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Käynnistys 

4/2022

Kysely

4-6/2022

Työpaja-
työskentely 
6-11/2022

Luonnoksen 
esittely 

8.12.2022

Lausunto-
kierros 
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15.1.2023

Perusteen 
viimeistely 
15.2.2023 
mennessä

Perusteet 
voimaan 
1.1.2024
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Uudistuksen tavoitteena

• Yhtenäisen arviointikriteeristön käyttöönotto myös metsäalan ammatillisissa 

tutkinnon osissa

• Ammattitaitovaatimukset kirjoitettu uudella tavoin

• Ammattitaitovaatimuksia aiempaa enemmän

- Jaoteltu otsikoiden alle 

• Lisäksi

• Vahvistettu puutavaran autokuljetuksen osaamista 

• Täydennetty puuterminaaliosaamisella
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Pätevyydet ja kortit

• Pätevyyden ja kortit kirjoitetaan ammattitaitovaatimuksissa osaamisena

• Lakisääteisten pätevyyksien ja tutkintojen suorittaminen kirjoitetaan 

ammattitaidon osoittamistapoihin

• Työelämän edellyttämät kortit

• maininta ammattitaidon osoittamistavoissa: ”Lisäksi opiskelija suorittaa 

työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä 

ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.”
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Esimerkki lakisääteisestä tutkinnosta

• Ammattitaitovaatimus: Käyttää kasvinsuojeluaineita säädösten 

mukaisesti 

• Osoittamistapa: Kasvinsuojeluaineiden turvallinen käyttö osoitetaan 

suorittamalla ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen 

tutkinto.

Esimerkki luonnonhoitokortti edustavista 

ammattitaitovaatimuksista

• työskentelee hakkuukoneella korjuuohjeiden, metsän- ja luonnonhoidon 

suositusten, säädösten sekä metsäsertifioinnin kriteerien ja kestävän 

kehityksen ohjeistusten mukaisesti  

• tunnistaa monimuotoisuudelle arvokkaat elinympäristöt ja niiden 

ominaispiirteet  

• huomioi vesiensuojelun vaatimukset työkohteella 
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Metsäkoneenkuljetuksen 
osaamisala

Metsäkoneenkuljettaja
125 osp

Koneellinen puutavaran 
valmistus

Koneelliset 
maanmuokkaus- ja 

metsähoitotyöt

Puutavaran lähikuljetus

Puutavara-auton 
kuljettaja

125 osp

Terminaalikoneen-
kuljettaja

125 osp
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Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

• Valinnaisuutta lisätty siten, että voi valita tutkinnon osan (30 ops) metsäalan 

ammattitutkinnosta
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Metsäenergian tuottaja

• Metsäenergianraaka-aineen hankinta ja käyttö, 30 osp

• Turveosaaminen tietämisen tasolla -> osaamispistemäärää pudotettu

• Turveosaaminen

• Turvetuotanto ja varastointi, 50 osp -> poistetaan

• Turvetuotanto, 10 osp jää valinnaisena tutkinnon osana 

• MMM:n metsäalan koulutuksen kehittämishankeen loppuraportti 

kyseenalaistaa metsäenergian tuotannon osaamisalan 

• antaa väärän kuvan metsäsektorista

• työmarkkinoilla energianpuun korjuu sisältyy ainespuuta korjaaville 

yrittäjille ja kuljettajille
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Näkyykö perusteluonnoksessa riittävästi?

• Digiosaaminen

• Kestävän kehityksen osaaminen

• Luonnon monimuotoisuus

• Kieliosaaminen ammatillisissa tutkinnon osissa
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Kiitos

Jaana Villikka-Storm

OPH/Ammatillinen koulutus

jaana.villikka-storm@oph.fi

@JaanaVillikka


