiskelijan ammattitaitovaatimusten toteutumisesta 
ja arvioimisesta. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 työterveys, työturvallisuus ja toimintakyky 

 aloitteellisuus ja yrittelijäisyys 

 kestävä kehitys 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 kansainvälisyys ja kulttuurituntemus 

Integrointi yhteisiin tutkin-
non osiin 

Osittainen integrointi mahdollista: 

 englanti 

 äidinkieli 

 matematiikka 

 kemia 

 fysiikka 

 tieto- ja viestintätekniikka 

 liikunta ja ergonomia 

Tutkinnon osan sijoittumi-
nen tutkinnon toteutuk-
sessa 

Sijoittuu kolmannelle vuodelle. 
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Valtakunnalliset arviointikriteerit 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Paperiteollisuuden 
prosessin hallinta ja 
vastuullinen työsken-
tely 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

tarvitsee työvaiheissa 
etenemisessä ajoittaista 
ohjausta 

suunnittelee työn ohjei-
den avulla ja etenee su-
juvasti työvaiheesta toi-
seen  

suunnittelee itsenäisesti 
työn ja etenee sujuvasti 
työvaiheissa, ottaen 
huomioon vaiheiden jär-
jestyksen, ajotilanteen 
ja raportoinnin    

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 
ja tekee annetut tehtä-
vät omatoimisesti 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 
ja tekee omalla vastuu-
alueellaan muitakin kuin 
annettuja työtehtäviä 
omatoimisesti 

Oman työsuorituk-
sen arviointi 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 
ohjatusti 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 
sekä löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 
sekä löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita sekä 
osaa esittää korjauseh-
dotuksia 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

2.  Työmenetelmien, 
-välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Toimintajärjestelmän 
noudattaminen 

työskentelee aiheutta-
matta haittaa ympäris-
tölle  

työskentelee aiheutta-
matta haittaa ympäris-
tölle ja tarkkailee pääs-
tökuormitusta  

työskentelee aiheutta-
matta haittaa ympäris-
tölle, tarkkailee päästö-
kuormitusta ja esittää 
menetelmiä päästöjen 
vähentämiseksi 

työskentelee ohjatusti 
laatujärjestelmän mu-
kaisesti  

työskentelee laatujär-
jestelmän mukaisesti ja 
selvittää oman työn 
merkityksen laadulle  

työskentelee laatujär-
jestelmän mukaisesti ja 
selvittää ohjeiden mer-
kityksen tuotteen ja toi-
minnan laadulle 
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ottaa edustavat näytteet 
ohjatusti 

ottaa edustavat näytteet 
ja tekee tarvittavat mää-
ritykset ohjeiden mukai-
sesti 

ottaa edustavat näyt-
teet,  tekee tarvittavat 
määritykset ja tulkitsee 
niiden tuloksia proses-
sin ja tuotteen laadun 
kannalta sekä tekee nii-
den pohjalta tarvittavat 
toimenpiteet 

Paperi- ja kartonkite-
ollisuuden tuotanto 
ja sen käynnissäpito 

toimii ohjattuna jossakin 
paperi- tai kartonkiteolli-
suuden valmistuspro-
sessin työtehtävässä tai 
prosessin osassa ja te-
kee prosessin käynnis-
säpitoon liittyviä tehtä-
viä työryhmän mukana 

toimii jossakin paperi- 
tai kartonkiteollisuuden 
valmistusprosessin työ-
tehtävässä tai prosessin 
osassa ja tekee proses-
sin käynnissäpitoon liit-
tyviä tehtäviä työryh-
män mukana 

toimii itsenäisesti jossa-
kin paperi- tai kartonki-
teollisuuden valmistus-
prosessin työtehtävässä 
tai prosessin osassa ja 
tekee prosessin käyn-
nissäpitoon liittyviä teh-
täviä työryhmän mu-
kana 

Työvälineiden ja ko-
neiden käyttäminen 

käyttää ohjattuna tuot-
teen valmistukseen 
kuuluvia työvälineitä, 
koneita ja laitteistoja   

käyttää tuotteen valmis-
tukseen kuuluvia työvä-
lineitä, koneita ja lait-
teistoja 

käyttää itsenäisesti tuot-
teen valmistukseen 
kuuluvia työvälineitä, 
koneita ja laitteistoja 

Paperi- ja kartonkite-
ollisuuden tuotanto 
ja sen käynnissäpito 

toimii ohjattuna jossakin 
paperi- tai kartonkiteolli-
suuden valmistuspro-
sessin työtehtävässä tai 
prosessin osassa ja te-
kee prosessin käynnis-
säpitoon liittyviä tehtä-
viä työryhmän mukana 

toimii jossakin paperi- 
tai kartonkiteollisuuden 
valmistusprosessin työ-
tehtävässä tai prosessin 
osassa ja tekee proses-
sin käynnissäpitoon liit-
tyviä tehtäviä työryh-
män mukana 

toimii itsenäisesti jossa-
kin paperi- tai kartonki-
teollisuuden valmistus-
prosessin työtehtävässä 
tai prosessin osassa ja 
tekee prosessin käyn-
nissäpitoon liittyviä teh-
täviä työryhmän mu-
kana 

Työvälineiden ja ko-
neiden käyttäminen 

käyttää ohjattuna tuot-
teen valmistukseen 
kuuluvia työvälineitä, 
koneita ja laitteistoja   

käyttää tuotteen valmis-
tukseen kuuluvia työvä-
lineitä, koneita ja lait-
teistoja 

käyttää itsenäisesti tuot-
teen valmistukseen 
kuuluvia työvälineitä, 
koneita ja laitteistoja 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

3.  Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Paperi- ja kartonkite-
ollisuuden tuotannon 
toimintojen hallinta 
(puun käsittely ja ha-
ketus, massojen kä-
sittely- ja vesijärjes-
telmät, lyhyt kierto, 
rainanmuodostus ja 
märkäpuristus, kui-
vatus, kalanterointi, 

selvittää paperin- ja kar-
tongin tuotannon pro-
sessivaiheita puun vas-
taanottamisesta tuottei-
den pakkaamiseen ja 
varastointiin siten, että 
osaa ohjattuna toimia 
paperi- tai kartonkiteolli-

selvittää paperin- ja kar-
tongin tuotannon pro-
sessivaiheita puun vas-
taanottamisesta tuottei-
den pakkaamiseen ja 
varastointiin ja ymmär-
tää ne osaksi valmistus-
prosessien kokonai-
suutta siten, että osaa 

selvittää paperin- ja kar-
tongin tuotannon pro-
sessivaiheet puun vas-
taanottamisesta tuottei-
den pakkaamiseen ja 
varastointiin ja ymmär-
tää ne osaksi valmistus-
prosessin kokonaisuutta 
siten, että osaa itsenäi-
sesti toimia paperi- tai 
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pintaliimaus, päällys-
tys ja rullaus, pituus-
leikkaus ja arkitus, 
pakkaus ja varas-
tointi) 

suuden valmistuspro-
sessin työtehtävässä tai 
prosessin osassa 

toimia paperi- tai kar-
tonkiteollisuuden val-
mistusprosessin työteh-
tävässä tai prosessin 
osassa 

kartonkiteollisuuden val-
mistusprosessin työteh-
tävässä tai prosessin 
osassa 

Mekaanisen massan 
ja uusiomassan val-
mistus 

 

selvittää hierteen, hiok-
keen ja uusiomassan 
valmistuksen raaka-ai-
neita, valmistusproses-
seja, niissä käytettäviä 
koneita ja laitteita 

 

 

selvittää hierteen, hiok-
keen ja uusiomassan 
valmistuksen raaka-ai-
neita, valmistusproses-
seja ja niissä käytettä-
viä koneita ja laitteita 
sekä niiden toimintaa ja 
lajittelun sekä saostami-
sen periaatteet  

 

 

selvittää hierteen ja 
hiokkeen ja uusiomas-
san valmistuksen 
raaka-aineet, valmistus-
prosessit ja niissä käy-
tettävät koneet ja lait-
teet sekä niiden toimin-
nan, lajittelun ja saosta-
misen periaatteet sekä 
hierteen, hiokkeen ja 
uusiomassan ominai-
suuksien merkityksen 
lopputuotteessa  

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

selviytyy tutuista tilan-
teista, mutta muuttu-
vissa ja valintatilan-
teissa tarvitsee ohjausta 
ja tukea 

selviytyy tutuissa ja 
muuttuvissa valintatilan-
teista oma-aloitteisesti 

toimii erilaisissa tilan-
teissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toimin-
nalleen vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

tekee työyhteisössä 
vastuullaan olevat teh-
tävät ja toimii yhteis-
työssä muiden työnku-
vaansa liittyvien työalu-
eiden kanssa, mutta tar-
vitsee ajoittain ohjausta 

tekee omatoimisesti 
työyhteisössä vastuul-
laan olevat tehtävät ja 
hakee tarvittaessa apua 
sekä toimii yhteistyössä 
muiden työnkuvaansa 
liittyvien työalueiden 
kanssa 

toimii vastuullisesti, yh-
teistyökykyisesti sekä 
tasavertaisesti erilaisten 
ihmisten kanssa työyh-
teisön ja ryhmän jäse-
nenä huomioiden myös 
muiden työalueiden tar-
peet 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky  

noudattaa työturvalli-
suusohjeita ja tiedostaa 
oman työskentelyn vaa-
rat, osaa toimia yrityk-
sen toimintamallin mu-
kaisesti tapaturman sat-
tuessa 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita sekä havait-
see ja ilmoittaa turvalli-
suuden vaaroista, osaa 
toimia yrityksen toimin-
tamallin mukaisesti ta-
paturman sattuessa 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita sekä havait-
see ja osaa arvioida 
työhön liittyvät vaarat ja 
ilmoittaa niistä, osaa toi-
mia yrityksen toiminta-
mallin mukaisesti tapa-
turman sattuessa  

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua ja antaa hätä-
ensiapua  

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua ja toimii oikein 
tavallisimmissa sairaus- 
ja tapaturmatilanteissa 
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käyttää ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 

käyttää ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 
oikealla tavalla sekä 
varmistaa työvälineiden 
turvallisuuden 

käyttää ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 
oikealla tavalla sekä 
varmistaa työvälineiden 
turvallisuuden 

työskentelee pääsään-
töisesti ergonomisesti 
oikein 

työskentelee ergonomi-
sesti oikein 

käyttää turvallisia, sopi-
vasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetel-
miä ottaen huomioon 
ergonomian 

 

 

SELLUTEOLLISUUDEN PROSESSIEN HALLINTA, 15 OSP (TOTEUTUS IMATRALLA) 

Ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 noudattaa työturvallisuusohjeita 

 toimia jossain sellun valmistusprosessin työtehtävässä tai 
prosessin osassa 

 selvittää kuitulinjan prosessit raaka-aineista lopputuotteeksi 

 selvittää lipeälinjan prosessit raaka-aineista lopputuotteeksi 

 työskennellä ja toimia prosessiteollisuudessa työyhteisön jä-
senenä  

 työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle 

 lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

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

Oppimisen arviointi 

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

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 
määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaa-
misensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskeli-
jan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 
kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 
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Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet 
Tutkinnon osan arvioinnin kohteet 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla prosessite-
ollisuuden alan yrityksessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 
osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa mää-
rättyjä 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 tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvi-
oinnilla. 

Oppimisympäristöt 
Oppimisympäristöt ovat kotimaassa ja ulkomailla pääsääntöisesti 

 lähiopetus 

 työelämä 

 työssäoppiminen 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät 
Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opetus, ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen työskentely 

 tiimityöskentely 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 projektit 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat opiskelijan ammattitaitovaatimusten to-teutumi-
sesta ja arvioimisesta. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan op-
pimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 työterveys, työturvallisuus ja toimintakyky 

 aloitteellisuus ja yrittelijäisyys 

 kestävä kehitys 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 kansainvälisyys ja kulttuurituntemus 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Osittainen integrointi mahdollista: 

 englanti 
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 äidinkieli 

 matematiikka 

 kemia 

 fysiikka 

 tieto- ja viestintätekniikka 

 liikunta ja ergonomia 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Sijoittuu kolmannella vuodelle. 

 

Valtakunnalliset arviointikriteerit 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessien 
hallinta 

Arviointikriteerit 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Selluteollisuuden 
prosessien hallinta ja 
vastuullinen työsken-
tely 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

tarvitsee työvaiheissa 
etenemisessä ohjausta 

suunnittelee työn ohjei-
den avulla ja etenee su-
juvasti työvaiheesta toi-
seen 

suunnittelee itsenäisesti 
työn ja etenee sujuvasti 
työvaiheissa, ottaen 
huomioon ajotilanteen 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 
ja tekee annetut tehtä-
vät oma-toimisesti 

noudattaa työaikoja, so-
pimuksia ja muita työ-
elämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista 
ja tekee omalla vastuu-
alueellaan muitakin kuin 
annettuja työtehtäviä 
omatoimisesti 

Oman työsuorituk-
sen arviointi 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 
ohjatusti 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 
sekä löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita 

arvioi omaa työskente-
lyään ja osaamistaan 
sekä löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita ja 
osaa esittää korjauseh-
dotuksia 
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ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

2.  Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija    

Sellun valmistus 

 

toimii ohjattuna jossain 

sellun valmistusproses-

sin työtehtävässä tai 

prosessin osassa 

toimii jossain sellun val-

mistusprosessin työteh-

tävässä tai prosessin 

osassa tarviten ajoit-

taista ohjausta 

toimii itsenäisesti jos-

sain sellun valmistus-

prosessin työtehtävässä 

tai prosessin osassa 

Työvälineiden ja ko-
neiden käyttö 

käyttää tuotteen valmis-
tukseen kuuluvia työvä-
lineitä ja koneita tarviten 
ajoittain ohjausta 

käyttää tuotteen valmis-
tukseen kuuluvia työvä-
lineitä ja koneita  

käyttää sujuvasti tuot-
teen valmistukseen 
kuuluvia työvälineitä ja 
koneita  

 

ARVIOINNIN 
KOHDE  

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija   

 

Kuitulinjan toiminnot tuntee kuitulinjan osa-
prosessien toiminnan ja 
niiden tarkoituksen 
vaihe vaiheelta puun-
käsittelystä selluvaras-
toon siten, että osaa toi-
mia ohjattuna jossain 
sellun valmistusproses-
sin työtehtävässä tai 
prosessin osassa  

tuntee kuitulinjan osa-
prosessien toiminnan ja 
niiden tarkoituksen 
vaihe vaiheelta puun-
käsittelystä selluvaras-
toon siten, että osaa toi-
mia jossain sellun val-
mistusprosessin työteh-
tävässä tai prosessin 
osassa 

selvittää sujuvasti kuitu-
linjan osaprosessien toi-
minnan ja niiden tarkoi-
tuksen vaihe vaiheelta 
puunkäsittelystä sellu-
varastoon siten, että 
osaa toimia itsenäisesti 
jossain sellun valmis-
tusprosessin työtehtä-
vässä tai prosessin 
osassa 

tuntee valmistettavan 
tuotteen laadun seuran-
nan ja siihen vaikuttavat 
valmistusprosessin eri 
vaiheet raaka-aineista 
valmiiksi tuotteeksi si-
ten, että osaa toimia oh-
jattuna jossain sellun 
valmistusprosessin työ-
tehtävässä tai prosessin 
osassa 

tuntee valmistettavan 
tuotteen laadun seuran-
nan ja siihen vaikuttavat 
valmistusprosessin eri 
vaiheet raaka-aineista 
valmiiksi tuotteeksi si-
ten, että osaa toimia 
jossain sellun valmis-
tusprosessin työtehtä-
vässä tai prosessin 
osassa 

tuntee valmistettavan 
tuotteen laadun seuran-
nan ja siihen vaikuttavat 
valmistusprosessin eri 
vaiheet raaka-aineista 
valmiiksi tuotteeksi si-
ten, että osaa toimia it-
senäisesti jossain sellun 
valmistusprosessin työ-
tehtävässä tai prosessin 
osassa 

Lipeälinjan toiminnot  tuntee lipeälinjan osa-
prosessien toiminnan ja 
niiden tarkoituksen 
vaihe vaiheelta laihasta 
mustalipeästä valkolipe-

tuntee lipeälinjan osa-
prosessien toiminnan ja 
niiden tarkoituksen 
vaihe vaiheelta laihasta 
mustalipeästä valkolipe-

tuntee lipeälinjan osa-
prosessien toiminnan ja 
niiden tarkoituksen 
vaihe vaiheelta laihasta 
mustalipeästä valkolipe-
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äksi siten, että osaa toi-
mia ohjattuna jossain 
sellun valmistusproses-
sin työtehtävässä tai 
prosessin osassa 

äksi siten, että osaa toi-
mia jossain sellun val-
mistusprosessin työteh-
tävässä tai prosessin 
osassa 

äksi siten, että osaa toi-
mia itsenäisesti jossain 
sellun valmistusproses-
sin työtehtävässä tai 
prosessin osassa 

tuntee regeneroitavien 
kemikaalien laadun ja 
eri osaprosessien toi-
minnan seurannan pro-
sessin edetessä siten, 
että osaa toimia ohjat-
tuna jossain sellun val-
mistusprosessin työteh-
tävässä tai prosessin 
osassa  

tuntee regeneroitavien 
kemikaalien laadun ja 
eri osaprosessien toi-
minnan seurannan pro-
sessin edetessä siten, 
että osaa toimia jossain 
sellun valmistusproses-
sin työtehtävässä tai 
prosessin osassa 

tuntee regeneroitavien 
kemikaalien laadun ja 
eri osaprosessien toi-
minnan seurannan pro-
sessin edetessä siten, 
että osaa toimia itsenäi-
sesti jossain sellun val-
mistusprosessin työteh-
tävässä tai prosessin 
osassa 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija    

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

selviytyy tutuista tilan-
teista, mutta muuttu-
vissa ja valintatilan-
teissa tarvitsee ohjausta 
ja tukea 

selviytyy tutuissa ja 
muuttuvissa valintatilan-
teista oma-aloitteisesti 

toimii erilaisissa tilan-
teissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toimin-
nalleen vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

tekee työyhteisössä 
vastuullaan olevat teh-
tävät, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

tekee omatoimisesti 
työyhteisössä vastuul-
laan olevat tehtävät 

toimii vastuullisesti, yh-
teistyökykyisesti ja tasa-
vertaisesti erilaisten ih-
misten kanssa työyhtei-
sön ja ryhmän jäsenenä 

Ammattietiikka noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita  

noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita, sopi-
muksia ja säädöksiä  

toimii työyhteisön arvo-
jen, tavoitteiden, eettis-
ten ohjeiden, sopimus-
ten ja säädösten mukai-
sesti  

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky  

noudattaa työturvalli-
suusohjeita ja tiedostaa 
työskentelyn vaarat, 
osaa toimia yrityksen 
toimintamallin mukai-
sesti tapaturman sattu-
essa 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita sekä havait-
see ja ilmoittaa turvalli-
suuden vaaroista, osaa 
toimia yrityksen toimin-
tamallin mukaisesti ta-
paturman sattuessa 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita sekä havait-
see ja osaa arvioida 
työhön liittyvät vaarat ja 
ilmoittaa niistä, osaa toi-
mia yrityksen toiminta-
mallin mukaisesti tapa-
turman sattuessa 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua 

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua ja antaa hätä-
ensiapua  

osaa tarvittaessa hälyt-
tää apua ja toimii oikein 
tavallisimmissa sairaus- 
ja tapaturmatilanteissa 
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käyttää ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 

käyttää ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 
oikealla tavalla sekä 
varmistaa työvälineiden 
turvallisuuden 

käyttää turvallisesti oh-
jeiden mukaisia suo-
jaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä oikealla 
tavalla sekä varmistaa 
työvälineiden turvalli-
suuden 

työskentelee pääsään-
töisesti ergonomisesti 
oikein 

työskentelee ergonomi-
sesti oikein 

käyttää turvallisia, sopi-
vasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetel-
miä ottaen huomioon 
ergonomian 

 

 

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 

 

PAIKALLISEN PROSESSITEOLLISUUDEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 

Ammattitaitovaatimukset 
Prosessiteollisuus tarvitsee tuotantotehtäviin monitaitoisia ja osaavia 
ihmisiä. Työtehtävät sisältävät prosessien ja niihin liittyvien laitteiden 
ohjausta, valvontaa ja hoitoa. Tehtäviin kuuluu lisäksi prosessin käy-
tön- ja laadunvalvontaa, häiriötapausten selvittämistä sekä käynnis-
säpitotöitä.  
 
Työn tekemisen lähtökohtana prosessiteollisuuden perustutkinnon 
suorittaneelta edellytetään hyvää perusosaamista, jonka pohjana 
ovat hyvät luonnontieteiden ja tekniikan perustiedot. 
 
Prosessiteollisuuden tuotantotehtävissä kokeneelta ammattiosaajalta 
edellytetään: 

 kokonaisvaltaista toiminnan ja prosessien ymmärtämistä 

 asiakkaiden tarpeiden ja prosessien tuntemusta 

 kykyä toimia ryhmässä ja tehdä yhteistyötä 

 valmiuksia oman työn kehittämiseen  

 riittävää kielitaitoa ja liiketaloudellista ymmärrystä 

 turvallisuus- ja ympäristöasioiden hallintaa 

 työelämän tuntemusta. 

 
Tähän tutkinnon osaan voidaan sisällyttää seuraavia teemoja: 

 Sellunvalmistuksen syventävät opinnot 

 Paperinvalmistuksen syventävät opinnot 

 Energian tuotanto 

 Teollisuuden laatumittaukset 

 Trukkikurssi 

 Teollisuuden laatumittaukset 

 Työssäoppimisen ohjaus 

 Prosessiteollisuuden ympäristönsuojelu 

 Sahatavaran lämpökäsittely 

 Puutavaran myynnin perusteet 
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 Muotohöyläyksen jatkokurssi 

 Cad/Cam- ohjelmointi 

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 vas-taava osaa-
minen tunnustettua: työssä hankitusta osaamises-ta, yhteisistä tut-
kinnon osista tai lukio-opinnoista, jatko-opinnoista tai ammatillista ke-
hittymistä tukevista opinnoista. 

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 koh-
teet 

Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Oppimisympäristöt 
Oppimisympäristöt ovat kotimaassa ja ulkomailla pääsääntöisesti 

 lähiopetus 

 työelämä 

 työssäoppiminen  

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät 
Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opetus, ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen työskentely 

 tiimityöskentely 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapah-tumat 
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 projektit  

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat opiskelijan ammattitaitovaatimusten toteutumi-
sesta ja arvioimisesta. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppi-
mista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 työterveys, työturvallisuus ja toimintakyky 

 aloitteellisuus ja yrittelijäisyys 

 kestävä kehitys 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 kansainvälisyys 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Osittainen integrointi mahdollista: 

 englanti 

 äidinkieli 

 matematiikka 

 kemia 

 fysiikka 

 tieto- ja viestintätekniikka 

 liikunta ja ergonomia 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Sijoittuu pääsääntöisesti kolmannelle vuodelle 

 


