
Puuteollisuuden 
perustutkinto

Muutostyö - yhtenäiset arviointikriteerit 
kaikkiin tutkinnon osiin 

webinaari 9.12. klo 14-16
Yli-insinööri Inga Sihvo



Uudistettavat tutkinnon perusteet

Tietoa tutkinnon perusteiden uudistumisesta: 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/uudistettavat-tutkinnon-perusteet

Kaikkiin perustutkinnon perusteisiin muutetaan yhdenmukainen arviointikriteeristö. 

• Kaikissa perustutkinnoissa sama kriteeristö vuoden 2024 loppuun mennessä.

Yhtenäinen arviointikriteeristö tulee ammatillisiin perustutkintoihin – oletko valmis? 

• tammikuussa kaksi tilaisuutta (28.1 ja 4.2)

• menneet tilaisuudet ja niiden materiaalit: https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/yhtenainen-
arviointikriteeristo-tulee-ammatillisiin-perustutkintoihin-oletko-valmis
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Valmisteluprosessi



Valmisteluprosessi
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Kevät 2020                     Syksy 2020 Kevät 2021             Syksy 2021

Koulutuksen järjestäjistä 
kommentoijaryhmän 
kokoaminen

Työelämän edustajien
(työntekijät, työnantajat, 
itsenäiset ammatinharjoittajat,
kaikki osaamisalat)
Kutsut 9.12 tilaisuuteen

Koulutuksen järjestäjien 
kanssa luonnoksien 
läpikäynti

Yhtenäisellä 
kriteeristöllä YTOt
ja yhteiset valinnaiset 
1.8.2022

Perusteet voimaan 
1.8.2022

Lausuntokierros 
Huhti-/toukokuu

Luonnoksen lähettäminen
Kommenttien kerääminen
- työelämätoimikunta
- 9.12 webinaari
- Kysely (auki 8.1.2021 saakka)

Viimeistely

Viimeistely, 
johtokunta 
ja julkaisu

Käännös

Kirjoitustyö

Suunnittelutyö 
koulutuksen järjestäjien 
kanssa

Toimeenpanontuki



Kommentointi

• Linkki perusteluonnokseen ePerustepalveluun. 

• Huom! Luonnoksiin ei ole vielä lisätty yhteisiä tutkinnon osia (Viestintä- ja 
vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja 
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen) eikä kaikissa perustutkinnoissa olevia 
yhteisiä valinnaisia tutkinnon osia (Huippuosaajana toimiminen, 
Ilmastovastuullinen toiminta, Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 
Yrityksessä toimiminen ja Yritystoiminnan suunnittelu)

• Kysely: https://link.webropolsurveys.com/S/10E5C4A3E256B5DA

(auki 8.1.2021 saakka)
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Kommentoijaryhmä
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• Markus Vehniäinen ja Marko Saaranen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
• Petri Isoluoma, Koulutuskeskus Salpaus
• Vesa Markkanen, Saimaan ammattiopisto Sampo
• Hannu Lakso ja Timo Perälä, Suomen Yrittäjäopisto
• Martti Mylly, Ammattiopisto Lappia
• Jarno Pöntinen, Etelä-Savon ammattiopisto

Tähän tilaisuuteen
- Kutsut aiemmassa perustetyössä mukana olleille ohjausryhmän jäsenille
- Avoin ilmoittautuminen



Muutokset



Perusteet edelleen osaamisperusteisia -
korostuminen

• Tutkinnoille on asetettu selkeät ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. 

• Mitä opiskelija osaa valmistuttuaan tehdä? Esim. koneistaa puutuotteita CNC-työstökoneella, työskentelee 
turvallisuusohjeiden mukaisesti. 

• Tietopuolinen osaaminen sisältyy tekemiseen. Esim. hyödyntää työssään tietoa eri puuraaka-aineista ja 
niiden käyttökohteista. 

• Opiskelija voi hankkia ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista erilaisin tavoin 
ja vaihtelevissa ympäristöissä. Myös opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista tunnistetaan ja 
tunnustetaan. Osaamisperusteisuutta on myös se, että opiskelija saa edetä opinnoissaan omaan tahtiin. 
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Voimassa olevissa perusteissa osaamistasoero arvioinnissa 
(pääsääntöisesti)

• T1/T2: 

• kysyy ohjeita ammattilaiselta/ käytetty sanoja, 
yksinkertainen, perus- jne.

• kysyy ajoittain ohjeita ammattilaiselta

• Erot H3->K5 

• kohti K5 tulee osaamista lisää (nämä ehkä 
muutoksessa haastavimpia)

• vaativuuden kasvu muutoin esim. 
monipuolisesti, laaja-alaisesti, kattavasti, 
mittatarkasti, huolellisesti, itsenäisesti jne. 
oman työn realistinen arviointi

• Jotkin kriteerit samoja T1-K5 (esim. työturvallisuus)
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Tutkinnon osa

Väliotsikko

Ammattitaitovaatimus



Tehdyt muutokset
• Perusteisiin on muutettu yhdenmukainen arviointikriteeristö 

• Perusteiden sisältö on pyritty pitämään pääosin samana kuin voimassa olevissa perusteissa. 

Muut muutokset

• Tutkinnon osien osaamispisteet on muutettu 15:sta jaollisiksi (yksi 30 osp valinnainen -CAD 3D-mallintaminen ja 
piirustusten tuottaminen)

• Lisäksi perusteisiin on lisätty valinnaiset tutkinnon osat: liittimillä koottujen rakennuspuulevyjen valmistaminen ja 
sahaus sahateollisuudessa (jaettu kahteen sahaus ja dimensiolajittelu) 

• Rakennusosien automaatiovalmistaminen tutkinnon osa on poistettu - osaaminen voidaan osoittaa Konelinjan 
käyttäminen puutuoteteollisuudessa.

• Laajempi mahdollisuus ottaa toisista perustutkinnoista tutkinnon osia – esim. rakennusalan pt tai 
prosessiteollisuuden pt

• Muutamien tutkinnon osien nimi on muuttunut (esim. kalusteiden asentaminen – kiintokalusteiden asentaminen)
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Perusteluonnos



Tutkinnon muodostuminen
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Puusepänteollisuuden osaamisala, puuseppä

Pakollinen

• Puutuotevalmistuksessa toimiminen, 40

Valinnaiset 1 

• CNC-ohjelmointi ja -työstäminen puusepänteollisuudessa, 45

• Kalusteiden valmistaminen, 45

• Puusepäntuotteiden valmistaminen, 45
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Puurakenneteollisuuden osaamisala, 
teollisuuspuurakentaja
Pakollinen

• Puutuotevalmistuksessa toimiminen, 40

Valinnaiset 1

• Hirsirakenteiden valmistaminen, 45

• Puutaloelementtien valmistaminen

• Liimaamalla koottujen rakennepuulevyjen valmistaminen, 45

• vanha Rakennepuulevyjen valmistaminen

• Liittimillä koottujen rakennuspuulevyjen valmistaminen, 45
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Sahateollisuuden osaamisala, 
sahaprosessinhoitaja

Pakolliset

• Puuteollisuuden prosessien käynnissäpito, 40

• Sahateollisuuden tuotteiden valmistaminen, 45
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Puulevyteollisuuden osaamisala, 
levyprosessinhoitaja

Pakolliset

• Puuteollisuuden prosessien käynnissäpito, 40

• Puulevyteollisuuden tuotteiden valmistaminen, 45
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KAIKILLE YHTEISET VALINNAISET, 
suunnattu ensisijaisesti 
puusepänteollisuus/puurakenneteollisuus
• CAD 3D-mallintaminen ja piirustusten tuottaminen
• CAM-valmistaminen puutuoteteollisuudessa
• CNC-työstäminen puutuoteteollisuudessa
• Ikkunoiden ja ovien asentaminen
• Kiintokalusteiden asentaminen
• Konelinjan käyttäminen puutuoteteollisuudessa
• Naulalevyrakenteiden valmistaminen 
• Portaiden asentaminen
• Puualan tilaustuotteiden valmistaminen
• Puuelementtien varusteleminen
• Puupintojen käsitteleminen
• Puuteollisuuden työstöterien teroittaminen
• Sisustuspuusepäntöiden tekeminen
• Teollinen kokoonpano ja varustelu puutuoteteollisuudessa
• Teollisuusrobotin käyttö puuteollisuudessa
• Tilaelementtirunkojen kokoaminen
• Tuotteen valmistaminen 3D-tulostamalla
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KAIKILLE YHTEISET VALINNAISET (2/2)
suunnattu ensisijaisesti 
sahateollisuus/puulevyteollisuus

• Puulevyteollisuuden jalostusprosessissa työskentely
• Puulevyteollisuuden valmistusprosessissa työskentely
• Puuteollisuuden tuotantoprosessissa työskentely
• Sahatavaran kuivaus ja jälkikäsittely
• Sahatavaran mekaaninen jalostus
• Sahaus ja dimensiolajittelu
• Tukkikentällä toimiminen
• Viilun valmistusprosessin hallinta
• Tutkinnon osa toisesta perustutkinnosta, 30
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Lisäksi tutkinnon muodostumisessa:
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Keskustelu ja työpajaosuus



Ammattitaitovaatimukset

• Ammattitaitovaatimukset (väliotsikoiden alla)

• Onko tutkinnon osan sisältö sellainen, että opiskelija, opettaja ja 
työelämän edustaja saavat nopeasti käsityksen sen sisällöstä ja 
vaadittavasta osaamisesta?

• Käykö ammattitaitovaatimuksista selkeästi varsinainen työtehtävä ja 
työympäristö?

• Vastaako ”tutkinnon osan nimi ja ammattitaitovaatimukset toisiaan”? 

• Puuttuuko jokin osaaminen, täytyykö jotakin tarkentaa/täydentää? 
Miten?
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Työpajaosuus

• Pienryhmissä 20-30 min keskustelu ja kommenttien kirjaaminen ylös 
https://flinga.fi/s/FJBAS9L

• Sahateollisuus ja puulevyteollisuus: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

• Puurakenneteollisuus ja puusepänteollisuus jää tätähän TEAMSiin

• Paluu tähän TEAMSiin – koonti
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Kiitos


