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2.1 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT
Ammattitaitosvaatimukset, sisällöt ja arviointi
2.1.1 MATERIAALI- JA VALMISTUSTEKNIIKKA

30 osp

Materiaali- ja valmistustekniikka sisältää puusepänteollisuuden peruskoneet, mittavälineet, ammattipiirustukset, yleisimmät alan materiaalit sekä konekohtaisen ja yleisen työturvallisuuden. Lisäksi käsitellään yleisimpien liitosten, liimauksen
ja pintakäsittelyn perusteet. Tutkinnon osan painopiste on työturvallisessa ja ergonomisessa työskentelyssä sekä koneiden käytön hallinnassa.

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa













lukea ammattipiirustuksia ja suunnitella sen mukaan työjärjestyksen
laatia yksinkertaisia ammattipiirustuksia
laatia katkaisu- ja paloitteluluettelon
käyttää alan mittavälineitä
käyttää materiaaleja ja muita aineita käyttökohteen mukaan oikein
mitata puutavaran kosteuden
valmistaa tuotteiden rakenteita ja liitoksia
valmistaa tuotteita määriteltyjen laatuvaatimusten mukaan
viimeistellä valmistamansa tuotteet pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla
pintakäsitellä tuotteen tarkoituksenmukaisella tavalla
työskennellä työturvallisesti, huomioiden myös Atex-direktiivin velvoitteet
ylläpitää työpaikan järjestystä ja siivota työpisteensä.

Opiskelija osaa käyttää vähintään seuraavia peruskoneita:











pyörösaha
vannesaha
oikohöylä
tasohöylä
alajyrsin
yläjyrsin
monikaraporakone
paineilmapuristin
CNC - kone
nauhahiomakone

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt:

















Työn suunnittelu
Työn kokonaisuuden hallinta
Yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta
Oman työn arviointi
Tekninen piirtäminen
Materiaaliluettelojen laadinta
Mittaimet
Koneiden ja laitteiden käyttäminen
Materiaalien valinta
Viimeistely ja laaduntarkkailu
Pintakäsittely
Kone- ja terähuolto
Materiaalituntemus
Kuivaustekniikka
Matematiikka ja luonnontieteet
Ammattietiikka
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Terveys, turvallisuus ja toimintakyky
Kestävä kehitys
Vuorovaikutus ja yhteistyö

OPINTOJAKSOT
Puusepäntyön perustaidot, 12osp

Ammattitaidon perusteet, 12osp

Keskeiset sisällöt:

Keskeiset sisällöt:









puuraaka-aineet
pienkoneet ja käsityövälineet
puuntyöstön peruskoneet (tuntemus ja käyttö)
EA1 vastaavat taidot, tulityö- ja työturvallisuuskoulutus
tietotekniikan perusteet (mm sähköposti, Word,
Excel, internetin käyttö)
sosiaaliset taidot, ryhmäytyminen, oppilashuollon
palvelut ja muu oppimisen tuki (kestävä kehitys)
jätteiden lajittelu, uusiokäyttö (kestävä kulutus)

Oppimisympäristöt: Teorialuokka, tietokoneluokka, työsali ja erilaiset verkkoympäristöt.
Toteuttamistavat: Lähiopetusta teorialuokassa ja työsalissa. Oppimista tuetaan videoiden ja internetistä saatavalla materiaalilla














materiaalioppi
liimausoppi
rakenne- ja liitosoppi
tekninen piirustus
Cad piirtämisen perusteet
automaatio (paineilma ja hydrauliikka)
CNC-tekniikan perusteet
metallityön perusteet
teräoppi
työn dokumentoinnin perusteet
esteettisyys ja visuaalisuus raaka-ainevalinnoissa
ja laadussa
kuivauksen perusteet

Tässä opintojaksossa kiinnitetään erityistä huomiota puusepän teollisuudessa käytettävien puulajien tuntemiseen,
niiden ominaisuuksiin ja käyttökohteisiin. Ominaisuuksista
keskeisiä ovat puun kosteus, kemialliset, ja fysikaaliset
ominaisuudet. Lisäksi opiskelijan on osattava laskea tuotteen valmistamisesta aiheutuvat kustannukset.
Oppimisympäristöt: Teorialuokka, työsali ja erilaiset verkkoympäristöt.
Toteuttamistavat: Piirtämisen perusasioiden opettelua
piirtäen käsin ja tietokoneella sekä piirustusten lukuharjoituksia. . Lähiopetusta teorialuokassa ja työsalissa. Oppimista tuetaan videoiden ja internetistä saatavalla materiaalilla

Puusepäntuotteen valmistus, 6osp
Keskeiset sisällöt:
Opiskelija osaa

rakenne- ja liitosoppi

CNC-tekniikka

pintakäsittelyn perusteet (materiaalit ja työmenetelmät)

koneiden puhtaanapito ja terähuolto

kokoonpano

laatu ja viimeistely

toimia työn vaatimissa tehtävissä

valita ja asettaa oikeat terät ja työstöarvot

käyttää peruskoneita ja tehdä niille asetteita

työskennellä noudattaen työturvallisuutta ja siisteyttä

selviytyy viimeistelystä ja laaduntarkkailusta

toimia taloudellisesti ja arvioiden oman työnsä
vaikutukset.
Tässä opintojaksossa syvennetään peruskoneiden käytön
osaamista, joka tapahtuu harjoitustöiden ja asiakastöiden
avulla. Valmistetavat tuotteet voivat olla erilaisista levyistä
erityisesti liimalevystä tai massiivipuusta valmistettavia.
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Työskentelyssä painotetaan laatua niin koneiden käytössä
kuin viimeistelyssä sekä oman tekemisen arviointia tuotteiden ja taloudellisuuden osalta.
Oppimisympäristöt: Teorialuokka, työsali ja erilaiset verkkoympäristöt.
Toteuttamistavat: Työsuunnitelmia tehtäessä opiskelijaa
opastetaan ja ohjataan toimiviin ratkaisuihin. Ohjauksessa
apuna käytetään oppimateriaaleja kirjoista ja internetistä.
Oppimista tuetaan myös opetusvideoiden avulla. Varsinainen tekeminen opitaan työsalissa harjoitus- ja asiakastöitä
tehden

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Ei edeltävyysopintoja.

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava.
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen.
Opiskelijan oppimisen arviointia on päivittäin opiskelijan saama palaute luokka- ja työsalityöskentelystä.
Oppimisen arviointia tehostetaan erilaisten harjoitustehtävien avulla.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija valmistaa puualalle tyypillisen tuotteen tai osakokonaisuuden. Tuotteessa tulee esiintyä puualan keskeisiä materiaaleja, liitoksia ja rakenteita. Opiskelija: Tekee materiaalivalintoja, tulkitsee teknisiä piirustuksia ja työohjeita, laatii
laskelman materiaalimenekistä, käyttää keskeisiä puusepänkoneita, huomio taloudellisuuden, toimii suunnitelmallisesti ja
noudattaa työturvallisuusohjeita. Opiskelija valmistaa työn esim: mallin, valokuvan piirroksen, teknisten piirustuksen tai
työohjeen mukaisesti alusta loppuun.
Muu osaamisen arviointi:
Teknisestä piirtämisestä järjestetään kirjallinen koe.
Mittavälineiden käytöstä ja materiaaliluetteloiden laadinnasta järjestetään testi.
Työn suunnittelu, yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta, materiaalien valinta, viimeistely ja laaduntarkkailu,
pintakäsittely, kone- ja terähuolto, kestävä kehitys sekä vuorovaikutus ja yhteistyö arvioidaan työsalityöskentelyn yhteydessä.
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Puualan perustutkinnon Materiaali- ja valmistustekniikka 30 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä valmistamalla itsenäisesti suullisia ohjeita noudattaen
tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten yksinkertaisen tuotteen tai tuotteen osia.
Opiskelija valmistaa tekemänsä piirustuksen ja työsuunnitelman pohjalta saumalevyn tai muun keskeisen rakenteen
tekoa edellyttävän tuotteen esim. tarjottimen tai muun vastaavan pienimuotoisen tuotteen. Tuotteessa tulee esiintyä
puualan keskeisiä materiaaleja, liitoksia ja rakenteita. Opiskelija tekee materiaalivalintoja, tulkitsee teknisiä piirustuksia ja työohjeita, laatii laskelman materiaalimenekistä, käyttää keskeisiä puusepänkoneita, huomio taloudellisuuden,
toimii suunnitelmallisesti ja noudattaa työturvallisuusohjeita. Opiskelija valmistaa työn esim: mallin, valokuvan piirroksen, teknisten piirustuksen tai työohjeen mukaisesti alusta loppuun.
Painopiste on työturvallisessa ja ergonomisessa työskentelyssä sekä koneiden käytön hallinnassa. Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat olosuhteet. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa
kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Saumalevystä tai muusta puusepänalan keskeisestä rakenteesta valmistetun tuotteen valmistaminen työturvallisuutta
noudattaen.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksella puuosastolla kesto noin 3- 5 pv.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
(x) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustajat
( ) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Työn suunnittelu

Työn kokonaisuuden hallinta
Yrityslähtöinen, laadukas
ja taloudellinen toiminta

Oman työn arviointi

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
tarvitsee ajoittain ohjausta
suunnitellessaan työtään

Mittaimet

Koneiden ja laitteiden
käyttäminen

Materiaalien valinta

Viimeistely ja laaduntarkkailu

Pintakäsittely

Kiitettävä K3

suunnittelee työnsä annettujen ohjeiden mukaan

suunnittelee itsenäisesti
työnsä ja osaa esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
toimii suunnitelmallisesti ja
osaa ratkaista ongelmatilanteita
käyttää materiaaleja taloudellisesti; saavuttaa työssään asetetut laatu- ja aikatavoitteet
on aloitteellinen ja toimii työyhteisön parhaaksi

tarvitsee jonkin verran ohjausta aloituksessa ja siirryttäessä työvaiheesta toiseen
tarvitsee jonkin verran ohjausta saavuttaakseen työssään asetetut minimitavoitteet
asennoituu työhönsä siten,
ettei tietoisesti aiheuta taloudellista vahinkoa
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin, mutta
arviointi ei kaikilta osin ole
realistinen.

toimii työssään suunnitelmallisesti vähäisellä ohjauksella
saavuttaa työssään asetetut
laatutavoitteet

Tyydyttävä T1
Opiskelija
osaa lukea tuotepiirustuksia

Hyvä H2

Tekninen piirtäminen
Materiaaliluettelojen laadinta

Hyvä H2

tarvitsee ajoittain ohjausta
laatiessaan materiaaliluetteloja
osaa käyttää rullamittaa luotettavasti ja työntömittaa
pääsääntöisesti oikein

tarvitsee ajoittain ohjausta
valitessaan ja asettaessaan
oikeat terät ja työstöarvot
työskentelee ohjattuna huomioiden työturvallisuuden ja
siisteyden
osaa lähes itsenäisesti käyttää melkein kaikkia peruskoneita, mutta tarvitsee ohjausta asetteiden teossa
tarvitsee jonkin verran ohjausta osatakseen valita
tuotteeseen määritellyt materiaalit
osaa tehdä viimeistelyjä,
mutta viimeistelyssä ja laaduntarkkailussa on useita
puutteita
osaa pintakäsitellä käsityövälineillä tuotteen minimivaatimusten mukaisesti

toimii yritteliäästi ja osaa arvioida oman työnsä taloudellisia vaikutuksia
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin realistisesti.

arvioi työskentelyään realistisesti; osaa kehittää toimintaansa parempaan lopputulokseen pääsemiseksi.
Kiitettävä K3

osaa piirtää annettujen ohjeiden mukaan osa- tai kokoonpanokuvia
osaa laatia lähes virheettömästi materiaaliluetteloja

osaa piirtää osa- ja kokoonpanokuvia

hallitsee rulla- ja työntömitan käytön luontevasti ja
luotettavasti; osaa käyttää
muita mittaimia ohjeistettuna
osaa valita ja asettaa annettujen ohjeiden mukaan oikeat terät ja työstöarvot
työskentelee annettujen ohjeiden mukaan huomioiden
työturvallisuuden ja siisteyden
osaa itsenäisesti käyttää lähes kaikkia peruskoneita,
mutta tarvitsee vähäistä ohjausta asetteiden teossa
osaa annettujen ohjeiden
mukaan valita tuotteeseen
määritellyt materiaalit

käyttää työssä tarvittavia
mittalaitteita tehokkaasti,
monipuolisesti ja luotettavasti

selviytyy osien viimeistelyistä, mutta laaduntarkkailussa on pieniä puutteita

selviytyy kaikilta osin moitteettomasti viimeistelystä ja
laaduntarkkailusta

osaa pintakäsitellä ohjatusti
ruiskulla tuotteen osia

osaa pintakäsitellä ruiskulla
tuotteen osia laatuvaatimusten mukaan
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osaa laatia materiaaliluetteloja

osaa valita ja asettaa lähes
itsenäisesti oikeat terät ja
työstöarvot
työskentelee lähes itsenäisesti huomioiden työturvallisuuden ja siisteyden
osaa itsenäisesti käyttää peruskoneita ja tehdä niille
asetteita
osaa itsenäisesti valita tuotteeseen määritellyt materiaalit
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Kone- ja terähuolto

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Materiaalituntemus

Kuivaustekniikka

Matematiikka ja luonnontieteet
4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Ammattietiikka

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Kestävä kehitys

Vuorovaikutus ja yhteistyö

osaa teroittaa käsityökalujen
terät, mutta lopputuloksessa
on puutteita
osallistuu koneiden huoltotoimiin.

osaa teroittaa käsityökalujen
terät

Tyydyttävä T1
Opiskelija
tietää yleisimmät puusepänteollisuudessa käytettävät
puulajit

Hyvä H2

Kiitettävä K3

tunnistaa yleisimmät puusepänteollisuudessa käytettävät puulajit

tietää puusepänteollisuudessa käytettävät yleisimmät levymateriaalit

tunnistaa yleisimmät puusepänteollisuudessa käytettävät levymateriaalit

ymmärtää, miten puu käyttäytyy kosteuden muuttuessa

ymmärtää puumateriaalien
anisotrooppisuuden merkityksen tuotteiden valmistukseen ja rakenteisiin

tietää yleisimmät puusepänteollisuudessa käytettävät
liimat ja muut materiaalit

tunnistaa yleisimmät puusepänteollisuudessa käytettävät liimat ja muut materiaalit

osaa määrittää puun kosteuden

ymmärtää miksi puutavara
kuivataan käyttökosteuteen

osaa laskea valmiin tuotteen
materiaalikustannukset.

osaa laskea kaikkien tuotteen valistamiseen käytettyjen materiaalien kustannukset.

tunnistaa yleisimmät puusepänteollisuudessa käytettävät puulajit; tietää niiden
käyttökohteet
tunnistaa yleisimmät puusepänteollisuudessa käytettävät levymateriaalit; tietää niiden ominaisuudet ja käyttökohteet
tuntee puun fysikaaliset ja
kemialliset ominaisuudet ja
niiden vaikutuksen; tietää
puun rakenteen merkityksen
puuntyöstössä
tunnistaa yleisimmät puusepänteollisuudessa käytettävät liimat ja muut materiaalit; tietää niiden käyttökohteet
osaa määrittää puun kosteuden punnitusmenetelmällä ja hallitsee käsitteen
tasapainokosteus
ymmärtää tuotteen hinnan
muodostumisen ja osaa itsenäisesti laskea kaikki materiaalikustannukset.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
noudattaa sovittuja työaikoja
ja –ohjeita

Hyvä H2

Kiitettävä K3

noudattaa työyhteisön sääntöjä ja ohjeita; tekee työtä
vastuuntuntoisesti ja sovitulla tavalla
vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta

työskentelee hyvien ammattikäytänteiden mukaisesti ja
työtään arvostaen

noudattaa työyhteisön ohjeita; ottaa työssään huomion muut työyhteisön jäsenet
varmistaa suojaimien, työvälineiden ja materiaalien
turvallisuuden; poistaa ja vie
huoltoon vialliset työvälineet
ja suojaimet
ottaa lähes itsenäisesti huomioon raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät ympäristövaikutukset;
toimii pääsääntöisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
osaa toimia työn vaatimissa
vuorovaikutustilanteissa.

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat sekä ilmoittaa niistä

asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan; välttää
riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä
suorittanut ensiapu- ja työturvallisuus-koulutuksen
ymmärtää raaka-aineiden ja
kemikaalien käsittelystä
syntyvät ympäristövaikutukset; toimii ohjattuna kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
pystyy toimimaan työn kannalta välttämättömissä vuorovaikutustilanteissa.

osaa suorittaa koneille tehtävät perushuollot.
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osaa teroittaa käsityökalujen
terät oikea-aikaisesti ja itsenäisesti
osaa suorittaa itsenäisesti ja
oikea-aikaisesti useimmat
koneille tehtävät perushuollot.

kehittää itsenäisesti toimintansa turvallisuutta

arvioi suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön
ottaa itsenäisesti huomioon
raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät
ympäristövaikutukset; toimii
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
osaa toimia joustavasti ja
yhteistyötä edistävästi eri
vuorovaikutustilanteissa.
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AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin.
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2.1.2 ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTUSTOIMINTA

15 osp

Asiakaslähtöisessä valmistustoiminnassa selvitetään tuotteen ulkonäkö, mitat ja laatuvaatimukset, tehdään valmistuksessa tarvittavat dokumentit, sekä valmistetaan tuote tai tuotteen osa laatukriteereiden mukaan aikataulua noudattaen.
Tutkinnon osan painopiste on mittatarkkuuden, laatukriteereiden ja aikataulun noudattamisessa.

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa





selvittää asiakkaan tarpeen
laatia tarvittavat dokumentit tuotteen valmistamiseksi
valmistaa tuotteen annettujen kriteereiden mukaisesti
viimeistellä tuotteen pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla.

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt:

















Työn suunnittelu
Työn kokonaisuuden hallinta
Yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta
Oman työn arviointi
Työn vastaanotto
Materiaalien käyttö
Koneiden ja laitteiden käyttäminen
Viimeistely
Koneiden käyttämiseen liittyvä tietoperusta
Dokumentit
Matematiikka ja luonnontieteet
Ammattietiikka
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky
Kestävä kehitys
Vuorovaikutus ja yhteistyö
Oppiminen ja ongelmanratkaisu

Opintojen alussa opiskelijalle opetetaan työturvallisuuteen ja työstökoneiden käyttöön liittyvät seikat. Erityisesti tässä
tutkinnon osassa painotetaan liimalevyn valmistuksen eri vaiheita ja sitä kautta edetään vähitellen harjoitus ja asiakastöiden kautta oikeiden materiaalien valintaan, oman työn suunniteluun ja dokumentointiin. Kaikessa työskentelyssä huomioidaan turvallisuuden lisäksi kestävä kehitys, vuorovaikutus, yhteistyö ja ammattietiikka.

OPINTOJAKSOT
Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 6 osp

Tilaustyön valmistus, 9 osp

Keskeiset sisällöt:

Keskeiset sisällöt:









asiakaspalvelu (käyttäytyminen, tarvekartoitus,
hinta-arvio ja muiden sovittujen asioiden dokumentointi)
raaka-aineet ja niiden hankinta
puuntyöstökoneiden ja työstömallineiden käyttö
erilaisien liitosten teko
CNC- tekniikka
kokoonpano ja viimeistely
asiakastyön yhteydessä huomioidaan esteettisyys
ja visuaalisuus tuotteiden raaka-ainevalinnoissa
ja laadussa

Oppimisympäristöt:










puuntyöstökoneiden ja työstömallineiden käyttö
erilaisien liitosten teko
CNC- tekniikka
kokoonpano ja viimeistely
asiakastyön yhteydessä huomioidaan esteettisyys
ja visuaalisuus tuotteiden raaka-ainevalinnoissa
ja laadussa
asiakaspalvelu (käyttäytyminen, dokumentointi,
tuotteen luovutus)
Kustannuslaskenta

Oppimisympäristöt:
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Teorialuokka, tietokoneluokka, työsali ja erilaiset verkkoympäristöt.
Toteuttamistavat:
Lähiopetusta teorialuokassa ja työsalissa. Oppimista tuetaan videoiden ja internetistä saatavalla materiaalilla.
Toteutukseen voidaan sisällyttää NY- toiminta

Teorialuokka, työsali ja erilaiset verkkoympäristöt.
Toteuttamistavat:
Lähiopetusta teorialuokassa ja työsalissa. Oppimista tuetaan videoiden ja internetistä saatavalla materiaalilla.
Toteutukseen voidaan sisällyttää NY- toiminta

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Opinnot sijoittuvat ensimmäisen vuoden keväälle. Tutkinnon osaan osallistumisen ehtona on, että materiaali- ja valmistustekniikka 30 osp kokonaisuus on suoritettu. Edellä mainitun tutkinnon osan aikana opiskelija on saanut työturvallisuuskoulutuksen sekä tiedot ja taidot puuntyöstön perusteista.

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava.
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen.
Opiskelijaa tarkkaillaan päivittäin hänen suorittamien tehtävien ja harjoitusten osalta.
Oppimisen arviointia tehostetaan erilaisten harjoitustehtävien avulla.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa.
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa valmistamalla itsenäisesti tai ryhmätyönä suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia
työsuunnitelmia tulkiten asiakkaan tilaaman tuotteen esim. pöytä, tuoli tv-taso jne. Työn arvioinnissa korostetaan työn
aikataulussa pysymistä ja valmiin tuotteen laatua. Työ tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.
Yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta, kestävä kehitys, vuorovaikutus ja yhteistyö sekä oppiminen ja ongelman ratkaisu arvioidaan työsalityöskentelyn yhteydessä.
Lisäksi työn suunnittelu ja työn vastaanotto arvioidaan työsalityöskentelyn yhteydessä.
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Puualan perustutkinnon Asiakaslähtöinen valmistustoiminta 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä valmistamalla itsenäisesti asiakkaan suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten tuotteen tai tuotteen osia. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa valmistamalla
itsenäisesti suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten asiakkaan tilaaman tuotteen esim. pöytä,
tuoli tv-taso jne. Työn arvioinnissa korostetaan työn aikataulussa pysymistä ja valmiin tuotteen mittatarkkuutta ja laatua.
Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat olosuhteet. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Asiakaslähtöisen tilaustyöni valmistaminen työturvallisuutta noudattaen.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa puuosastolla kesto noin 1-2 vk.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
(x) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustajat
( ) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Työn suunnittelu

Työn kokonaisuuden hallinta
Yrityslähtöinen, laadukas
ja taloudellinen toiminta

Oman työn arviointi

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Työn vastaanotto

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
tarvitsee ajoittain ohjausta
suunnitellessaan työtään
tarvitsee jonkin verran ohjausta aloituksessa ja siirryttäessä työvaiheesta toiseen
tarvitsee jonkin verran ohjausta saavuttaakseen työssään asetetut minimitavoitteet
asennoituu työhönsä siten,
ettei tietoisesti aiheuta taloudellista vahinkoa
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin, mutta
arviointi ei kaikilta osin ole
realistinen.
Tyydyttävä T1
Opiskelija
osaa ohjattuna selvittää
tuotteen ulkonäön, mittatarkkuuden ja laatukriteerit

Hyvä H2

Kiitettävä K3

suunnittelee työnsä annettujen ohjeiden mukaan

suunnittelee itsenäisesti
työnsä ja osaa esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
toimii suunnitelmallisesti ja
osaa ratkaista ongelmatilanteita
käyttää materiaaleja taloudellisesti; saavuttaa työssään asetetut laatu- ja aikatavoitteet
on aloitteellinen ja toimii työyhteisön parhaaksi

toimii työssään suunnitelmallisesti vähäisellä ohjauksella
saavuttaa työssään asetetut
laatutavoitteet

toimii yritteliäästi ja osaa arvioida oman työnsä taloudellisia vaikutuksia
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin realistisesti.

arvioi työskentelyään realistisesti; osaa kehittää toimintaansa parempaan lopputulokseen pääsemiseksi.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

osaa annettujen ohjeiden
mukaan selvittää tuotteen
ulkonäön, mittatarkkuuden
ja laatukriteerit
osaa laatia aikataulun tuotteen valmistamiselle, mutta
se vaatii hieman ohjausta
osaa pääsääntöisesti käyttää materiaaleja taloudellisesti ja tuotteen laatuvaatimusten mukaisesti
osaa käyttää koneita monipuolisesti oikeilla menetelmillä

osaa itsenäisesti selvittää
tuotteen ulkonäön, mittatarkkuuden ja laatukriteerit
sekä muut yksityiskohdat
osaa laatia realistisen aikataulun tuotteen valmistamiselle
osaa käyttää materiaaleja
taloudellisesti ja tuotteen
laatuvaatimusten mukaisesti

Materiaalien käyttö

tarvitsee jonkin verran ohjausta aikataulun laatimisessa
tarvitsee opastusta materiaalien käytössä

Koneiden ja laitteiden
käyttäminen

osaa vaihtaa koneisiin terät
ja tehdä yksinkertaiset asetteet

Viimeistely

pystyy valmistamaan tuotteen ohjattuna noudattaen
annettuja työturvallisuusohjeita ja aiheuttamatta vaaraa
tarvitsee opastusta tuotteen
viimeistelyssä.

valmistaa tuotteen annettujen ohjeiden mukaan, melko
joutuisasti ja huomioiden
työturvallisuuden
osaa annettujen ohjeiden
mukaan viimeistellä tuotteen
pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
ammatillisen tiedon soveltaminen tuotteen valmistukseen vaatii ohjausta

Hyvä H2

Kiitettävä K3

ammatillisen tiedon soveltaminen tuotteen valmistukseen on itsenäistä

osaa laatia ohjattuna valmistuksessa tarvittavat dokumentit

osaa laatia lähes virheettömästi valmistuksessa tarvittavat dokumentit

ammatillisen tiedon soveltaminen tuotteen valmistukseen on itsenäistä, perusteltua ja luontevaa
osaa laatia valmistuksessa
tarvittavat dokumentit

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Koneiden käyttämiseen liittyvä tietoperusta

Dokumentit
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Matematiikka ja luonnontieteet
4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Ammattietiikka

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

osaa laskea valmiin tuotteen
materiaalikustannukset.

osaa laskea kaikkien tuotteen valistamiseen käytettyjen materiaalien kustannukset.

ymmärtää tuotteen hinnan
muodostumisen ja osaa itsenäisesti laskea kaikki materiaalikustannukset.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
noudattaa sovittuja työaikoja
ja –ohjeita

Hyvä H2

Kiitettävä K3

noudattaa työyhteisön sääntöjä ja ohjeita; tekee työtä
vastuuntuntoisesti ja sovitulla tavalla
vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta

työskentelee hyvien ammattikäytänteiden mukaisesti ja
työtään arvostaen

noudattaa työyhteisön ohjeita; ottaa työssään huomion muut työyhteisön jäsenet
varmistaa suojaimien, työvälineiden ja materiaalien
turvallisuuden; poistaa ja vie
huoltoon vialliset työvälineet
ja suojaimet
ottaa lähes itsenäisesti huomioon raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät ympäristövaikutukset;
toimii pääsääntöisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
osaa toimia työn vaatimissa
vuorovaikutustilanteissa

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat sekä ilmoittaa niistä

asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan; välttää
riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä

Kestävä kehitys

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Oppiminen ja ongelmanratkaisu

ymmärtää raaka-aineiden ja
kemikaalien käsittelystä
syntyvät ympäristövaikutukset; toimii ohjattuna kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
pystyy toimimaan työn kannalta välttämättömissä vuorovaikutustilanteissa
ymmärtää ja huomioi ohjattuna asiakkaan tarpeet tuotteen valmistuksessa.

ymmärtää ja huomioi annettujen ohjeiden mukaan asiakkaan tarpeet tuotteen valmistuksessa.

kehittää itsenäisesti toimintansa turvallisuutta

arvioi suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön
ottaa itsenäisesti huomioon
raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät
ympäristövaikutukset; toimii
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
osaa toimia joustavasti ja
yhteistyötä edistävästi eri
vuorovaikutustilanteissa
ymmärtää ja huomioi itsenäisesti asiakkaan tarpeet
tuotteen valmistuksessa.

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin.
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2.2 VALINNAISET TUTKINNON OSAT
2.2.1 MASSIIVIPUUTUOTTEIDEN VALMISTUS

30 osp

Massiivipuutuotteiden valmistus on pääsääntöisesti tuotteiden tai niiden komponenttien valmistusta puusta käyttäen puusepänalan keskeisimpiä työstökoneita.

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa







valmistaa massiivipuutuotteita tai niiden osia
lukea työpiirustuksia ja laatia osaluettelon
valita tuotteen käyttökohteeseen soveltuvat puu- ja muut materiaalit
käyttää valmistuksessa käytettäviä puuntyöstökoneita, laitteita ja teriä
valita massiivipuutuotteen valmistukseen liittyviä erilaisia liitosmenetelmiä, mallineita ja/tai valmistustekniikoita
toimia asiakaslähtöisesti.

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt:



















Työn suunnittelu
Työn kokonaisuuden hallinta
Yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta
Oman työn arviointi
Tuotteiden valmistus
Koneiden ja laitteiden käyttäminen
Viimeistely ja laaduntarkkailu
Materiaalin valinta
Piirustusten lukutaito
Liimaustekniikka
Materiaalituntemus
Helat
Materiaalilaskenta
Terätekniikka
Ammattietiikka
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky
Kestävä kehitys
Vuorovaikutus ja yhteistyö

Tässä tutkinnon osassa pääpaino on massiivipuisten tuotteiden valmistamisessa. Tällaisia tuotteita ovat esim. pirttikalustot, tv- tasot, sängyt jne. Koneiden ja laitteiden käyttöä laajennetaan terätekniikan, liimaustekniikan ja viimeistelytekniikan
osalta. Oman työn suunnittelussa painotetaan piirustusten lukutaitoa, materiaalien oikeata käyttöä ja varustelutarvikkeiden tuntemusta sekä niiden liittämistä tuotteisiin.

OPINTOJAKSOT
Massiivipuutuotteiden valmistus 1 8 osp (sarja)

Massiivipuutuotteiden valmistus 2 7 osp (uniikki)

Keskeiset sisällöt:

puuraaka-aineet

puuntyöstökoneiden käyttö

työstömallineiden valmistus ja käyttö

erilaisten liitosten teko

CNC- tekniikka

viimeistely ja kokoonpano

laatutietous

Keskeiset sisällöt:

puuraaka-aineet

puuntyöstökoneiden ja työstömallineiden käyttö

erilaisten liitosten teko

CNC- tekniikka

koneiden puhtaanapito ja terähuolto

viimeistely ja kokoonpano

laatutietous
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Oppimisympäristöt:
Teorialuokka, työsali ja erilaiset verkkoympäristöt.

Oppimisympäristöt:
Teorialuokka, työsali ja erilaiset verkkoympäristöt.

Toteuttamistavat:
Lähiopetusta teorialuokassa ja työsalissa. Oppimista tuetaan videoiden ja internetistä saatavalla materiaalilla.

Toteuttamistavat:
Lähiopetusta teorialuokassa ja työsalissa. Oppimista tuetaan videoiden ja internetistä saatavalla materiaalilla.

Massiivipuutuotteiden valmistus 3 7 osp (uniikki)

Massiivipuutuotteiden valmistus 4 8 osp (teollinen)

Keskeiset sisällöt:

puuraaka-aineet

puuntyöstökoneiden ja työstömallineiden käyttö

erilaisien liitosten teko

CNC- tekniikka

koneiden puhtaanapito ja terähuolto

viimeistely ja kokoonpano

laatutietous

Keskeiset sisällöt:

työskentely tuotantolaitoksessa

toiminta työelämän yleisten sääntöjen ja työturvallisuusmääräysten mukaisesti
Oppimisympäristöt: Työssäoppiminen

Oppimisympäristöt:
Teorialuokka, työsali ja erilaiset verkkoympäristöt.
Toteuttamistavat:
Lähiopetusta teorialuokassa ja työsalissa. Oppimista tuetaan videoiden ja internetistä saatavalla materiaalilla.

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Asiakaslähtöinen valmistustoiminta 15 osp on suoritettu etenkin työkoneiden käyttökoulutus ja työturvallisuus.

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava.
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen.
Oppimisen arviointi perustuu opiskelijan tarkkailuun ja ohjaamiseen päivittäin hänen suorittamien tehtävien ja töiden
osalta. Oppimisen arviointia tehostetaan erilaisten harjoitustehtävien avulla.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa.
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa valmistamalla itsenäisesti massiivipuutuotteen, valitsee siihen oikeat materiaalit, liiman, pintakäsittelyaineet ja -materiaalit sekä käyttää oikeita teriä hyödyntäen terätekniikassa oppimiaan asioita.
Työn arvioinnissa kiinnitetään huomiota työskentelyn suunnitelmallisuuteen, taloudellisuuteen, työturvallisuusseikkojen ja
kestävän kehityksen vaatimuksiin. Erityistä huomiota kiinnitetään valmiin tuotteen laatuun.
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Puualan perustutkinnon Massiivipuutuotteiden valmistus 30 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistamalla massiivipuutuotteen annettujen ohjeiden mukaisesti käyttäen puusepänalan keskeisimpiä työstökoneita. Näyttö- ja
työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat olosuhteet. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Siltä osin kuin
tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Pintakäsitellyn massiivipuutuotteen valmistaminen puusepän liitoksia hyväksi käyttäen asiakkaalle.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövälineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin, työryhmän tai työyhteisön jäsenenä. Lähtökohtana on
työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö. Ammattiosaamisen näyttö voidaan antaa työpaikalla tai
oppilaitosnäyttönä kesto noin 1-2 vk.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
(x) Alan opettaja(t)
(x) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Työn suunnittelu
Työn kokonaisuuden hallinta

Yrityslähtöinen, laadukas
ja taloudellinen toiminta

Oman työn arviointi

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Tuotteiden valmistus

Koneiden ja laitteiden
käyttäminen

Viimeistely ja laaduntarkkailu
Materiaalin valinta

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Piirustusten lukutaito

Liimaustekniikka

Materiaalituntemus

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
tarvitsee ajoittain ohjausta
suunnitellessaan työtään
tarvitsee alussa jonkin verran ohjausta aloituksessa ja
siirryttäessä työvaiheesta
toiseen
tarvitsee jonkin verran ohjausta saavuttaakseen työssään asetetut minimitavoitteet
asennoituu työhönsä siten
ettei tietoisesti aiheuta taloudellista vahinkoa
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin, mutta
arviointi ei kaikilta osin ole
realistinen.
Tyydyttävä T1
Opiskelija
käyttää ohjattuna oikeita
työmenetelmiä
osaa käyttää mallineita valmistuksessa
osaa käyttää koneita ja laitteita sekä tehdä asetteita
ohjattuna työturvallisuuden
huomioiden
osaa vaihtaa ja asettaa terät
ja työstöarvot ohjattuna

osaa tehdä viimeistelyjä,
mutta viimeistelyssä ja laaduntarkkailussa on puutteita
tarvitsee jonkin verran ohjausta osatakseen valita
tuotteeseen oikeat materiaalit.
Tyydyttävä T1
Opiskelija
tunnistaa tuotannon piirustukset ja osaa lukea niitä
ohjatusti
tietää, että eri käyttökohteissa käytetään erilaisia liimoja ja liimausmenetelmiä

tunnistaa yleisimmät kotimaiset puulajit

Hyvä H2

Kiitettävä K3

suunnittelee työnsä annettujen ohjeiden mukaan
toimii työssään suunnitelmallisesti vähäisellä ohjauksella

suunnittelee itsenäisesti
työnsä
toimii suunnitelmallisesti ja
itsenäisesti

saavuttaa työssään asetetut
laatutavoitteet

osaa käyttää materiaaleja
taloudellisesti; saavuttaa
työssään asetetut laatu- ja
aikatavoitteet
on aloitteellinen ja toimii työyhteisön parhaaksi

toimii yritteliäästi ja osaa arvioida oman työnsä taloudellisia vaikutuksia
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin realistisesti.

arvioi työskentelyään realistisesti ja itsenäisesti.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

valitsee oikeat työmenetelmät sekä hallitsee käytön
annettujen ohjeiden mukaan
osaa valmistaa mallineita
ohjeiden mukaisesti
hallitsee koneiden ja laitteiden turvallisen työskentelyn;
osaa tehdä asetteita annettujen ohjeiden mukaisesti
osaa valita, vaihtaa ja asettaa terät ja työstöarvot annettujen ohjeiden mukaisesti

valitsee oikeat työmenetelmät sekä osaa toimia itsenäisesti
osaa valmistaa erilaisia mallineita lähes itsenäisesti
hallitsee koneiden ja laitteiden turvallisen käytön; käyttää välineitä tehokkaasti

selviytyy osien viimeistelyistä, mutta laaduntarkkailussa on pieniä puutteita
osaa valita tuotteeseen oikeat materiaalit annettujen
ohjeiden mukaisesti.

Hyvä H2

osaa valita, vaihtaa ja asettaa kuhunkin työvaiheeseen
sopivimmat terät sekä valita
terille sopivat työstöarvot itsenäisesti
viimeistelee työvaiheet itsenäisesti ja laadukkaasti
osaa valita itsenäisesti tuotteeseen oikeat materiaalit ja
käyttää niitä taloudellisesti.

Kiitettävä K3

lukee piirustuksia lähes itsenäisesti

osaa lukea piirustuksia

tietää mitä liimaa käytetään
tavanomaisiin käyttökohteisiin ja tuntee erilaisia liimausmenetelmiä

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

tunnistaa kotimaiset puulajit
sekä niiden keskeisimmät
ominaisuudet
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Helat

Materiaalilaskenta

Terätekniikka

4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Ammattietiikka

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

tunnistaa ohjattuna eri teräaineita.

tietää eri teräaineita merkintöineen ja tietää joitain käyttökohteita.

valita sopivan raaka-aineen
käyttökohteen mukaan
ymmärtää kuivauksen merkityksen puuainekselle
tuntee puun tärkeimmät fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet ja ymmärtää niiden merkityksen
tunnistaa erilaisia heloja ja
kiinnittimiä sekä osaa asentaa ne itsenäisesti oikeisiin
kohteisiin
laskee itsenäisesti tuotteeseen menneen materiaalin
ja sen hinnan sekä osaa
tehdä vertailuja eri vaihtoehdoista
osaa valita kuhunkin työvaiheeseen sopivimmat terät
sekä niille työstön edellyttämät pyörimis- ja syöttönopeudet
tuntee teräaineet ominaisuuksineen ja osaa valita terän käyttökohteen mukaan.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
noudattaa sovittuja työaikoja
ja -ohjeita

Hyvä H2

Kiitettävä K3

noudattaa työyhteisön sääntöjä ja ohjeita; tekee työtä
vastuuntuntoisesti ja sovitulla tavalla
vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta

työskentelee hyvien ammattikäytänteiden mukaisesti ja
työtään arvostaen

noudattaa työyhteisön ohjeita; ottaa työssään huomion muut työyhteisön jäsenet
varmistaa suojaimien, työvälineiden ja materiaalien
turvallisuuden; poistaa ja vie
huoltoon vialliset työvälineet
ja suojaimet
ottaa lähes itsenäisesti huomioon raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät ympäristövaikutukset;
toimii pääsääntöisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
osaa toimia työn vaatimissa
vuorovaikutustilanteissa

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat sekä ilmoittaa niistä

tietää, että kuivauksella on
merkitystä puuainekselle
tunnistaa puun tärkeimmät
fysikaaliset ja kemialliset
ominaisuudet ohjattuna

ymmärtää kuivauksen merkityksen puuainekselle
tuntee puun tärkeimmät fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

tunnistaa erilaisia heloja ja
kiinnittimiä sekä osaa asentaa ne ohjattuna

tunnistaa erilaisia heloja ja
kiinnittimiä sekä osaa asentaa ne annettujen ohjeiden
mukaisesti
ymmärtää materiaalilaskennan perusteet sekä osaa
laskea lähes itsenäisesti
tuotteeseen menneen materiaalin ja sen hinnan
tunnistaa kuhunkin työvaiheeseen sopivimmat terät
annettujen ohjeiden mukaisesti

ymmärtää materiaalilaskennan perusteet sekä osaa
laskea ohjattuna tuotteeseen menneen materiaalin
ja sen hinnan
tunnistaa eri työ-vaiheisiin
liittyvät terät ohjattuna

asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan; välttää
riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä

Kestävä kehitys

Vuorovaikutus ja yhteistyö

ymmärtää raaka-aineiden ja
kemikaalien käsittelystä
syntyvät ympäristövaikutukset; toimii ohjattuna kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
pystyy toimimaan työn kannalta välttämättömissä vuorovaikutustilanteissa

kehittää itsenäisesti toimintansa turvallisuutta

arvioi suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön
ottaa itsenäisesti huomioon
raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät
ympäristövaikutukset; toimii
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
osaa toimia joustavasti ja
yhteistyötä edistävästi eri
vuorovaikutustilanteissa

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin.
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2.2.2 LEVYTUOTTEIDEN VALMISTUS

30 osp

Levytuotteiden valmistusta on puutuotealan erilaisten levyjen jalostaminen valmiiksi tuotteeksi ja osakomponenteiksi sekä
erilaisten levyjen jatkojalostaminen. Valmistaminen voi tapahtua joko konelinjoilla tai yksittäisillä koneilla.

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa








tehdä asetteita ja säätöjä levykalusteita jalostaville koneille
valita ja suorittaa terien vaihtoja käyttämiinsä koneisiin
käyttää sekä konelinjan koneita, että yksittäisiä koneita
käyttää numeerista työstötekniikkaa levytuotteiden valmistuksessa
pinnoittaa puutuotealan levyjä
tuottaa laadukkaita ja mittatarkkoja komponentteja
tehdä levykalusteiden kokoonpanoja

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt:






















Työn suunnittelu
Työn kokonaisuuden hallinta
Yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta
Oman työn arviointi
Materiaalin valinta
Koneasetteiden teko
Koneen käytön ylläpito
Numeeristen työstökoneiden käyttö
Levyjen pinnoittaminen eri tavoin
Valmistettujen osien viimeistely ja laaduntarkkailu
Kokoonpanon hallinta
Laadukas työskentely
Valmistusdokumentit
Materiaalituntemus
Koneiden käyttämiseen liittyvä tietoperusta
Standardit
Ammattietiikka
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky
Kestävä kehitys
Oppiminen ja ongelmanratkaisu
Vuorovaikutus ja yhteistyö

Oppimisympäristöt: Oppilaitos, teorialuokka ja työsali sekä työssäoppiminen
Toteuttamistavat: Kontaktiopetus, työssäoppiminen
Tässä tutkinnon osassa pääpaino on levypohjaisten tuotteiden valmistamisessa. Tällaisia tuotteita ovat esim. kiintokalusteet ja lastulevyrunkoiset huonekalut. Koneiden ja laitteiden käyttöä laajennetaan terätekniikan, liimaustekniikan, levyjen
pinnoittamisen ja viimeistelytekniikan osalta. Oman työn suunnittelussa painotetaan piirustusten lukutaitoa, kalustestandardeja, levymateriaalien oikeata käyttöä ja varustelutarvikkeiden tuntemusta sekä niiden liittämistä tuotteisiin.

OPINTOJAKSOT
Levytuotteiden valmistus 1, 8 osp

Levytuotteiden valmistus 2, 7 osp

Keskeiset sisällöt:

levyraaka-aineet

työstökoneiden käyttö

erilaisten liitosten teko

NC- tekniikka

Keskeiset sisällöt:

levyraaka-aineet

työstökoneiden käyttö

levypinnoitteet ja pinnoitusten toteutus

NC- tekniikka
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viimeistely ja kokoonpano
laatutietous

Oppimisympäristöt:
Teorialuokka, työsali ja erilaiset verkkoympäristöt.
Toteuttamistavat:
Lähiopetusta teorialuokassa ja työsalissa. Oppimista tuetaan videoiden ja internetistä saatavalla materiaalilla.





koneiden puhtaanapito ja terähuolto
viimeistely ja kokoonpano sekä kalustevarustelu
laatutietous

Oppimisympäristöt:
Teorialuokka, työsali ja erilaiset verkkoympäristöt.
Toteuttamistavat:
Lähiopetusta teorialuokassa ja työsalissa. Oppimista tuetaan videoiden ja internetistä saatavalla materiaalilla.

Levytuotteiden valmistus 3, 7 osp

Levytuotteiden valmistus 4, 8 osp

Keskeiset sisällöt:

levyraaka-aineet

työstökoneiden ja työstömallineiden käyttö

erilaisien liitosten teko

standardit

valmistusdokumentit

NC- tekniikka

koneiden puhtaanapito ja terähuolto

viimeistely ja kokoonpano

laatutietous

Keskeiset sisällöt:

työskentely tuotantolaitoksessa

koneiden käyttö, asetteiden teko ja koneiden käytön ylläpito

toiminta työelämän yleisten sääntöjen ja työturvallisuusmääräysten mukaisesti

valmistusdokumentit
Oppimisympäristöt: Työssäoppiminen

Oppimisympäristöt:
Teorialuokka, työsali ja erilaiset verkkoympäristöt.
Toteuttamistavat:
Lähiopetusta teorialuokassa ja työsalissa. Oppimista tuetaan videoiden ja internetistä saatavalla materiaalilla.

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Tutkinnon osaan osallistumisen ehtona on osallistuminen materiaali- ja valmistustekniikka 30 osp. tutkinnon osaan, jonka
aikana opiskelija on saanut työturvallisuuskoulutuksen sekä tiedot ja taidot puuntyöstön perusteista.

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Oppimisen arvioinnissa opettajan tai työpaikkaohjaajan tulee
käyttää opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Oppimista arvioidaan tutkinnon osassa kokeiden, oppimistehtävien, harjoitustöiden sekä opiskelijan itsearvioinnin perusteella. Niiden avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamisessa sekä kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoa.
Opiskelija arvioi oppimistaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella.
Oppimista arvioidaan koko koulutuksen ja opiskelun ajan antamalla opiskelijalle suullista ja kirjallista palautetta oppimisen
etenemisestä. Palautteella tuetaan ja ohjataan mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet.
Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen.
Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.
Oppimisen arvioinnissa pääpaino on tuotteen valmistuksen sekä opinnäytetyön arvioinnilla. Oppimista arvioidaan kokeilla
tai oppimistehtävillä seuraavista oppisisällöistä: tuotteen valmistus ja ammattipiirustus. Suorituksen hyväksyy sisältöjä
opettanut opettaja.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa.
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.
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Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten
haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.
Opiskelija valmistaa itsenäisesti tai osana työtiimiä levytuotteen tai sen osakokonaisuuden. Opiskelija: tulkitsee työohjeita,
tunnistaa puusepänteollisuudessa yleisesti käytetyt levyt, huomioi eri levytyyppien ominaisuudet ja niihin soveltuvat liitokset ja rakenteet, huomioi taloudellisuuden ja tarkkailee tuotteiden laatua. Opiskelija toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja huolehtii työpisteensä siisteydestä ja järjestyksestä.
Muu osaamisen arviointi:
Osaamisen arviointia tehostetaan oppimistehtävillä mm. ammattipiirustuksesta.
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Puualan perustutkinnon levytuotteiden valmistus 30 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja
arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Opiskelija valmistaa itsenäisesti tai osana työtiimiä levytuotteen tai sen osakokonaisuuden. Opiskelija: tulkitsee työohjeita, tunnistaa puusepänteollisuudessa yleisesti käytetyt levyt, huomioi eri levytyyppien ominaisuudet ja niihin soveltuvat liitokset ja rakenteet, huomioi taloudellisuuden ja tarkkailee tuotteiden laatua. Opiskelija toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja huolehtii työpisteensä siisteydestä ja järjestyksestä.
Esimerkki näytöstä:
Opiskelija mitoittaa, suunnittelee ja valmistaa käyttökohteeseen tarkoituksenmukaiset kiintokalusteet.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Keittiökalusteiden valmistaminen tilauksen mukaan.
Vaatekomeron valmistus tilauksen mukaan.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövälineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin, työryhmän tai työyhteisön jäsenenä. Lähtökohtana on työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö. Ammattiosaamisen näyttö voidaan antaa työpaikalla tai oppilaitosnäyttönä kesto noin 1-2 vk.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
(x) Alan opettaja(t)
(x) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta

ARVIOINTIKRITEERIT

Tyydyttävä T1
Opiskelija/tutkinnon suorittaja
tarvitsee ajoittain ohjausta
suunnitellessaan työtään

suunnittelee työnsä annettujen ohjeiden mukaan

Työn kokonaisuuden hallinta

tarvitsee jonkin verran ohjausta aloituksessa ja siirryttäessä työvaiheesta toiseen

toimii työssään suunnitelmallisesti vähäisellä ohjauksella

Yrityslähtöinen,
laadukas ja taloudellinen
toiminta

tarvitsee ohjausta saavuttaakseen työssään asetetut
minimitavoitteet

saavuttaa työssään asetetut laatutavoitteet

asennoituu työhönsä siten,
ettei tietoisesti aiheuta taloudellista vahinkoa

toimii yritteliäästi ja osaa
arvioida oman työnsä taloudellisia vaikutuksia

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

arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin realistisesti

Työn suunnittelu

Oman työn arviointi

2. Työmenetelmien,
välineiden ja materiaalin
hallinta
Materiaalin valinta

Tyydyttävä T1
Opiskelija/tutkinnon suorittaja
tarvitsee ohjausta tuotteiden
materiaalin valinnassa

Kone asetteiden teko

suoriutuu lähes itsenäisesti
yksittäisten koneiden asetteiden teosta

Koneiden käytön
ylläpito

tarvitsee jonkin verran ohjausta koneiden käytössä

Numeeristen työstökoneiden käyttäminen
Levyjen pinnoittaminen
(viilujen sahaus tai leikkaus, yhtyeenliittäminen
ja liimaus)
Valmistettujen osien
viimeistely ja laaduntarkkailu
Kokoonpanon hallinta

Hyvä H2

Kiitettävä K3
suunnittelee itsenäisesti
työnsä ja osaa esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
toimii suunnitelmallisesti
osaten ratkaista ongelmatilanteita
osaa käyttää materiaaleja
taloudellisesti; saavuttaa
työssään asetetut laatu- ja
aikatavoitteet
on aloitteellinen ja toimii
työyhteisön parhaaksi
arvioi työskentelyään realistisesti; osaa kehittää toimintaansa parempaan lopputulokseen pääsemiseksi

Hyvä H2

Kiitettävä K3

valitsee tuotteissa tarvittavat materiaalit lähes itsenäisesti
pystyy tekemään lähes itsenäisesti koneiden asetteet
ja valitsemaan terät valmistusdokumenttien
mukaisesti,
suoriutuu koneiden käytöstä lähes itsenäisesti

valitsee tuotteissa tarvittavat
materiaalit itsenäisesti

osaa vaihtaa teriä työstökoneisiin

seuraa koneiden ja terien
kuntoa, mutta ei osaa ajoittaa terien vaihtoa

tarvitsee jonkin verran
ohjausta koneiden käyttämisessä
hallitsee perusasiat, mutta
ei kokonaisuutta; eri työvaiheiden hallinnassa on
puutteita
osaa tehdä viimeistelyjä,
mutta viimeistelyssä ja
laaduntarkkailussa on puutteita
suoriutuu yksikertaisista
osakokoonpanoista ja annettujen helojen kiinnittämisestä

pystyy itsenäiseen koneiden käyttämiseen
pystyy pienen ohjauksen
jälkeen suorittamaan levyjen pinnoittamistyön eri
vaiheita
selviytyy osien viimeistelyistä, mutta laaduntarkkailu
vaatii hieman ohjausta
suoriutuu jo suuremmasta
kokoonpanosta ja helojen
kiinnittämisestä lähes itsenäisesti
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pystyy valitsemaan itsenäisesti työstöissä tarvittavat
terät ja tekemään koneiden
asetteet valmistusdokumenttien mukaisesti
suoriutuu koneiden käytöstä
ongelmitta ja osaa ylläpitää
laadukasta tuotantoa
tunnistaa itsenäisesti työstökoneiden terien vaihdon tarpeen; osaa vaihtaa terät itsenäisesti
itsenäisen koneiden käytön
lisäksi osaa tehdä muutoksia työstöohjelmiin
hallitsee kaikki levyjen pinnoittamisen liittyvät työvaiheet itsenäisesti
selviytyy kaikilta osin moitteettomasti viimeistelystä ja
laaduntarkkailusta
suoriutuu tuotteiden kokoonpanoista itsenäisesti
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Laadukas työskentely

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Valmistusdokumentit

tietää laadukkaan levykalustevalmistuksen
periaatteet

Tyydyttävä T1
Opiskelija/tutkinnon suorittaja
osaa tulkita yksinkertaisia
työpiirustuksia ja hahmottaa
piirustuksen mukaisen
kappaleen

osaa käyttää levykalustevalmistuksen
laatuohjeita

Hyvä H2

soveltaa itsenäisesti levykalustevalmistuksen
laatuohjeita
käytäntöön

Kiitettävä K3

osaa tulkita työpiirustuksen
projektioita, leikkauksia ja
mitoituksia

hallitsee itsenäisesti koneenpiirustuksen
lukemisen ja piirtämisen

Materiaalituntemus

tarvitsee ohjausta materiaalien tunnistuksessa

tunnistaa materiaaleja ja
pyrkii selvittämään niiden
työstämisen

hallitsee itsenäisesti tavanomaiset materiaalit ja niiden
työstön

Koneiden käyttämiseen
liittyvä tietoperusta
Standardit

tarvitsee ohjausta laatuvaatimusten tunnistamisessa
ymmärtää fysikaalisten
suureiden merkityksen.

tunnistaa laatuvaatimukset
päättelee fysikaalisten suureiden muutosten vaikutusta työkohteessa.

osaa korjata työsuoritustaan
laatuvaatimusten mukaisesti
tarkastelee matematiikan
avulla eri suureiden vaikutusta toimintaan.

Tyydyttävä T1
Opiskelija/tutkinnon suorittaja
noudattaa työturvallisuus ohjeita

Hyvä H2

Kiitettävä K3

työskentelee ergonomisesti
oikein

pitää työpaikkansa järjestyksessä ja siistinä

etsii tietoa ja ratkaisee ongelmia avustettuna
toimii vuorovaikutteisesti

ratkaisee työhön liittyvät
ongelmat itsenäisesti
toimii aktiivisena työparina
tai ryhmän jäsenenä
työskentelee huolellisesti ja
tarkasti ja huolehtii koneiden
ja laitteiden huollosta ja korjauksesta.

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

tarvitsee ohjausta ja esimerkkejä
ottaa huomioon toiset
työntekijät
käyttää työvälineitä huolellisesti.

työskentelee vastuuntuntoisesti ja huolehtii työvälineistä ja työympäristöstä.
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2.2.3 CNC-OHJELMOINTI JA –TYÖSTÖ

30 osp

CNC-ohjelmointi ja -työstö käsittää puutuotteiden ja -osien valmistukseen tarkoitettujen 2D–3D CAM-työstöratojen valmistuksen sekä komponenttien laadukkaan työstön CNC-koneella. Työstöratojen valmistukseen tarvittava geometria piirretään CAD-ohjelmalla tai mallinnetaan 3D-kuvana.
AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa





tehdä työpiirustuksia CAD -ohjelman avulla
3D -mallintamisen perusteet
valmistaa 2D – 3D CAM – työstöradat
käyttää CNC-ohjattua työstökonetta.

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt:






työpiirustusten tekeminen CAD -ohjelman avulla
3D -mallintamisen perusteet
2D – 3D CAM – työstöratojen valmistaminen
CNC-ohjatun työstökoneen käyttäminen ja koneen varustelu
optimaalisten työstönopeuksien ja teräarvojen valinta

Oppimisympäristöt: Oppilaitos, teorialuokka ja työsali sekä työssäoppiminen
Opetusmenetelmät: Kontaktiopetus

OPINTOJAKSOT
CNC-työstön perusteet, 5 osp

Valmistus CNC-tekniikalla, 10 osp

Keskeiset sisällöt:

CNC- tekniikka

terät, agregaatit ja niiden työstöarvojen määrittäminen

CNC-koneen varustelu

Cad 2D piirtäminen

3D-mallintamisen perusteet

Keskeiset sisällöt:

työstöön soveltuvat levy- ja puuraaka-aineet

puuntyöstökoneiden käyttö

CNC-tekniikka

Ohjelmalla esim: AphaCAM, MasterCam /
SurfCam/bobcad

viimeistely ja kokoonpano

laatutietous

Oppimisympäristöt:
Atk- luokka/ työsali

Oppimisympäristöt:
Atk- luokka/ työsali

3D-mallintaminen, 5 osp

CNC-ohjelmoinnit ja – työstöt, 10 osp

Keskeiset sisällöt:

CNC-tekniikka

3D-pintojen luonti

3D-mallintamisten toteuttaminen esim. SolidWorks ohjelmistolla

erilaisten kiinnitysmallineiden valmistus

työstötietojen dokumentointi

Keskeiset sisällöt:

CNC-tekniikka

2D – 3D CAM – työstöratojen valmistaminen

CNC-ohjatun työstökoneen käyttäminen ja koneen varustelu

optimaalisten työstönopeuksien ja teräarvojen valinta

Oppimisympäristöt:
Atk- luokka/ työsali

Oppimisympäristöt:
Työssäoppiminen
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EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Tutkinnon osaan osallistumisen ehtona on osallistuminen materiaali- ja valmistustekniikka 30 osp tutkinnon osaan, jonka
aikana opiskelija on saanut työturvallisuuskoulutuksen sekä tiedot ja taidot puuntyöstön perusteista

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Oppimisen arvioinnissa opettajan tai työpaikkaohjaajan tulee käyttää opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Oppimista arvioidaan tutkinnon osassa kokeiden, oppimistehtävien, harjoitustöiden sekä opiskelijan itsearvioinnin perusteella. Niiden avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamisessa sekä kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoa.
Opiskelija arvioi oppimistaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella.
Oppimista arvioidaan koko koulutuksen ja opiskelun ajan antamalla opiskelijalle suullista ja kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Palautteella tuetaan ja ohjataan mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen.
Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.
Oppimisen arvioinnissa pääpaino on CNC-ohjelmoinnin ja -työstön arvioinnilla.
Oppimista arvioidaan kokeilla tai oppimistehtävillä seuraavista oppisisällöistä: CNC-ohjelmointi ja –työstö..
Suorituksen hyväksyy sisältöjä opettanut opettaja.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten
haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija valmistaa itsenäisesti tuotteen tai sen osakokonaisuuden käyttäen CNC- konetta. Tuote voi olla joko asiakastyö tai opiskelijan oma suunnitelma, jonka hän on piirtänyt tai mallintanut käyttäen koneen ohjelmoimiseen soveltuvaa
piirustus ohjelmaa. Opiskelija: huomioi CNC- koneen ominaisuudet ja työstettävän materiaalin, valitsee käytettävät terät
oikein, tekee koneistajalle kuuluvia huolto- ja puhdistustehtäviä, seuraa ja valvoo koneen työstöä ja syntyvää leikkuujälkeä.
Muu osaamisen arviointi:
Työn suunnittelu, yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta, huolto, kestävä kehitys sekä vuorovaikutus ja yhteistyö arvioidaan työsalityöskentelyssä.
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Puualan perustutkinnon CNC- ohjelmointi ja -työstö 30 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.
Opiskelija valmistaa itsenäisesti tuotteen tai sen osakokonaisuuden käyttäen CNC- konetta. Tuote voi olla joko asiakastyö tai opiskelijan oma suunnitelma, jonka hän on piirtänyt tai mallintanut käyttäen koneen ohjelmoimiseen soveltuvaa piirustus ohjelmaa. Opiskelija: huomioi CNC- koneen ominaisuudet ja työstettävän materiaalin, valitsee käytettävät terät oikein, tekee koneistajalle kuuluvia huolto- ja puhdistustehtäviä, seuraa ja valvoo koneen työstöä ja syntyvää
leikkuujälkeä.
Esimerkki näytöstä:
Opiskelija työstää CNC-koneella valmistettavan tuotteen, joka sisältää joko porauksia tai jyrsintöjä tai molempia.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Kalusteosien työstö CNC-koneella suunnitelmien mukaan.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövälineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin, työryhmän tai työyhteisön jäsenenä. Lähtökohtana on työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö. Ammattiosaamisen näyttö voidaan antaa työpaikalla tai oppilaitosnäyttönä kesto noin 1 vk.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
(x) Alan opettaja(t)
(x) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta

ARVIOINTIKRITEERIT

Työn suunnittelu

Tyydyttävä T1
Opiskelija
tarvitsee ajoittain ohjausta
suunnitellessaan työtään

Työn kokonaisuuden hallinta

osaa jonkin verran ohjattuna
valmistaa tuotteen CNC-koneella valmiista ohjelmista

Yrityslähtöinen, laadukas
ja taloudellinen toiminta

Oman työn arviointi

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Teknologia ja tietotekniikka

Työvälineiden käyttö

tarvitsee jonkin verran ohjausta saavuttaakseen työssään asetetut minimitavoitteet
asennoituu työhönsä siten,
ettei tietoisesti aiheuta taloudellista vahinkoa
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin, mutta
arviointi ei kaikilta osin ole
realistinen.
Tyydyttävä T1
Opiskelija
CAD-ohjelman käyttäminen
vaatii jonkin verran ohjausta
CAM-ohjelman käyttäminen
vaatii jonkin verran ohjausta
osaa kiinnittää terät istukoihin työturvallisesti

ymmärtää koneen varustelun merkityksen koneen
käytössä
osaa paikoittaa kiinnittimet
oikein ja kiinnittää kappaleen työturvallisesti
ymmärtää työstöratojen optimoinnin merkityksen tuottavuuteen

Huolto

Terät

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Teknologia ja tietotekniikka

pystyy jonkin verran ohjattuna tekemään koneen
huollon
osaa ohjattuna valita oikeat
terät eri materiaaleille.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
ymmärtää CNC-tekniikan
keskeiset käsitteet

Hyvä H2

Kiitettävä K3

suunnittelee työnsä annettujen ohjeiden mukaan

suunnittelee itsenäisesti
työnsä ja osaa esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
osaa piirtää tai mallintaa
tuotteen ja tehdä siitä ohjelman sekä valmistaa tuotteen CNC-koneella
käyttää materiaaleja taloudellisesti; saavuttaa työssään asetetut laatu- ja aikatavoitteet
on aloitteellinen ja toimii työyhteisön parhaaksi

osaa ohjattuna piirtää tai
mallintaa tuotteen ja tehdä
ohjelman sekä valmistaa
tuotteen CNC-koneella
saavuttaa työssään asetetut
laatutavoitteet

toimii yritteliäästi ja osaa arvioida oman työnsä taloudellisia vaikutuksia
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin realistisesti.

arvioi työskentelyään realistisesti; osaa kehittää toimintaansa parempaan lopputulokseen pääsemiseksi.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

osaa käyttää CAD-ohjelmaa
piirtämiseen ja/tai mallintamiseen
osaa käyttää vähäisellä ohjauksella CAM-ohjelmaa
osaa kiinnittää terät istukoihin työturvallisesti ja tehdä
ohjattuna tarvittavat työkalujen mittaukset
osaa ohjattuna tehdä koneen varustelun

osaa käyttää CAD-ohjelmaa
tuotteen piirtämisessä ja/tai
mallintamisessa
osaa käyttää lähes itsenäisesti CAM-ohjelmaa
osaa kiinnittää terät istukoihin työturvallisesti ja tehdä
tarvittavat työkalujen mittaukset
osaa tehdä koneen varustelun

osaa käyttää erilaisia kiinnitysmallineita

osaa ohjattuna tehdä erilaisia kiinnitysmallineita sekä
dokumentoida työstötiedot
osaa optimoida kaikki tuotteen tekemiseen vaikuttavat
seikat tuottavuuden kannalta tehokkaasti
pystyy itsenäisesti tekemään koneen huollon

osaa optimoida työstöradat
tuottavuuden kannalta tehokkaasti
pystyy vähäisellä ohjauksella tekemään koneen
huollon
osaa valita oikeat terät eri
materiaaleille ja ohjattuna
määrittää terien työstöarvot.

Hyvä H2
hallitsee lähes itsenäisesti
CNC-tekniikan sekä CAD/
CAM-ohjelman keskeiset
käsitteet
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osaa valita oikeat terät eri
materiaaleille sekä määrittää terien optimaaliset työstöarvot.
Kiitettävä K3
hallitsee itsenäisesti CNCtekniikan ja CAD/CAM-ohjelman keskeiset käsitteet,
sekä pystyy soveltamaan
niitä työssään
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Materiaalituntemus
4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Ammattietiikka

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

ymmärtää leikkuusuunnan
merkityksen eri materiaaleilla.
Tyydyttävä T1
Opiskelija
noudattaa sovittuja työaikoja
ja -ohjeita

asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan; välttää
riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä

Kestävä kehitys

Vuorovaikutus ja yhteistyö

ymmärtää raaka-aineiden ja
kemikaalien käsittelystä
syntyvät ympäristövaikutukset; toimii ohjattuna kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
pystyy toimimaan työn kannalta välttämättömissä vuorovaikutustilanteissa.

osaa vähäisellä ohjauksella
valita oikeat leikkuusuunnat
eri materiaaleille.

osaa valita oikeat leikkuusuunnat ja työstöarvot eri
materiaaleille.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

noudattaa työyhteisön sääntöjä ja ohjeita; tekee työtä
vastuuntuntoisesti ja sovitulla tavalla
vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta

työskentelee hyvien ammattikäytänteiden mukaisesti ja
työtään arvostaen

noudattaa työyhteisön ohjeita; ottaa työssään huomion muut työyhteisön jäsenet
varmistaa suojaimien, työvälineiden ja materiaalien
turvallisuuden; poistaa ja vie
huoltoon vialliset työvälineet
ja suojaimet
ottaa lähes itsenäisesti huomioon raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät ympäristövaikutukset;
toimii pääsääntöisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
osaa toimia työn vaatimissa
vuorovaikutustilanteissa.

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat sekä ilmoittaa niistä

kehittää itsenäisesti toimintansa turvallisuutta

arvioi suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön
ottaa itsenäisesti huomioon
raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät
ympäristövaikutukset; toimii
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
osaa toimia joustavasti ja
yhteistyötä edistävästi eri
vuorovaikutustilanteissa.

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin.
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2.2.10 OVIEN VALMISTUS

15 osp

Ovien valmistus käsittää RT- kortin mukaisten sisä- ja ulko-ovien valmistuksen.

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa
 lukea työpiirustuksia
 valita oikeat materiaalit ja tarvikkeet
 käyttää valmistuksen peruskoneita
 kokoonpanon ja perusheloituksen
 etsiä RT- kortistosta tarvittavia tietoja ja standardeja
 viimeistellä tuotteen pintakäsittelyvaiheeseen

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt:

Työn suunnittelu

Työn kokonaisuuden hallinta

Yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta

Oman työn arviointi

Työmenetelmien hallinta

Materiaalien käyttö

Koneiden ja välineiden käyttö

Viimeistely

Kokoonpano ja heloitus

Materiaalituntemus

RT-kortiston hallinta

Ammattietiikka

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Kestävä kehitys

Vuorovaikutus ja yhteistyö
Tutkinnon osan sisältöinä on tuotevalmistusta erilaisten asiakas- ja tilaustöiden parissa, joko alihankintana, osavalmistajana tai koko tuotteen tekijänä. Työskentelyssä pyritään hyödyntämään puusepänalan perus- ja erikoiskoneet/välineet
mahdollisimman laajasti opiskelijan suuntautumisen mukaan.
Oppimisympäristöt: Työssäoppimispaikka
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen.

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Opinnot sijoittuvat opintojen loppupuolelle. Työssäoppimisjakson ehtona on osallistuminen materiaali- ja valmistustekniikka (30 osp.) tutkinnon osaan, jonka aikana opiskelija on saanut työturvallisuuskoulutuksen sekä puuntyöstön perusteet.

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Oppimista arvioidaan tutkinnon osassa mahdollisten oppimistehtävien, harjoitustöiden sekä opiskelijan itsearvioinnin perusteella. Oppimisen arvioinnissa pääpaino on työpaikalla tehtävien töiden/työvaiheiden hallinnan osaamisen arvioinnilla, jota antaa työpaikalla työssäoppimisen ohjaaja koko harjoittelujakson ajan tarvittaessa. Arvioinnin antaa tutkinnon osan opettaja yhteistyössä työpaikkaohjaajan kanssa.
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OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla
hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten
haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija työskentelee ovivalmistuksen keskeisissä työtehtävissä työohjeiden mukaisesti. Opiskelija: tunnistaa käyttötarkoituksen mukaiset ovityypit ja mallit, toimii laatutietoisesti. Opiskelija toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja huolehtii
työpisteensä siisteydestä ja järjestyksestä.
Muu osaamisen arviointi:
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Puualan perustutkinnon Ovien valmistus 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.
Opiskelija työskentelee ovivalmistuksen keskeisissä työtehtävissä työohjeiden mukaisesti. Opiskelija: tunnistaa käyttötarkoituksen mukaiset ovityypit ja mallit, toimii laatutietoisesti. Opiskelija toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja
huolehtii työpisteensä siisteydestä ja järjestyksestä.
Esimerkki näytöstä:
Opiskelija kokoaa ennalta määrätyn määrän oven karmeja, asentaa niihin tarvittavat helat ym. työoheen mukaisesti.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Ovenkarmien ja ovien kokoaminen tilauksen mukaan.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövälineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin, työryhmän tai työyhteisön jäsenenä. Lähtökohtana on työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö. Ammattiosaamisen näyttö annetaan työssäoppimispaikalla kesto noin 1 vk.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
(x) Alan opettaja(t)
(x) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Työn suunnittelu

Työn kokonaisuuden hallinta
Yrityslähtöinen,
laadukas ja taloudellinen
toiminta

Oman työn arviointi

2. Työmenetelmien,
välineiden ja materiaalin
hallinta
Työmenetelmien hallinta

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija/tutkinnon suorittaja
suunnittelee ohjattuna
työtään

toimii työssään suunnitelmallisesti vähäisellä ohjauksella
saavuttaa työssään asetetut laatutavoitteet

asennoituu työhönsä siten,
ettei tietoisesti aiheuta taloudellista vahinkoa
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin, mutta arviointi ei kaikilta osin ole realistinen

toimii yritteliäästi ja osaa
arvioida oman työnsä
taloudellisia vaikutuksia
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin realistisesti

Tyydyttävä T1
Opiskelija/tutkinnon suorittaja
käyttää oikeita työmenetelmiä
osaa ohjattuna käyttää oikeita materiaaleja

Koneiden ja välineiden
käyttö

osaa jonkin verran ohjattuna
käyttää valmistuksessa
tarvittavia koneita turvallisesti
osaa viimeistellä tuotteen
pintakäsittelyn edellyttämällä
tavalla

Kokoonpano ja helotus
3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Materiaalituntemus

RT-kortiston hallinta

4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Ammattietiikka

suunnittelee työnsä annettujen ohjeiden mukaan

tarvitsee jonkin verran ohjausta aloituksessa ja siirryttäessä työvaiheesta toiseen
tarvitsee ohjausta saavuttaakseen työssään asetetut
minimitavoitteet

Materiaalien käyttö

Viimeistely

Hyvä H2

työskentelee ohjatusti

Tyydyttävä T1
Opiskelija/tutkinnon suorittaja
tunnistaa käytettäviä materiaaleja
osaa etsiä avustettuna tietoja kortistosta

Tyydyttävä T1
Opiskelija/tutkinnon suorittaja
noudattaa sovittuja työaikoja
ja -ohjeita

Hyvä H2
pystyy ohjeiden mukaan
käyttämään oikeita työmenetelmiä
osaa itsenäisesti valita oikeat materiaalit

toimii ohjeiden mukaan
koneistustehtävissä

Kiitettävä K3
suunnittelee itsenäisesti
työnsä ja osaa esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
toimii suunnitelmallisesti
ja osaa ratkaista ongelmatilanteita
käyttää materiaaleja taloudellisesti; saavuttaa työssään asetetut laatu- ja aikatavoitteet
on aloitteellinen ja toimii
työyhteisön parhaaksi
arvioi työskentelyään realistisesti; osaa kehittää toimintaansa parempaan lopputulokseen pääsemiseksi
Kiitettävä K3
pystyy itsenäisesti valitsemaan oikeat työmenetelmät
osaa itsenäisesti valita oikeat materiaalit ja ymmärtää
materiaalien taloudellisen
käytön tärkeyden
toimii itsenäisesti koneistustehtävissä

osaa annettujen ohjeiden
mukaan viimeistellä tuotteen pintakäsittelyn vaatimalla tavalla
työskentelee lähes itsenäisesti ohjeiden mukaan

osaa itsenäisesti viimeistellä
tuotteen pintakäsittelyn
vaatimalla tavalla

Hyvä H2

Kiitettävä K3

tunnistaa käytettävät materiaalit; osaa etsiä tietoa tarvikkeista
osaa etsiä itsenäisesti tietoja kortistosta

tunnistaa käytettävät tarvikkeet ja materiaalit

Hyvä H2

Kiitettävä K3

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

työskentelee hyvien ammattikäytänteiden mukaisesti ja
työtään arvostaen
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Terveys turvallisuus ja toimintakyky

asennoituu myönteisesti
turvalliseen toimintaan;
välttää riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä
aiheuta vaaraa
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia,
työvälineitä ja työmenetelmiä

Kestävä kehitys

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

Vuorovaikutus ja yhteistyö

pystyy toimimaan työn
kannalta välttämättömissä
vuorovaikutustilanteissa

vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta

kehittää itsenäisesti toimintansa turvallisuutta

noudattaa työyhteisön
ohjeita; ottaa työssään
huomion muut työyhteisön
jäsenet
varmistaa suojaimien, työvälineiden ja materiaalien
turvallisuuden; poistaa ja
vie huoltoon vialliset työvälineet ja suojaimet
ottaa lähes itsenäisesti
huomioon raaka-aineiden
ja kemikaalien käsittelystä
syntyvät ympäristövaikutukset; toimii pääsääntöisesti kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti
osaa toimia työn vaatimissa vuorovaikutustilanteissa

havaitsee ja tunnistaa työhönsä
liittyvät vaarat sekä
ilmoittaa niistä
arvioi suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen
työhön
ottaa itsenäisesti huomioon
raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät
ympäristövaikutukset;
toimii kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti
osaa toimia joustavasti ja
yhteistyötä edistävästi eri
vuorovaikutustilanteissa

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin.
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2.2.11 IKKUNOIDEN VALMISTUS

15 osp

Ikkunoiden valmistus käsittää RT- kortin mukaisten ikkunoiden valmistuksen

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa

lukea työpiirustuksia

valita oikeat materiaalit ja tarvikkeet

käyttää valmistuksen peruskoneita

kokoonpanon ja perusheloituksen

viimeistellä tuote pintakäsittely vaiheeseen

etsiä RT- kortistosta tarvittavia tietoja ja standardeja

laatia tarvittavat dokumentit tuotteesta

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt:

Työn suunnittelu

Työn kokonaisuuden hallinta

Yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta

Oman työn arviointi

Työmenetelmien hallinta

Materiaalien käyttö

Koneiden ja välineiden käyttö

Viimeistely

Kokoonpano ja heloitus

Materiaalituntemus

RT-kortiston hallinta

Ammattietiikka

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Kestävä kehity

Vuorovaikutus ja yhteistyö
Tutkinnon osan sisältöinä on tuotevalmistusta erilaisten asiakas- ja tilaustöiden parissa, joko alihankintana, osavalmistajana tai koko tuotteen tekijänä. Työskentelyssä pyritään hyödyntämään puusepänalan perus- ja erikoiskoneet/välineet
mahdollisimman laajasti opiskelijan suuntautumisen mukaan.
Oppimisympäristöt: Työssäoppimispaikka
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen.

OPINTOJAKSOT
Ikkunoiden valmistus 1, 5 osp

Ikkunoiden valmistus 2, 10 osp

Oppimisympäristöt:
Työssäoppimispaikka ikkunoita valmistavassa yrityksessä

Oppimisympäristöt:
Työssäoppimispaikka ikkunoita valmistavassa yrityksessä

Opetusmenetelmät:
Työpaikalla tapahtuva ohjaus ja tuoteselosteet/ opasteet

Opetusmenetelmät:
Työpaikalla tapahtuva ohjaus ja tuoteselosteet/ opasteet

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Tutkinnon suorittajan aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan osaamisen ja tunnustamisen periaatteiden mukaisesti. Osaamisen tunnustaminen tehdään kahden (2) kuukauden kuluessa opiskelun aloittamisesta. Opetusjärjestelyt
organisoidaan niin, että opiskelija voi edetä yksilöllistä oppimispolkuaan. Tunnustettu osaaminen poistaa opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentää opiskelijan opiskeluaikaa.

JEDU- tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto

37
Muualla hankittua osaamista voivat olla:

työkokemus

ammatilliset opinnot

alan töihin liittyvä harrastustoiminta
Osaamisen tunnustamiseen vaaditaan:
aiemmin hankittu osaaminen vastaa ko. tutkinnon osan arvioinnin kohteita ja arviointikriteereitä, todistus tai muu luotettava dokumentti (työtodistus) tai harrastustoiminnan tuotos: osaaminen varmennetaan ammattiosaamisen näytöllä.
Opinnot sijoittuvat opintojen loppupuolelle. Työssäoppimisjakson ehtona on osallistuminen materiaali- ja valmistustekniikka (30 osp.) tutkinnon osaan, jonka aikana opiskelija on saanut työturvallisuuskoulutuksen sekä puuntyöstön perusteet.

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava.
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa.
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä muusta arvioinnista.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija työskentelee ikkunavalmistuksen keskeisissä työtehtävissä työohjeiden mukaisesti. Opiskelija: tunnistaa käyttötarkoituksen mukaiset ikkunatyypit ja ikkunoissa käytettävät heloitukset ja mallit, toimii laatutietoisesti. Opiskelija toimii
työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja huolehtii työpisteensä siisteydestä ja järjestyksestä.
Muu osaamisen arviointi:
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Puualan perustutkinnon Ikkunoiden valmistus 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja
arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.
Opiskelija työskentelee ikkunan valmistuksen keskeisissä työtehtävissä työohjeiden mukaisesti. Opiskelija: tunnistaa
käyttötarkoituksen mukaiset ikkunatyypit ja mallit, toimii laatutietoisesti. Opiskelija toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja huolehtii työpisteensä siisteydestä ja järjestyksestä.
Esimerkki näytöstä:
Opiskelija kokoaa ennalta määrätyn määrän ikkunan karmeja, asentaa niihin tarvittavat helat ym. työoheen mukaisesti.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Ikkunaosien valmistus, kokoonpano ja heloitus tilauksen mukaan.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövälineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin, työryhmän tai työyhteisön jäsenenä. Lähtökohtana on työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö. Ammattiosaamisen näyttö annetaan työssäoppimispaikalla noin 1 vk.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
(x) Alan opettaja(t)
(x) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Työn suunnittelu

Työn kokonaisuuden hallinta
Yrityslähtöinen, laadukas
ja taloudellinen toiminta

Oman työn arviointi

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Työmenetelmien hallinta

Materiaalien käyttö
Koneiden ja välineiden
käyttö

Viimeistely

Kokoonpano ja helotus
3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Materiaalituntemus

RT-kortiston hallinta

4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Ammattietiikka

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
suunnittelee ohjattuna työtään

Hyvä H2

Kiitettävä K3

suunnittelee työnsä annettujen ohjeiden mukaan

suunnittelee itsenäisesti
työnsä ja osaa esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
toimii suunnitelmallisesti ja
osaa ratkaista ongelmatilanteita
käyttää materiaaleja taloudellisesti; saavuttaa työssään asetetut laatu- ja aikatavoitteet
on aloitteellinen ja toimii työyhteisön parhaaksi

tarvitsee jonkin verran ohjausta aloituksessa ja siirryttäessä työvaiheesta toiseen
tarvitsee ohjausta saavuttaakseen työssään asetetut
minimitavoitteet

toimii työssään suunnitelmallisesti vähäisellä ohjauksella
saavuttaa työssään asetetut
laatutavoitteet

asennoituu työhönsä siten,
ettei tietoisesti aiheuta taloudellista vahinkoa
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin, mutta
arviointi ei kaikilta osin ole
realistinen

toimii yritteliäästi ja osaa arvioida oman työnsä taloudellisia vaikutuksia
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin realistisesti

Tyydyttävä T1
Opiskelija
käyttää ohjattuna oikeita
työmenetelmiä
osaa käyttää oikeita materiaaleja

osaa käyttää valmistuksessa tarvittavia koneita turvallisesti
osaa jonkin verran ohjattuna
viimeistellä tuotteen pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla
työskentelee ohjatusti

Tyydyttävä T1
Opiskelija
tunnistaa käytettäviä materiaaleja

osaa avustettuna etsiä tietoja kortistosta

Tyydyttävä T1
Opiskelija
noudattaa sovittuja työaikoja
ja -ohjeita

arvioi työskentelyään realistisesti; osaa kehittää toimintaansa parempaan lopputulokseen pääsemiseksi

Hyvä H2

Kiitettävä K3

pystyy ohjeiden mukaan
käyttämään oikeita työmenetelmiä
osaa itsenäisesti valita ja
käyttää oikeita materiaaleja

pystyy itsenäisesti valitsemaan oikeat työmenetelmät

toimii ohjeiden mukaan koneistustehtävissä

osaa itsenäisesti valita oikeat materiaalit; ymmärtää
materiaalien taloudellisen
käytön tärkeyden
toimii itsenäisesti koneistustehtävissä

osaa annettujen ohjeiden
mukaan viimeistellä tuotteen
pintakäsittelyn vaatimalla tavalla
työskentelee lähes itsenäisesti ohjeiden mukaan

osaa itsenäisesti viimeistellä
tuotteen pintakäsittelyn vaatimalla tavalla

Hyvä H2

Kiitettävä K3

pystyy itsenäiseen työskentelyyn

tunnistaa käytettävät materiaalit; osaa etsiä tietoa tarvikkeista

tunnistaa tarvittavat tarvikkeet ja materiaalit

osaa itsenäisesti etsiä tietoja kortistosta

osaa itsenäisesti etsiä tietoja kortistosta ja soveltaa
niitä työssään

Hyvä H2

Kiitettävä K3

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

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

asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan; välttää
riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä

Kestävä kehitys

Vuorovaikutus ja yhteistyö

ymmärtää raaka-aineiden ja
kemikaalien käsittelystä
syntyvät ympäristövaikutukset; toimii ohjattuna kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
pystyy toimimaan työn kannalta välttämättömissä vuorovaikutustilanteissa

vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta

kehittää itsenäisesti toimintansa turvallisuutta

noudattaa työyhteisön ohjeita; ottaa työssään huomioon muut työyhteisön jäsenet
varmistaa suojaimien, työvälineiden ja materiaalien
turvallisuuden; poistaa ja vie
huoltoon vialliset työvälineet
ja suojaimet
ottaa lähes itsenäisesti huomioon raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät ympäristövaikutukset;
toimii pääsääntöisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
osaa toimia työn vaatimissa
vuorovaikutustilanteissa

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat sekä ilmoittaa niistä
arvioi suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön
ottaa itsenäisesti huomioon
raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät
ympäristövaikutukset; toimii
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
osaa toimia joustavasti ja
yhteistyötä edistävästi eri
vuorovaikutustilanteissa

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin.
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2.2.13 TERÄTEKNIIKKA

15 osp

Terätekniikka käsittelee alan keskeisimmät peruskäsitteet, niiden soveltamisen käytäntöön ja tavanomaisten käsityökalujen- ja puuntyöstöterien teroituksen.

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa




määritellä terien kunnon ja tunnistaa niissä olevat kunnostustarpeet
suorittaa yleisimpien puuntyöstöterien kunnostuksen
suorittaa yleisimpien puuntyöstöterien teroituksen koneilla.

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeinen sisältö:














Työn suunnittelu
Työn kokonaisuuden hallinta
Yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta
Oman työn arviointi
Teroitusajankohdan ja terän kunnon määrittäminen
Työmenetelmät
Käsitteiden hallinta
Materiaalituntemus
Ammattietiikka
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky
Kestävä kehitys
Oppiminen ja ongelman ratkaisu
Vuorovaikutus ja yhteistyö

Tutkinnon osan sisältöinä on terätekniikkaa erilaisten asiakas- ja tilaustöiden parissa, teroitus- ja terän valmistuksen työtehtävissä. Työskentelyssä pyritään hyödyntämään terätekniikan käsityö- perus- ja erikoiskoneet/välineet mahdollisimman laajasti.
Opintojaksot:
Terätekniikka 1, 5 osp
Terätekniikka 2, 10 osp
Oppimisympäristöt: Työssäoppimispaikka
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen.

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Opinnot sijoittuvat opintojen loppupuolelle. Työssäoppimisjakson ehtona on osallistuminen materiaali- ja valmistustekniikka (30 osp.) tutkinnon osaan, jonka aikana opiskelija on saanut työturvallisuuskoulutuksen sekä puuntyöstön perusteet.

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Oppimista arvioidaan tutkinnon osassa mahdollisten oppimistehtävien, harjoitustöiden sekä opiskelijan itsearvioinnin perusteella. Oppimisen arvioinnissa pääpaino on työpaikalla
tehtävien töiden/työvaiheiden hallinnan osaamisen arvioinnilla, jota antaa työpaikalla työssäoppimisen ohjaaja koko harjoittelujakson ajan tarvittaessa. Arvioinnin antaa tutkinnon osan opettaja yhteistyössä työpaikkaohjaajan kanssa.
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OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla
hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten
haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija valmistaa muototerän puuntyöstökoneeseen tai suorittaa terähuoltotehtäviä. Opiskelija osaa: tunnistaa yleisimmät terämateriaalit, tunnistaa teräkulmat ja tietää niiden merkityksen, käyttää teroituskoneita. Opiskelija toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja huolehtii työpisteensä siisteydestä ja järjestyksestä.
Muu osaamisen arviointi:
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Puualan perustutkinnon Terätekniikka 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.
Opiskelija valmistaa muototerän puuntyöstökoneeseen tai suorittaa terähuoltotehtäviä. Opiskelija osaa: tunnistaa yleisimmät terämateriaalit, tunnistaa teräkulmat ja tietää niiden merkityksen, käyttää teroituskoneita. Opiskelija toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja huolehtii työpisteensä siisteydestä ja järjestyksestä.
Esimerkki näytöstä:
Opiskelija valmistaa muototerän höyläkoneelle profiilikuvan mukaan.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Paneeliterien valmistus teräntekokoneella

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövälineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin, työryhmän tai työyhteisön jäsenenä. Lähtökohtana on työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö. Ammattiosaamisen näyttö voidaan antaa työpaikalla tai oppilaitosnäyttönä kesto noin 1 vk.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
(x) Alan opettaja(t)
(x) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT

1. Työprosessin hallinta

Tyydyttävä T1
Opiskelija
suunnittelee ohjattuna työtään

Työn suunnittelu
Työn kokonaisuuden hallinta
Yrityslähtöinen, laadukas
ja taloudellinen toiminta

Oman työn arviointi

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Teroitusajankohdan ja terän kunnon määrittäminen

Työmenetelmät

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Käsitteiden hallinta
Materiaalituntemus
4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
Ammattietiikka

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Hyvä H2

Kiitettävä K3

suunnittelee työnsä annettujen ohjeiden mukaan

suunnittelee itsenäisesti
työnsä ja osaa esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
toimii suunnitelmallisesti ja
osaa ratkaista ongelmatilanteita
käyttää materiaaleja taloudellisesti; saavuttaa työssään asetetut laatu- ja aikatavoitteet
on aloitteellinen ja toimii työyhteisön parhaaksi

tarvitsee ohjausta aloituksessa ja siirryttäessä työvaiheesta toiseen
tarvitsee ohjausta saavuttaakseen työssään asetetut
minimitavoitteet

toimii työssään suunnitelmallisesti vähäisellä ohjauksella
saavuttaa työssään asetetut
laatutavoitteet

asennoituu työhönsä siten,
ettei tietoisesti aiheuta taloudellista vahinkoa
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin, mutta
arviointi ei kaikilta osin ole
realistinen.

toimii yritteliäästi ja osaa arvioida oman työnsä taloudellisia vaikutuksia
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin realistisesti.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
osaa määritellä ohjattuna terän kunnon ja tunnistaa kunnostustarpeen
käyttää työssään teroituslaitteita ja -välineitä ohjattuna.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
tietää tärkeimmät terätekniikan peruskäsitteet
tietää tavallisimmat hiontaja terämateriaalit.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
noudattaa sovittuja työaikoja
ja -ohjeita

asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan; välttää
riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä

arvioi työskentelyään realistisesti; osaa kehittää toimintaansa parempaan lopputulokseen pääsemiseksi.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

osaa määritellä ohjeiden
mukaan terän kunnon sekä
tunnistaa kunnostustarpeen
ohjeiden mukaan käyttää
työssään teroituslaitteita ja
-välineitä; huoltaa ja kunnostaa työvälineet ja varusteet.

osaa määritellä terän kunnon sekä tunnistaa kunnostustarpeen
käyttää työssään itsenäisesti teroituslaitteita ja -välineitä; huoltaa sekä kunnostaa työvälineet ja varusteet
ohjeiden mukaan.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

hallitsee terätekniikan peruskäsitteet
tietää eri hionta- ja terämateriaalien eroavaisuudet.

hallitsee ja soveltaa tietojaan käytäntöön
tuntee hionta- ja terämateriaalit sekä tuntee niiden välisen riippuvuuden.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

noudattaa työyhteisön sääntöjä ja ohjeita; tekee työtä
vastuuntuntoisesti ja sovitulla tavalla
vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta

työskentelee hyvien ammattikäytänteiden mukaisesti ja
työtään arvostaen

noudattaa työyhteisön ohjeita; ottaa työssään huomion muut työyhteisön jäsenet
varmistaa suojaimien, työvälineiden ja materiaalien
turvallisuuden; poistaa ja vie
huoltoon vialliset työvälineet
ja suojaimet

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat sekä ilmoittaa niistä
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Kestävä kehitys

Oppiminen ja ongelman
ratkaisu
Vuorovaikutus ja yhteistyö

ymmärtää raaka-aineiden ja
kemikaalien käsittelystä
syntyvät ympäristövaikutukset; toimii ohjattuna kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
osaa soveltaa oppimaansa
tietoa työtehtävissä
pystyy toimimaan työn kannalta välttämättömissä vuorovaikutustilanteissa.

ottaa lähes itsenäisesti huomioon raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät ympäristövaikutukset;
toimii pääsääntöisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
osaa arvioida omaa oppimistaan ja työnsä onnistumista
osaa toimia työn vaatimissa
vuorovaikutustilanteissa.

ottaa itsenäisesti huomioon
raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät
ympäristövaikutukset; toimii
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
tiedostaa oppimistarpeensa,
oppimisprosessinsa ja tyylinsä
osaa toimia joustavasti ja
yhteistyötä edistävästi eri
vuorovaikutustilanteissa.

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin.
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2.2.14 SISUSTUSPUUSEPÄNTYÖT

15 osp

Sisustuspuusepäntyöt käsittää asunnon asennus-, kunnostus- ja viimeistelytöitä puualan tuotteilla. Kohteina voi olla esimerkiksi asunnot, julkiset tilat, liiketilat tai toimistot.

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa







suunnitella työnsä rakennuspiirustusten ja työohjeiden avulla
käyttää eri mittalaitteita ja tehdä sisärakentamiseen liittyviä mittauksia
vastaanottaa ja varastoida sisustustöihin tarvittavat tuotteet ja materiaalit
tehdä puumateriaaleista valmistetuilla tuotteilla sisustus- ja asennustöitä
tarvittaessa tehdä pienimuotoisia sisäpintojen korjauksia
käyttää sisustustöissä tarvittavia koneita, laitteita ja työvälineitä

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt:















Työn suunnittelu
Työn kokonaisuuden hallinta
Yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta
Oman työn arviointi
Sisustustyöt
Työvälineiden hallinta
Materiaalien ja tuotteiden hallinta
Piirustusten ja työsuunnitelmien hallinta
Materiaalien ominaisuuksien tunteminen
Matematiikka ja luonnontieteet
Ammattietiikka
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky
Kestävä kehitys
Vuorovaikutus ja yhteistyö

Tutkinnon osan sisältöinä on asunnon asennus-, kunnostus- ja viimeistelytöitä puualan tuotteilla.
Opintojaksot:
Sisustuspuusepäntyöt 1, 5 osp
Sisustuspuusepäntyöt 2, 10 osp
Oppimisympäristöt: Työssäoppimispaikka
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen.

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Opinnot sijoittuvat opintojen loppupuolelle. Työssäoppimisjakson ehtona on osallistuminen materiaali- ja valmistustekniikka (30 osp) tutkinnon osaan, jonka aikana opiskelija on saanut työturvallisuuskoulutuksen sekä puuntyöstön perusteet.

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Oppimista arvioidaan tutkinnon osassa mahdollisten oppimistehtävien, harjoitustöiden sekä opiskelijan itsearvioinnin perusteella. Oppimisen arvioinnissa pääpaino on työpaikalla tehtävien töiden/työvaiheiden hallinnan osaamisen arvioinnilla, jota antaa työpaikalla työssäoppimisen ohjaaja koko harjoittelujakson ajan tarvittaessa. Arvioinnin antaa tutkinnon osan opettaja yhteistyössä työpaikkaohjaajan kanssa.
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OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla
hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten
haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija valmistaa sisustuspuusepän tuotteen tai sen osakokonaisuuden tai asentaa em. tuotteita. Opiskelija: osaa tulkita työpiirustuksia, valita käyttökohteeseen tarkoituksenmukaiset materiaalit, huomioi asennustöiden aikataulutuksen
sekä muuttuvat työympäristöt, toimii laatutietoisesti. Opiskelija toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja huolehtii työpisteensä siisteydestä ja järjestyksestä.
Muu osaamisen arviointi:
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Puualan perustutkinnon Sisustuspuusepäntyöt 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja
arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Opiskelija valmistaa sisustuspuusepän tuotteen tai sen osakokonaisuuden tai asentaa em. tuotteita. Opiskelija: osaa
tulkita työpiirustuksia, valita käyttökohteeseen tarkoituksenmukaiset materiaalit, huomioi asennustöiden aikataulutuksen sekä muuttuvat työympäristöt, toimii laatutietoisesti. Opiskelija toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja huolehtii työpisteensä siisteydestä ja järjestyksestä kesto noin 1-2 vk.
Esimerkki näytöstä:
Opiskelija toteuttaa sisustuspuusepän tuotteen asennustehtävän tai valmistuksen.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Erikoislistojen asennus omakotitalon sisääntuloon.
Sisäseinien panelointi ja listoitus.
Lattiapinnoitteen ja lattialistojen asennus.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövälineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin, työryhmän tai työyhteisön jäsenenä. Lähtökohtana on työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö. Ammattiosaamisen näyttö annetaan työssäoppimispaikalla.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
(x) Alan opettaja(t)
(x) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Työn suunnittelu

Työn kokonaisuuden hallinta
Yrityslähtöinen,
laadukas ja taloudellinen
toiminta

Oman työn arviointi

2. Työmenetelmien,
välineiden ja materiaalin
hallinta

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija/tutkinnon suorittaja
suunnittelee ohjattuna
työtään

Hyvä H2
suunnittelee työnsä annettujen ohjeiden mukaan

tarvitsee jonkin verran ohjausta aloituksessa ja siirryttäessä työvaiheesta toiseen
tarvitsee ohjausta saavuttaakseen työssään asetetut
minimitavoitteet

toimii työssään suunnitelmallisesti vähäisellä ohjauksella
saavuttaa työssään asetetut laatutavoitteet

asennoituu työhönsä siten,
ettei tietoisesti aiheuta taloudellista vahinkoa
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin, mutta arviointi ei kaikilta osin ole realistinen
esittelee ohjattuna työnsä
ja arvioi sitä ja sen laatua ja
korjauksia

toimii yritteliäästi ja osaa
arvioida oman työnsä
taloudellisia vaikutuksia
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin realistisesti
esittelee ja arvioi omaa
työtään ja sen laatua ja
korjauksia työkohtaisesti
sekä osallistuu puutelistan
laadintaan

Kiitettävä K3
suunnittelee itsenäisesti
työnsä ja osaa esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
toimii suunnitelmallisesti
ja osaa ratkaista ongelmatilanteita
käyttää materiaaleja taloudellisesti; saavuttaa työssään asetetut laatu- ja aikatavoitteet
on aloitteellinen ja toimii
työyhteisön parhaaksi
arvioi työskentelyään realistisesti; osaa kehittää toimintaansa parempaan lopputulokseen pääsemiseksi
osaa esitellä valmiin asennustyön sekä tarkastaa ja
keskustella sen laadusta
ja korjauksista sekä laatia
niistä puutelistan

Tyydyttävä T1
Opiskelija/tutkinnon suorittaja

Hyvä H2

Kiitettävä K3

Sisustustyöt

tekee sisustamisen erillisiä
työvaiheita ja avustavia
töitä ohjattuna
tekee ohjattuna pienimuotoisia sisäpintojen korjauksia

tekee työnsä lähes itsenäisesti työohjeiden tai dokumenttien mukaan
tekee itsenäisesti pienimuotoisia sisäpintojen korjauksia

Työvälineiden hallinta

käyttää ohjatusti sisustustöiden
vaatimia koneita,
laitteita ja työvälineitä
käyttää ohjatusti sisustustöihin liittyviä tuotteita ja
materiaaleja

tekee työnsä vähäisellä
ohjauksella ohjeiden mukaisesti
tekee lähes itsenäisesti pienimuotoisia sisäpintojen
korjauksia
käyttää sisustustöiden
vaatimia koneita, laitteita
ja työvälineitä vähäisellä
ohjauksella
käyttää sisustustöihin liittyviä tuotteita ja materiaaleja
ohjeiden mukaan vähäisellä
ohjauksella
Hyvä H2

Kiitettävä K3

Materiaalien ja
tuotteiden hallinta

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Piirustusten ja
työsuunnitelmien
hallinta

Materiaalien ominaisuuksien tunteminen

Matematiikka ja
luonnontieteet

Tyydyttävä T1
Opiskelija/tutkinnon suorittaja
osaa lukea ohjatusti sisustustöihin liittyviä piirustuksia;
tutustuu työsuunnitelmiin

tietää yleisimmät työssä
käytettävät materiaalit ja
tarvikkeet sekä tietää niiden
käyttökohteita
laskee työkohteen materiaalimenekit ohjattuna

osaa lukea piirustuksia
ja työsuunnitelmia; osaa
keskustella niiden pohjalta
työtehtävistä
tuntee yleisimmät työssä
käytettävät materiaalit ja
tarvikkeet sekä tietää niiden
pääasialliset käyttökohteet
laskee työ- ja materiaalimenekit ohjeiden mukaan
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käyttää sisustustöiden vaatimia koneita, laitteita ja työvälineitä lähes itsenäisesti
käyttää sisustustöihin liittyviä tuotteita ja materiaaleja
suunnitelmien mukaan

osaa lukea piirustuksia
ja työsuunnitelmia; osaa
keskustella ja muokata
suunnitelmia työkohteeseen
sopivaksi
tuntee ja osaa soveltaa
työssä käytettäviä materiaaleja ja tarvikkeita niiden eri
käyttökohteissa.
laskee työ- ja materiaalimenekittyökohteen mukaisesti
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4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Ammattietiikka

Terveys turvallisuus ja toimintakyky

Tyydyttävä T1
Opiskelija/tutkinnon suorittaja
noudattaa sovittuja työaikoja
ja -ohjeita

asennoituu myönteisesti
turvalliseen toimintaan;
välttää riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä
aiheuta vaaraa
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia,
työvälineitä ja työmenetelmiä

Kestävä kehitys

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

Vuorovaikutus ja yhteistyö

pystyy toimimaan työn
kannalta välttämättömissä
vuorovaikutustilanteissa

Hyvä H2

Kiitettävä K3

noudattaa työyhteisön
sääntöjä ja ohjeita; tekee
työtä vastuuntuntoisesti ja
sovitulla tavalla
vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta

työskentelee hyvien ammattikäytänteiden mukaisesti ja
työtään arvostaen

noudattaa työyhteisön
ohjeita; ottaa työssään
huomion muut työyhteisön
jäsenet
varmistaa suojaimien, työvälineiden ja materiaalien
turvallisuuden; poistaa ja
vie huoltoon vialliset työvälineet ja suojaimet
ottaa lähes itsenäisesti
huomioon raaka-aineiden
ja kemikaalien käsittelystä
syntyvät ympäristövaikutukset; toimii pääsääntöisesti kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti
osaa toimia työn vaatimissa vuorovaikutustilanteissa

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat sekä
ilmoittaa niistä

kehittää itsenäisesti toimintansa turvallisuutta

arvioi suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen
työhön
ottaa itsenäisesti huomioon
raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät
ympäristövaikutukset;
toimii kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti
osaa toimia joustavasti ja
yhteistyötä edistävästi eri
vuorovaikutustilanteissa

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin.
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2.2.15 HÖYLÄÄMÖTUOTTEIDEN VALMISTUS

15 osp

Höyläämötuotteiden valmistus käsittää sahatavaran mitallistamista ja profiloimista muotohöylällä.

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa
 työskennellä muotohöylällä
 tehdä asetteen muotohöylällä
 tehdä koneen käyttöön liittyvät päivittäiset huoltotoimenpiteet
 ratkaista häiriötilanteet
 seurata tuotannon laatua ja tehdä tarvittavat korjaustoimenpiteet

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt:

Työn suunnittelu

Työn kokonaisuuden hallinta

Yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta

Oman työn arviointi

Asetteen teko

Huolto

Terien kunto

Materiaalituntemus

Koneet ja laitteet

Terät

Materiaalit

Höyläämötuotteet

Ammattietiikka

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Kestävä kehity

Vuorovaikutus ja yhteistyö
Tutkinnon osan sisältöinä on höyläämötuotteiden valmistusta, sahatavaran mitallistamista ja profiloimista muotohöylällä.
Opintojaksot:
Höyläämötuotteiden valmistus 1, 5 osp
Höyläämötuotteiden valmistus 2, 10 osp
Oppimisympäristöt: Työssäoppimispaikka
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen.

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Opinnot sijoittuvat opintojen loppupuolelle. Työssäoppimisjakson ehtona on osallistuminen materiaali- ja valmistustekniikka (30 osp.) tutkinnon osaan, jonka aikana opiskelija on saanut työturvallisuuskoulutuksen sekä puuntyöstön perusteet.

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Oppimista arvioidaan tutkinnon osassa mahdollisten oppimistehtävien, harjoitustöiden sekä opiskelijan itsearvioinnin perusteella. Oppimisen arvioinnissa pääpaino on työpaikalla tehtävien töiden/työvaiheiden hallinnan osaamisen arvioinnilla, jota antaa työpaikalla työssäoppimisen ohjaaja koko harjoittelujakson ajan tarvittaessa. Arvioinnin antaa tutkinnon osan opettaja yhteistyössä työpaikkaohjaajan kanssa.
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OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla
hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija työskentelee höyläämötuotteiden keskeisissä valmistustehtävissä. Opiskelija: on tietoinen muotohöyläkoneen
toimintaperiaatteesta, ymmärtää laatuvaatimukset, osaa reagoida häiriötilanteisiin, tekee koneenkäyttäjälle kuuluvia
huolto- ja puhdistustehtäviä. Opiskelija toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja huolehtii työpisteensä siisteydestä ja
järjestyksestä.
Muu osaamisen arviointi:
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Puualan perustutkinnon Höyläämötuotteiden valmistus 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.
Opiskelija työskentelee höyläämötuotteiden keskeisissä valmistustehtävissä. Opiskelija: on tietoinen muotohöyläkoneen toimintaperiaatteesta, ymmärtää laatuvaatimukset, osaa reagoida häiriötilanteisiin, tekee koneenkäyttäjälle kuuluvia huolto- ja puhdistustehtäviä. Opiskelija toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja huolehtii työpisteensä siisteydestä ja järjestyksestä kesto noin 1 vk.
Esimerkki näytöstä:
Opiskelija toimii muotohöylällä vastaanottotehtävissä ennalta määrätyn ajan.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Vastaanottotehtävät muotohöyläkoneella
Paneelihöyläys muotohöyläkoneella

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövälineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin, työryhmän tai työyhteisön jäsenenä. Lähtökohtana on työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö. Ammattiosaamisen näyttö voidaan antaa työpaikalla tai oppilaitosnäyttönä.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
(x) Alan opettaja(t)
(x) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT

1. Työprosessin
hallinta

Tyydyttävä T1
Opiskelija/tutkinnon suorittaja
suunnittelee ohjattuna
työtään

Työn suunnittelu

Työn kokonaisuuden hallinta
Yrityslähtöinen,
laadukas ja taloudellinen
toiminta

Oman työn arviointi

2. Työmenetelmien,
välineiden ja materiaalin
hallinta
Asetteen teko

suunnittelee itsenäisesti
työnsä ja osaa esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja

tarvitsee ohjausta
aloituksessa ja siirryttäessä
työvaiheesta toiseen
tarvitsee ohjausta saavuttaakseen työssään asetetut
minimitavoitteet

toimii työssään suunnitelmallisesti vähäisellä ohjauksella
saavuttaa työssään asetetut laatutavoitteet

asennoituu työhönsä siten,
ettei tietoisesti aiheuta taloudellista vahinkoa

toimii yritteliäästi ja osaa
arvioida oman työnsä
taloudellisia vaikutuksia

toimii suunnitelmallisesti
ja osaa ratkaista ongelmatilanteita
käyttää materiaaleja taloudellisesti; saavuttaa työssään asetetut laatu- ja aikatavoitteet
on aloitteellinen ja toimii
työyhteisön parhaaksi

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

arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin realistisesti

Tyydyttävä T1
Opiskelija/tutkinnon suorittaja
osaa ohjattuna asettaa kursot koneelle

tietää kuinka koneen syöttönopeutta säädetään

Terien kunto
Materiaalituntemus

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Koneet ja laitteet

Terät

Materiaalit

Kiitettävä K3

suunnittelee työnsä annettujen ohjeiden mukaan

osaa ohjattuna säätää koneen ohjaimet ja painimet

Huolto

Hyvä H2

osaa ohjatusti tehdä yksinkertaisia koneen päivittäisiä
huoltotehtäviä
tunnistaa ohjattuna huonokuntoiset terät
osaa ohjattuna syöttää oikein työstettävää materiaalia
koneeseen
Tyydyttävä T1
Opiskelija/tutkinnon suorittaja
tietää päällisin puolin koneet
ja niissä käytettävät laitteet
tuntee tavallisimmin käytettävät terätyypit ja tietää
miten niiden kunto vaikuttaa
valmiin pinnan laatuun
tietää yleisimmät höyläämötuotteissa käytettävät kotimaiset puulajit ja niiden
käyttökohteet

arvioi työskentelyään realistisesti; osaa kehittää toimintaansa parempaan lopputulokseen pääsemiseksi

Hyvä H2

Kiitettävä K3

osaa tehdä asetteet vähäisellä ohjauksella annettujen
ohjeiden mukaan
osaa ohjeiden mukaan
tehdä ohjaimien ja painimien perussäädöt

osaa tehdä asetteet itsenäisesti piirustusten tai muiden
työohjeiden mukaan
osaa itsenäisesti säätää ja
työn kuluessa tehdä niihin
tarvittaessa muutoksia

osaa säätää koneen syöttönopeutta ohjeistuksen mukaan
huoltaa konetta annettujen
ohjeiden mukaan vähäisellä
ohjauksella
havaitsee työn laadusta
terien kunnon
osaa itsenäisesti ja oikein
syöttää materiaalia koneeseen

osaa itsenäisesti määritellä
ja säätää oikean syöttönopeuden
tekee itsenäisesti koneenkäyttäjälle määrätyt koneen
huoltotoimenpiteet
osaa ennakoida työn kuluessa terien kunnon
tietää tavallisimpien puulajien vaikutuksen koneen
säätöihin ja lopputulokseen

Hyvä H2

Kiitettävä K3

tuntee koneet ja niissä käytettävät laitteet

tuntee hyvin koneet ja niissä
käytettävät laitteet sekä
niiden säätömahdollisuudet

tietää eri terätyyppien käyttökohteet

osaa itsenäisesti valita oikeat terät

tuntee yleisimmät höyläämötuotteissa käytettävät
puulajit ja niiden käyttökohteet

tuntee yleisimmät höyläämötuotteissa käytettävät
puulajit, niiden käyttökohteet
ja ominaisuudet höyläyksessä
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Höyläämötuotteet

4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Ammattietiikka

Terveys turvallisuus ja toimintakyky

tietää yleisimmät höyläämötuotteet

Tyydyttävä T1
Opiskelija/tutkinnon suorittaja
noudattaa sovittuja työaikoja
ja -ohjeita

asennoituu myönteisesti
turvalliseen toimintaan;
välttää riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä
aiheuta vaaraa
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia,
työvälineitä ja työmenetelmiä

Kestävä kehitys

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

Vuorovaikutus ja yhteistyö

pystyy toimimaan työn
kannalta välttämättömissä
vuorovaikutustilanteissa

tuntee yleisimmät höyläämötuotteet ja niiden käyttökohteet

tuntee yleisimmät laatuluokat

Hyvä H2

Kiitettävä K3

noudattaa työyhteisön
sääntöjä ja ohjeita; tekee
työtä vastuuntuntoisesti ja
sovitulla tavalla
vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta

työskentelee hyvien ammattikäytänteiden mukaisesti ja
työtään arvostaen

noudattaa työyhteisön
ohjeita; ottaa työssään
huomion muut työyhteisön
jäsenet
varmistaa suojaimien, työvälineiden ja materiaalien
turvallisuuden; poistaa ja
vie huoltoon vialliset työvälineet ja suojaimet
ottaa lähes itsenäisesti
huomioon raaka-aineiden
ja kemikaalien käsittelystä
syntyvät ympäristövaikutukset; toimii pääsääntöisesti kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti
osaa toimia työn vaatimissa vuorovaikutustilanteissa

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat sekä
ilmoittaa niistä

kehittää itsenäisesti toimintansa turvallisuutta

arvioi suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen
työhön
ottaa itsenäisesti huomioon
raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät
ympäristövaikutukset;
toimii kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti
osaa toimia joustavasti ja
yhteistyötä edistävästi eri
vuorovaikutustilanteissa

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin.
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2.2.16 CNC-TYÖSTÖ

15 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa

CNC- työstö käsittää puutuotteiden ja -osien valmistukseen tarkoitettujen työstöratojen valmistuksen sekä komponenttien laadukkaan työstön CNC- koneella.

työstöratojen valmistus

käyttää CNC- konetta 3-akselisessa työstössä

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Opintojaksot:
CNC-työstön perusteet, 5 osp
Valmistus CNC-tekniikalla, 10 osp

OPINTOJAKSOT
CNC-työstön perusteet 5 osp

Valmistus CNC-tekniikalla 10 osp

Keskeiset sisällöt:

CNC- tekniikka

terät, agregaatit ja niiden työstöarvojen määrittäminen

koneen varustelu

CNC-koneen varustelu

Cad 2D piirtäminen

3D-mallintamisen perusteet

Keskeiset sisällöt:

työstöön soveltuvat levy- ja puuraaka-aineet

puuntyöstökoneiden käyttö

CNC-tekniikka

Ohjelmalla esim: AphaCAM, MasterCam /
SurfCam/bobcad

viimeistely ja kokoonpano

laatutietous

Oppimisympäristöt:


Oppimisympäristöt:


Atk- luokka/ työsali

Atk- luokka/ työsali

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Tutkinnon osaan osallistumisen ehtona on osallistuminen materiaali- ja valmistustekniikka 30 osp tutkinnon osaan, jonka
aikana opiskelija on saanut työturvallisuuskoulutuksen sekä tiedot ja taidot puuntyöstön perusteista

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Oppimisen arviointi perustuu opiskelijan tarkkailuun ja ohjaamiseen päivittäin hänen suorittamien tehtävien ja töiden osalta. Oppimisen arviointia tehostetaan erilaisten harjoitustehtävien avulla.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä muusta arvioinnista.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija valmistaa itsenäisesti tuotteen tai sen osakokonaisuuden käyttäen CNC- konetta. Tuote voi olla joko asiakastyö tai opiskelijan oma suunnitelma, jonka hän on piirtänyt tai mallintanut käyttäen koneen ohjelmoimiseen soveltuvaa
piirustus ohjelmaa. Pääpaino on työstöratojen laadinnassa ja CNC-työstöjen suorittamisessa työstökoneella.
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Muu osaamisen arviointi:
Osaamisen arviointia voidaan tehostaa kirjallisilla kokeilla.
Kestävä kehitys sekä vuorovaikutus ja yhteistyö arvioidaan työsalityöskentelyn yhteydessä.
Lisäksi viimeistely ja laaduntarkkailu arvioidaan työsalityöskentelyn yhteydessä.
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Puualan perustutkinnon CNC-työstö 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.
Opiskelija valmistaa itsenäisesti tuotteen tai sen osakokonaisuuden käyttäen CNC- konetta. Tuote voi olla joko asiakastyö tai opiskelijan oma suunnitelma, jonka hän on piirtänyt tai mallintanut käyttäen koneen ohjelmoimiseen soveltuvaa
piirustus ohjelmaa. Pääpaino on työstöratojen laadinnassa ja CNC-työstöjen suorittamisessa työstökoneella kesto noin 1
vk.
Esimerkki näytöstä:
Opiskelija työstää CNC-koneella valmistettavan tuotteen, joka sisältää joko porauksia tai jyrsintöjä tai molempia.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Kalusteosien valmistus CNC-koneella suunnitelmien mukaisesti

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövälineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin, työryhmän tai työyhteisön jäsenenä. Lähtökohtana on
työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö. Ammattiosaamisen näyttö voidaan antaa työpaikalla tai
oppilaitosnäyttönä.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
(x) Alan opettaja(t)
(x) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Työn suunnittelu

Työn kokonaisuuden hallinta
Yrityslähtöinen, laadukas
ja taloudellinen toiminta

Oman työn arviointi

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Koneen käyttö

Työvälineiden käyttö

Huolto

Terät

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Käsitteiden hallinta

Materiaalituntemus

4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Ammattietiikka

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
tarvitsee ajoittain ohjausta
suunnitellessaan työtään

Hyvä H2

Kiitettävä K3

suunnittelee työnsä annettujen ohjeiden mukaan

suunnittelee itsenäisesti
työnsä ja osaa esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
toimii suunnitelmallisesti ja
osaa ratkaista ongelmatilanteita
käyttää materiaaleja taloudellisesti; saavuttaa työssään asetetut laatu- ja aikatavoitteet
on aloitteellinen ja toimii työyhteisön parhaaksi

tarvitsee ohjausta aloituksessa ja siirryttäessä työvaiheesta toiseen
tarvitsee ohjausta saavuttaakseen työssään asetetut
minimitavoitteet

toimii työssään suunnitelmallisesti vähäisellä ohjauksella
saavuttaa työssään asetetut
laatutavoitteet

asennoituu työhönsä siten
ettei tietoisesti aiheuta taloudellista vahinkoa
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin, mutta
arviointi ei kaikilta osin ole
realistinen.

toimii yritteliäästi ja osaa arvioida oman työnsä taloudellisia vaikutuksia
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin realistisesti.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
osaa hakea valmiin ohjelman ja ohjattuna valmistaa
tuotteen

Hyvä H2

Kiitettävä K3

osaa ohjattuna tehdä tuotteen valmistamiseen tarvittavat ohjelmat ja valmistaa
tuotteen
osaa kiinnittää terät istukoihin työturvallisesti ja tehdä
ohjattuna tarvittavat työkalujen mittaukset
osaa ohjattuna tehdä koneen varustelun

osaa tehdä tuotteen valmistamiseen tarvittavat ohjelmat ja valmistaa tuotteen

pystyy vähäisellä ohjauksella tekemään koneenkäyttäjälle kuuluvan huollon
osaa valita oikeat terät eri
materiaaleille ja ohjattuna
määrittää terin työstöarvot

pystyy itsenäisesti tekemään koneenkäyttäjälle
kuuluvan huollon
osaa valita oikeat terät eri
materiaaleille sekä määrittää terien optimaaliset työstöarvot

Hyvä H2

Kiitettävä K3

hallitsee lähes itsenäisesti
CNC-tekniikan ja
CAD/CAM-ohjelman keskeiset käsitteet
osaa vähäisellä ohjauksella
valita oikeat leikkuusuunnat
massiivipuulle

hallitsee itsenäisesti CNCtekniikan ja CAD/CAM-ohjelman keskeiset käsitteet;
pystyy soveltamaan niitä
työssään
osaa valita oikeat leikkuusuunnat ja työstöarvot massiivipuulle

Hyvä H2

Kiitettävä K3

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

työskentelee hyvien ammattikäytänteiden mukaisesti ja
työtään arvostaen

osaa ohjattuna kiinnittää terät istukoihin työturvallisesti

ymmärtää koneen varustelun merkityksen koneen
käytössä
pystyy ohjattuna tekemään
koneenkäyttäjälle kuuluvan
huollon
osaa ohjattuna valita oikeat
terät eri materiaaleille

Tyydyttävä T1
Opiskelija
ymmärtää CNC-tekniikan
keskeiset käsitteet

ymmärtää leikkuusuunnan
merkityksen eri materiaaleilla
Tyydyttävä T1
Opiskelija
noudattaa sovittuja työaikoja
ja -ohjeita
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arvioi työskentelyään realistisesti; osaa kehittää toimintaansa parempaan lopputulokseen pääsemiseksi

osaa kiinnittää terät istukoihin työturvallisesti ja tehdä
tarvittavat työkalujen mittaukset
osaa tehdä koneen varustelun
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Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan; välttää
riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä

Kestävä kehitys

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

Vuorovaikutus ja yhteistyö

pystyy toimimaan työn kannalta välttämättömissä vuorovaikutustilanteissa

vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta

kehittää itsenäisesti toimintansa turvallisuutta

noudattaa työyhteisön ohjeita; ottaa työssään huomion muut työyhteisön jäsenet
varmistaa suojaimien, työvälineiden ja materiaalien
turvallisuuden; poistaa ja vie
huoltoon vialliset työvälineet
ja suojaimet
ottaa lähes itsenäisesti huomioon raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät ympäristövaikutukset;
toimii pääsääntöisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
osaa toimia työn vaatimissa
vuorovaikutustilanteissa

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat sekä ilmoittaa niistä
arvioi suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön
ottaa itsenäisesti huomioon
raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät
ympäristövaikutukset; toimii
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
osaa toimia joustavasti ja
yhteistyötä edistävästi eri
vuorovaikutustilanteissa

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin.
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2.2.20 ENTISÖINTI JA PUUKORJAUS

15 osp

Entisöinti ja puukorjaus käsittävät vanhan kalusteen kunnostamisen pintakäsiteltävään kuntoon perinteisin menetelmin
vanhaa kunnioittaen.

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa

määrittää kalusteen kunnostustarpeen

valita kalusteeseen käytettävät materiaalit

käyttää soveltuvia liimoja

korjata rikkoutuneet puuosat ja liitokset vaurioittamatta ehjänä säilyneitä kohtia

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt:

Suunnitelmallisuus

Työkokonaisuuden hallinta

Yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta

Oman työn arviointi

Työmenetelmät

Materiaalien käyttö

Kunnostusmenetelmät

Materiaalit ja rakenteet

Tyylisuunnat

Ammattietiikka

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Kestävä kehitys

Vuorovaikutus ja yhteistyö
Tutkinnon osan sisältöinä on entisöinti ja puunkorjaus vanhan kalusteen kunnostamisen aina pintakäsiteltävään kuntoon
perinteisin menetelmin ja vanhaa kunnioittaen.
Opintojaksot:
Entisöinti ja puukorjaus 1, 5 osp
Entisöinti ja puukorjaus 2, 10 osp
Oppimisympäristöt: Työssäoppimispaikka
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen.

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Opinnot sijoittuvat opintojen loppupuolelle. Työssäoppimisjakson ehtona on osallistuminen materiaali- ja valmistustekniikka (30 osp.) tutkinnon osaan, jonka aikana opiskelija on saanut työturvallisuuskoulutuksen sekä puuntyöstön perusteet.

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Oppimista arvioidaan tutkinnon osassa mahdollisten oppimistehtävien, harjoitustöiden sekä opiskelijan itsearvioinnin perusteella. Oppimisen arvioinnissa pääpaino on työpaikalla tehtävien töiden/työvaiheiden hallinnan osaamisen arvioinnilla, jota antaa työpaikalla työssäoppimisen ohjaaja koko harjoittelujakson ajan tarvittaessa. Arvioinnin antaa tutkinnon osan opettaja yhteistyössä työpaikkaohjaajan kanssa.
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OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla
hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten
haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija korjaa tai entisöi tyypillisen puusepänalan tuotteen. Opiskelija: arvioi tuotteen valmistusajankohdan, laatii suunnitelman toteutettavista toimenpiteistä, ottaa työssään huomioon tuotteen historiallisen arvon, toteuttavat puukorjaukset ja
entisöinnin tuotteen tyyliin sopivaksi, käyttää oikeita materiaaleja ja tarvikkeita, laskevat toteutuneet kustannukset. Opiskelija toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja huolehtii työpisteensä siisteydestä ja järjestyksestä.
Muu osaamisen arviointi:
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Puualan perustutkinnon Entisöinti ja puukorjaus 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja
arviointisuunnitelma (hyväksytetään arviointitoimikunnassa ohjeiden mukaisesti).

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.
Opiskelija korjaa tai entisöi tyypillisen puusepänalan tuotteen. Opiskelija: arvioi tuotteen valmistusajankohdan, laatii
suunnitelman toteutettavista toimenpiteistä, ottaa työssään huomioon tuotteen historiallisen arvon, toteuttaa puukorjaukset ja entisöinnin tuotteen tyyliin sopivaksi, käyttää oikeita materiaaleja ja tarvikkeita, laskee toteutuneet kustannukset. Opiskelija toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja huolehtii työpisteensä siisteydestä ja järjestyksestä
kesto noin 1-2 vk.
Esimerkki näytöstä:
Opiskelija entisöi huonekalun asiakkaan toivomalla tavalla.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Keinutuolin entisöinti alkuperäiseen asuun

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövälineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin, työryhmän tai työyhteisön jäsenenä. Lähtökohtana on työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö. Ammattiosaamisen näyttö annetaan työssäoppimispaikalla.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
(x) Alan opettaja(t)
(x) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Suunnitelmallisuus

Työn kokonaisuuden hallinta
Yrityslähtöinen,
laadukas ja taloudellinen
toiminta

Oman työn arviointi

2. Työmenetelmien,
välineiden ja materiaalin
hallinta
Työmenetelmät

Materiaalien käyttö

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija/tutkinnon suorittaja
etenee työssään annettuja
ohjeita noudattaen

tuntee työkokonaisuuden,
mutta tarvitsee jatkuvaa
ohjausta
tarvitsee ohjausta saavuttaakseen työssään asetetut
minimitavoitteet
asennoituu työhönsä siten,
ettei tietoisesti aiheuta taloudellista vahinkoa
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin, mutta arviointi ei kaikilta osin ole realistinen
Tyydyttävä T1
Opiskelija/tutkinnon suorittaja
käyttää ohjattuna oikeita
työmenetelmiä ja - välineitä

osaa ohjattuna valita materiaalit

Hyvä H2

Kiitettävä K3

osallistuu oman työnsä
suunnitteluun ja etenee
työssään suunnitelmallisesti vähäisellä ohjauksella
hallitsee työkokonaisuuden,
mutta tarvitsee ajoittain
ohjausta
saavuttaa työssään asetetut laatutavoitteet

osaa suunnitella työnsä
kulun ja etenee työssään
suunnitelmallisesti ilman
ohjausta
pystyy itsenäiseen työskentelyyn valvonnan alla

toimii yritteliäästi ja osaa
arvioida oman työnsä
taloudellisia vaikutuksia
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin realistisesti

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Kunnostusmenetelmät

Materiaalit ja rakenteet

Tyylisuunnat
4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Ammattietiikka

Tyydyttävä T1
Opiskelija/tutkinnon suorittaja
kunnioittaa vanhaa esinettä
ja kysyy neuvoa

ymmärtää vanhan esineen
vaatimukset materiaalien
valinnalle
osaa etsiä tietoa tyylisuunnista
Tyydyttävä T1
Opiskelija/tutkinnon suorittaja
noudattaa sovittuja työaikoja
ja -ohjeita

arvioi työskentelyään realistisesti; osaa kehittää toimintaansa parempaan lopputulokseen pääsemiseksi

Hyvä H2

Kiitettävä K3

valitsee oikeat työmenetelmät sekä hallitsee niiden
käytön annettujen ohjeiden
mukaan
osaa valita materiaalit

valitsee oikeat työmenetelmät ja osaa kunnostaa tai
entisöidä perinteisin menetelmin
osaa lisäksi ohjattuna valmistella ja käyttää perinteisiä materiaaleja
osaa harkiten ottaa käyttöön
uudemman ja tarkoituksenmukaisemman materiaalin,
jos kohde vaatii
osaa tutkia, tunnistaa ja
dokumentoida aiemmin
käytettyjä materiaaleja

osaa korvata vanhan materiaalin uudella vastaavalla
aineella
kunnioittaa vanhaa esinettä
ja kysyy neuvoa, ennen
kuin aloittaa työt

käyttää materiaaleja taloudellisesti; saavuttaa työssään asetetut laatu- ja aikatavoitteet
on aloitteellinen ja toimii
työyhteisön parhaaksi

tunnistaa käytettyjä perinteisiä materiaaleja

Hyvä H2

Kiitettävä K3

tietää, mikä ero on konservoinnilla, entisöinnillä ja
korjauksella

osaa esinekohtaisesti suunnitella säilyttävän konservoinnin, alkuperäisasuun
palauttavan entisöinnin tai
korjauksen ja kunnostuksen
käyttökuntoon
tunnistaa materiaaleista ja
rakenteista esineen aikakauden
tunnistaa tuotteen tyylisuunnan
Kiitettävä K3

tunnistaa eri materiaaleja ja
rakenteita
tuntee eri tyylisuuntia
Hyvä H2
noudattaa työyhteisön
sääntöjä ja ohjeita; tekee
työtä vastuuntuntoisesti ja
sovitulla tavalla
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Terveys turvallisuus ja toimintakyky

asennoituu myönteisesti
turvalliseen toimintaan;
välttää riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä
aiheuta vaaraa
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia,
työvälineitä ja työmenetelmiä

Kestävä kehitys

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

Vuorovaikutus ja yhteistyö

pystyy toimimaan työn
kannalta välttämättömissä
vuorovaikutustilanteissa

vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta

kehittää itsenäisesti toimintansa turvallisuutta

noudattaa työyhteisön
ohjeita; ottaa työssään
huomion muut työyhteisön
jäsenet
varmistaa suojaimien, työvälineiden ja materiaalien
turvallisuuden; poistaa ja
vie huoltoon vialliset työvälineet ja suojaimet
ottaa lähes itsenäisesti
huomioon raaka-aineiden
ja kemikaalien käsittelystä
syntyvät ympäristövaikutukset; toimii pääsääntöisesti kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti
osaa toimia työn vaatimissa vuorovaikutustilanteissa

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat sekä
ilmoittaa niistä
arvioi suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen
työhön
ottaa itsenäisesti huomioon
raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät
ympäristövaikutukset;
toimii kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti
osaa toimia joustavasti ja
yhteistyötä edistävästi eri
vuorovaikutustilanteissa

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin.

JEDU- tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto

66

2.2.21 PUUALAN TUOTTEIDEN MYYNTI

15 osp

Puualan tuotteiden myynti käsittää myynnin asiakaspalvelutehtävät, varastoinnin ja lähetystoiminnan asiakkaalle.

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa
 myynnin ja asiakaspalvelun
 tuotteiden varastoinnin
 dokumentoinnin
 tuotteiden lähetystoiminnan
 käyttää trukkia

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt:

Työn suunnittelu

Työn kokonaisuuden hallinta

Asiakaspalvelu

Yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta

Oman työn arviointi

Työvälineet

Materiaalien siirtäminen

Myyntityö

Myynnin tehtävät

Tuotetuntemus

Ammattietiikka

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Kestävä kehity

Vuorovaikutus ja yhteistyö
Tutkinnon osan sisältöinä puualan tuotteiden myynnin asiakaspalvelutehtävät, varastoinnit ja lähetystoiminnat asiakkaalle.
Opintojaksot:
Puualan tuotteiden myynti 1, 5 osp
Puualan tuotteiden myynti 2, 10 osp
Oppimisympäristöt: Työssäoppimispaikka
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen.

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Tutkinnon suorittajan aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan osaamisen ja tunnustamisen periaatteiden mukaisesti. Osaamisen tunnustaminen tehdään kahden (2) kuukauden kuluessa opiskelun aloittamisesta. Opetusjärjestelyt organisoidaan niin, että opiskelija voi edetä yksilöllistä oppimispolkuaan. Tunnustettu osaaminen poistaa opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentää opiskelijan opiskeluaikaa.
Muualla hankittua osaamista voivat olla:
työkokemus
ammatilliset opinnot
alan töihin liittyvä harrastustoiminta
Osaamisen tunnustamiseen vaaditaan:
aiemmin hankittu osaaminen vastaa ko. tutkinnon osan arvioinnin kohteita ja arviointikriteereitä
todistus tai muu luotettava dokumentti (työtodistus) tai
harrastustoiminnan tuotos: osaaminen varmennetaan ammattiosaamisen näytöllä.
Opinnot sijoittuvat opintojen loppupuolelle. Työssäoppimisjakson ehtona on osallistuminen materiaali- ja valmistustekniikka (30 osp) tutkinnon osaan, jonka aikana opiskelija on saanut työturvallisuuskoulutuksen sekä puuntyöstön perusteet.
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OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Oppimista arvioidaan tutkinnon osassa mahdollisten oppimistehtävien, harjoitustöiden sekä opiskelijan itsearvioinnin perusteella. Oppimisen arvioinnissa pääpaino on työpaikalla tehtävien töiden/työvaiheiden hallinnan osaamisen arvioinnilla, jota antaa työpaikalla työssäoppimisen ohjaaja koko harjoittelujakson ajan tarvittaessa. Arvioinnin antaa tutkinnon osan opettaja yhteistyössä työpaikkaohjaajan kanssa.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla
hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten
haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija työskentelee puualan tuotteiden myyntitehtävissä. Opiskelija: tuntee yrityksen tuotevalikoiman, käyttää asiakaspalvelutaitojaan, huomioi asiakkaan tarpeet, osaa käyttää myyntityössä käytettäviä laitteita.
Muu osaamisen arviointi:
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Puualan perustutkinnon Puualan tuotteiden myynti 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Opiskelija työskentelee puualan tuotteiden myyntitehtävissä. Opiskelija: tuntee yrityksen tuotevalikoiman, käyttää
asiakaspalvelutaitojaan, huomioi asiakkaan tarpeet, osaa käyttää myyntityössä käytettäviä laitteita kesto noin 1 vk.
Esimerkki näytöstä:
Opiskelija palvelee asiakasta puutavaraa tai muita puualan tuotteita myyvässä liikkeessä.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Asiakaspalvelutehtävän suorittaminen puutavaraliikkeessä

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövälineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin, työryhmän tai työyhteisön jäsenenä. Lähtökohtana on työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö. Ammattiosaamisen näyttö annetaan työssäoppimispaikalla.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
(x) Alan opettaja(t)
(x) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT

1. Työprosessin
hallinta

Tyydyttävä T1
Opiskelija/tutkinnon suorittaja
suunnittelee ohjattuna
työtään

suunnittelee työnsä annettujen ohjeiden mukaan

Työn kokonaisuuden hallinta

tarvitsee jonkin verran ohjausta aloituksessa ja siirryttäessä työvaiheesta toiseen

toimii työssään suunnitelmallisesti vähäisellä ohjauksella

Asiakaspalvelu

ymmärtää asiakaspalvelun
merkityksen työssään mutta
palvelussa puutteita

tietää asiakaspalvelun
merkityksen ja osaa toimia
lähes itsenäisesti

hallitsee asiakaspalvelun

Yrityslähtöinen,
laadukas ja taloudellinen
toiminta

tarvitsee ohjausta saavuttaakseen työssään asetetut
minimitavoitteet
asennoituu työhönsä siten,
ettei tietoisesti aiheuta taloudellista vahinkoa
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin, mutta arviointi ei kaikilta osin ole realistinen

saavuttaa työssään asetetut laatutavoitteet

saavuttaa työssään asetetut
laatu- ja aikatavoitteet

toimii yritteliäästi ja osaa
arvioida oman työnsä
taloudellisia vaikutuksia
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin realistisesti

on aloitteellinen ja toimii
työyhteisön parhaaksi

Työn suunnittelu

Oman työn arviointi

2. Työmenetelmien,
välineiden ja materiaalin
hallinta
Työvälineet

Tyydyttävä T1
Opiskelija/tutkinnon suorittaja
osaa käyttää ohjattuna tarvittavia välineitä ja laitteita

Materiaalien siirtäminen

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

Myyntityö

osaa tehdä ohjattuna myyntityötä vanhemman työntekijän kanssa

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Myynnin tehtävät

Tuotetuntemus

4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Ammattietiikka

Terveys turvallisuus ja toimintakyky

Tyydyttävä T1
Opiskelija/tutkinnon suorittaja
tunnistaa ohjattuna myynnin
tehtävät sekä vaiheet

tuntee tuoteryhmät

Tyydyttävä T1
Opiskelija/tutkinnon suorittaja
noudattaa sovittuja työaikoja
ja -ohjeita

asennoituu myönteisesti
turvalliseen toimintaan;
välttää riskejä työssään

Hyvä H2

Hyvä H2
osaa käyttää lähes itsenäisesti tarvittavia välineitä ja
laitteita
osaa käyttää trukkia ja hallitsee erilaisten siirrettävien
materiaalien vahingoittumattoman käsittelyn
osaa lähes itsenäisesti
tehdä myyntityötä

Hyvä H2
tietää myynnin tehtävät
sekä vaiheet ja osaa hyödyntää näitä lähes itsenäisesti työssään
tuntee tuotevalikoiman ja
käyttökohteet

Kiitettävä K3
suunnittelee itsenäisesti
työnsä ja osaa esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
toimii suunnitelmallisesti
ja osaa ratkaista ongelmatilanteita

arvioi työskentelyään realistisesti; osaa kehittää toimintaansa parempaan lopputulokseen pääsemiseksi
Kiitettävä K3
osaa käyttää tarvittavia
välineitä ja laitteita
osaa oikeaoppisen ja turvallisen trukin käyttämisen ja
materiaalin varastoimisen,
purkauksen ja lastauksen
osaa itsenäisesti tehdä
myyntityötä

Kiitettävä K3
hallitsee myynnin tehtävät
sekä vaiheet ja osaa hyödyntää näitä itsenäisesti
tuntee tuotevalikoiman
sekä tuotteiden ominaisuudet ja käyttökohteet

Hyvä H2

Kiitettävä K3

noudattaa työyhteisön
sääntöjä ja ohjeita; tekee
työtä vastuuntuntoisesti ja
sovitulla tavalla
vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta

työskentelee hyvien ammattikäytänteiden mukaisesti ja
työtään arvostaen
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noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä
aiheuta vaaraa
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä

Kestävä kehitys

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

Vuorovaikutus ja yhteistyö

pystyy toimimaan työn
kannalta välttämättömissä
vuorovaikutustilanteissa

noudattaa työyhteisön
ohjeita; ottaa työssään
huomion muut työyhteisön
jäsenet
varmistaa suojaimien, työvälineiden ja materiaalien
turvallisuuden; poistaa ja
vie huoltoon vialliset työvälineet ja suojaimet

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat sekä
ilmoittaa niistä

ottaa lähes itsenäisesti
huomioon raaka-aineiden
ja kemikaalien käsittelystä
syntyvät ympäristövaikutukset; toimii pääsääntöisesti kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti
osaa toimia työn vaatimissa vuorovaikutustilanteissa

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

arvioi suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen
työhön

osaa toimia joustavasti ja
yhteistyötä edistävästi eri
vuorovaikutustilanteissa

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin.
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2.2.22 TEKNINEN SUUNNITTELU JA PROTOTYYPIN VALMISTUS

15 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

tehdä erilaisia rakenneratkaisuja tuotteen valmistamiseksi

huomioida valmistuksessa käytettävän konekannan

huomioida tuotteelle asetetun budjetin

kommunikoida rakentavasti suunnittelijan kanssa koko prosessin ajan

suhtautua kriittisesti prototyyppiin

löytää parannusehdotuksia prototyyppiin ja valmistustekniikkaan

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt:












Suunnittelee itsenäisesti ja osaa esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
ongelmanratkaisu
käyttää materiaaleja taloudellisesti
osaa kehittää toimintaansa
osaa valita materiaaleja ja soveltuvat helat
osaa valmistaa tarkoitukseen soveltuvan prototyypin
viimeistely ja laatu
tuntee tyylisuunnat
Valmistustekniset esteettiset toiminnalliset ja rakenteelliset ominaisuudet
taloudellisuus
havaitsee ja tunnistaa toimintansa turvallisuuden

Opintojaksot:
Tuotesuunnittelun perusteet, 5 osp
Uniikkituotteen valmistus, 10 osp

OPINTOJAKSOT
Tuotesuunnittelun perusteet, 5 osp

Uniikkituotteen valmistus, 10 osp

Keskeiset sisällöt:

huomioida valmistuksessa käytettävän konekannan

huomioida tuotteelle asetetun budjetin

kommunikoida rakentavasti suunnittelijan kanssa
koko prosessin ajan

pienoismallit, mallintaminen ja kokeilut

Keskeiset sisällöt:

tehdä erilaisia rakenneratkaisuja tuotteen valmistamiseksi

suhtautua kriittisesti prototyyppiin

löytää parannusehdotuksia prototyyppiin ja valmistustekniikkaan sekä uniikkituotteen valmistamiseksi

Toteuttamistavat:

Lähiopetusta teorialuokassa ja työsalissa. Oppimista tuetaan videoiden ja internetistä saatavalla
materiaalilla, tai työssäoppien.

Toteuttamistavat:

Koostuu lähiopetusta ATK-luokassa ja työsalissa.
Oppimista tuetaan videoiden ja internetistä saatavalla materiaalilla, tai työssäoppien.

Harjoitukset, kokeilut, pienoismallit ja prototyyppi

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Tutkinnon suorittajan aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan osaamisen ja tunnustamisen periaatteiden mukaisesti. Osaamisen tunnustaminen tehdään kahden (2) kuukauden kuluessa opiskelun aloittamisesta. Opetusjärjestelyt
organisoidaan niin, että opiskelija voi edetä yksilöllistä oppimispolkuaan. Tunnustettu osaaminen poistaa opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentää opiskelijan opiskeluaikaa.
Muualla hankittua osaamista voivat olla:
työkokemus
ammatilliset opinnot
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alan töihin liittyvä harrastustoiminta
Osaamisen tunnustamiseen vaaditaan:
aiemmin hankittu osaaminen vastaa ko. tutkinnon osan arvioinnin kohteita ja arviointikriteereitä
todistus tai muu luotettava dokumentti (työtodistus) tai
harrastustoiminnan tuotos: osaaminen varmennetaan ammattiosaamisen näytöllä.

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Oppimisen arviointi perustuu opiskelijan tarkkailuun ja ohjaamiseen päivittäin hänen suorittamien tehtävien ja töiden osalta. Oppimisen arviointia tehostetaan erilaisten harjoitustehtävien avulla.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa valmistamalla itsenäisesti massiivipuutuotteen, valitsee siihen oikeat materiaalit, liiman, pintakäsittelyaineet ja -materiaalit sekä käyttää oikeita teriä hyödyntäen terätekniikassa oppimiaan asioita.
Työn arvioinnissa kiinnitetään huomiota työskentelyn suunnitelmallisuuteen, taloudellisuuteen, työturvallisuusseikkojen ja
kestävän kehityksen vaatimuksiin. Erityistä huomiota kiinnitetään valmiin tuotteen laatuun.
Muu osaamisen arviointi:
Osaamisen arviointia voidaan tehostaa kirjallisilla kokeilla.
Kestävä kehitys sekä vuorovaikutus ja yhteistyö arvioidaan työsalityöskentelyn yhteydessä.
Lisäksi viimeistely ja laaduntarkkailu arvioidaan työsalityöskentelyn yhteydessä.
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Puualan perustutkinnon Tekninen suunnittelu ja prototyypin valmistus 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen
näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Opiskelija valmistaa prototyypin suunnitelmasta, osallistuen aktiivisesti teknisten yksityiskohtien suunnitteluun ja toteutukseen. Hän esittää prototyypin ulkonäköön, toimintaan ja valmistusmenetelmiin parannusehdotukset kesto noin 1-2 vk.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Massiivipuutuotteen suunnittelu ja prototyypin valmistaminen

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövälineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin, työryhmän tai työyhteisön jäsenenä. Lähtökohtana on
työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö. Ammattiosaamisen näyttö annetaan työssäoppimispaikalla tai oppilaitoksen puutyösalissa.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
(x) Alan opettaja(t)
(x) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Työn suunnittelu

Työn kokonaisuuden hallinta
Yrityslähtöinen, laadukas
ja taloudellinen toiminta

Oman työn arviointi

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Materiaalien valinta

Estetiikka

Viimeistely ja laaduntarkkailu

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Estetiikka

Materiaalien ominaisuuksien tunteminen

Matematiikka ja luonnontieteet

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
suunnittelee ohjattuna työtään

Hyvä H2

Kiitettävä K3

suunnittelee työnsä annettujen ohjeiden mukaan

suunnittelee itsenäisesti
työnsä ja osaa esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
toimii suunnitelmallisesti ja
osaa ratkaista ongelmatilanteita
osaa käyttää materiaaleja
taloudellisesti; saavuttaa
työssään asetetut laatu- ja
aikatavoitteet
on aloitteellinen ja toimii työyhteisön parhaaksi

tarvitsee ohjausta aloituksessa ja siirryttäessä työvaiheesta toiseen
tarvitsee ohjausta saavuttaakseen työssään asetetut
minimitavoitteet

toimii työssään suunnitelmallisesti vähäisellä ohjauksella
saavuttaa työssään asetetut
laatutavoitteet

asennoituu työhönsä siten
ettei tietoisesti aiheuta taloudellista vahinkoa
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin, mutta
arviointi ei kaikilta osin ole
realistinen.

toimii yritteliäästi ja osaa arvioida oman työnsä taloudellisia vaikutuksia
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin realistisesti.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
osaa ohjattuna valita tarkoitukseen soveltuvat materiaalit
osaa ohjattuna valita tarkoitukseen soveltuvat helat
valmistaa ohjattuna esteettisesti ja toiminnallisesti tarkoitukseen käyttökelpoisen
prototyypin
osaa tehdä viimeistelyjä,
mutta viimeistelyssä ja laaduntarkkailussa on useampia puutteita
Tyydyttävä T1
Opiskelija
tuntee aikaisempia ja nykyisiä tyylisuuntia sekä ymmärtää ohjatusti niiden merkityksen tuotteen suunnittelussa
ymmärtää ohjattuna prototyypin valmistustekniset esteettiset, toiminnalliset ja rakenteelliset ominaisuudet
tietää yleisimmät työssä
käytettävät materiaalit ja tarvikkeet sekä tietää niiden
käyttökohteita
osaa laskea materiaalimenekin

arvioi työskentelyään realistisesti ja itsenäisesti.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

osaa lähes itsenäisesti valita tarkoitukseen soveltuvat
materiaalit
osaa lähes itsenäisesti valita tarkoitukseen soveltuvat
helat
valmistaa lähes itsenäisesti
esteettisesti ja toiminnallisesti tarkoitukseen melko
hyvin soveltuvat prototyypin
selviytyy osien viimeistelyistä, mutta laaduntarkkailussa on pieniä puutteita

osaa itsenäisesti valita tarkoitukseen parhaiten soveltuvat materiaalit
osaa itsenäisesti valita tarkoitukseen parhaiten soveltuvat helat
valmistaa itsenäisesti esteettisesti, rakenteellisesti ja
toiminnallisesti tarkoitukseen soveltuvan prototyypin
selviytyy kaikilta osin moitteettomasti viimeistelystä ja
laaduntarkkailusta

Hyvä H2

Kiitettävä K3

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

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

arvioi melko kriittisesti ja
realistisesti prototyypin valmistustekniset esteettiset,
toiminnalliset ja rakenteelliset ominaisuudet
tuntee yleisimmät työssä
käytettävät materiaalit ja tarvikkeet sekä tietää niiden
pääasialliset käyttökohteet
osaa laskea materiaalikustannukset

arvioi kriittisesti ja realistisesti prototyypin valmistustekniset esteettiset, toiminnalliset ja rakenteelliset ominaisuudet
tuntee ja osaa soveltaa
työssä käytettäviä materiaaleja ja tarvikkeita niiden eri
käyttökohteissa
osaa suunnitella materiaalinkäytön ja työmenetelmien
taloudellisuutta
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4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Ammattietiikka

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Tyydyttävä T1
Opiskelija
noudattaa sovittuja työaikoja
ja -ohjeita

asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan; välttää
riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä

Kestävä kehitys

Vuorovaikutus ja yhteistyö

ymmärtää raaka-aineiden ja
kemikaalien käsittelystä
syntyvät ympäristövaikutukset; toimii ohjattuna kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
pystyy toimimaan työn kannalta välttämättömissä vuorovaikutustilanteissa

Hyvä H2

Kiitettävä K3

noudattaa työyhteisön sääntöjä ja ohjeita; tekee työtä
vastuuntuntoisesti ja sovitulla tavalla
vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta

työskentelee hyvien ammattikäytänteiden mukaisesti ja
työtään arvostaen

noudattaa työyhteisön ohjeita; ottaa työssään huomion muut työyhteisön jäsenet
varmistaa suojaimien, työvälineiden ja materiaalien
turvallisuuden; poistaa ja vie
huoltoon vialliset työvälineet
ja suojaimet
ottaa lähes itsenäisesti huomioon raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät ympäristövaikutukset;
toimii pääsääntöisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
osaa toimia työn vaatimissa
vuorovaikutustilanteissa

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat sekä ilmoittaa niistä

kehittää itsenäisesti toimintansa turvallisuutta

arvioi suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön
ottaa itsenäisesti huomioon
raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät
ympäristövaikutukset; toimii
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
osaa toimia joustavasti ja
yhteistyötä edistävästi eri
vuorovaikutustilanteissa

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin.
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2.2.23 PUUTALOELEMENTTIEN VALMISTUS

15 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa






lukea piirustuksia niin, että kykenee valmistamaan puutalon elementtejä
työstää elementeissä käytettäviä erilaisia, pääasiassa puupohjaisia, materiaaleja
käyttää tavallisimpia puusepänkoneita, -käsityövälineitä sekä erilaisia paineilmakäyttöisiä naulaimia
käyttää trukkia
yhdessä vanhemman ammattihenkilön kanssa parityöskennellen asentaa oikeaoppisesti puuelementteihin tulevat materiaalit kuten
o kantavat runko-osat
o eristeet
o elementtirungon sisäpuoliset materiaalit
o elementtirungon ulkopuoliset materiaalit
o elementtirungon sisään asennettavat rakennusosat ja –materiaalit
o kiinnittää elementteihin ovet, ikkunat ja tarvittavat vuorilaudat
o valmistaa päätykolmion.

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt:


















Työn suunnittelu
Työn kokonaisuuden hallinta
Yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta
Oman työn arviointi
Materiaalin valinta
Työvälineiden hallinta
Puuelementtien valmistaminen ja muiden rakenneosien valmistaminen
Materiaalien siirtäminen
Piirustusten lukeminen
Materiaalien tunteminen ja käyttäminen
Elementtirakenteet
Turvallisuusmääräykset
Ammattietiikka
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky
Kestävä kehitys
Oppiminen ja ongelmaratkaisu
Vuorovaikutus ja yhteistyö

Opintojaksot:
Puutaloelementtien valmistus 1, 5 osp
Puutaloelementtien valmistus 2, 10 osp
Oppimisympäristöt: Oppilaitoksen työsali tai puisia elementtejä valmistava talotehdas
Toteuttamistavat: Opiskelija työskentelee talotehtaalla keskeisissä työtehtävissä.

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Materiaali-ja valmistustekniikan asiat sekä peruskoneiden käyttö ja työturvallisuus.

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen.
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OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla
hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten
haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.
Ammattiosaamisen näyttö: Opiskelija työskentelee puisia elementtejä valmistavan talotehtaan tiimin jäsenenä.
Opiskelija toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja huolehtii työpisteensä siisteydestä ja järjestyksessä.
Opiskelija noudattaa myös ammattietiikan vaatimuksia.
Muu osaamisen arviointi:
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Puualan perustutkinnon Puutaloelementtien valmistus 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. Opiskelija työskentelee puisia elementtejä valmistavantalotehtaan tiimin jäsenenä. Opiskelija toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja huolehtii työpisteensä siisteydestä ja järjestyksessä. Opiskelija noudattaa myös ammattietiikan vaatimuksia kesto noin 1 vk.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Puisten taloelementtien valmistaminen.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Oppilaitoksen työsali tai puuelementtejä valmistava talotehdas.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
(x) Alan opettaja(t)
(x) Työelämän edustajat
(x) edelliset yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Työn suunnittelu

Työn kokonaisuuden
hallinta
Yrityslähtöinen,
laadukas ja
taloudellinen toiminta

Oman työn arviointi

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Materiaalien valinta

Työvälineiden hallinta

Puuelementtien
valmistaminen ja
muiden rakennusosien
valmistaminen

Materiaalien siirtäminen

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Piirustusten lukeminen

Materiaalien
tunteminen ja
käyttäminen

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
tarvitsee ajoittain ohjausta
suunnitellessaan työtään

Hyvä H2

Kiitettävä K3

suunnittelee työnsä annettujen ohjeiden mukaan

suunnittelee itsenäisesti
työnsä ja osaa esittää
vaihtoehtoisia toimintatapoja
toimii suunnitelmallisesti ja
osaa ratkaista ongelmatilanteita
käyttää materiaaleja taloudellisesti; saavuttaa työssään asetetut laatu- ja
aikatavoitteet
on aloitteellinen ja toimii
työyhteisön parhaaksi

tarvitsee ohjausta aloituksessa ja siirryttäessä työvaiheesta toiseen
tarvitsee ohjausta saavuttaakseen työssään asetetut
minimitavoitteet

toimii työssään suunnitelmallisesti vähäisellä ohjauksella
saavuttaa työssään asetetut
laatutavoitteet

asennoituu työhönsä siten,
ettei tietoisesti aiheuta
taloudellista vahinkoa
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin, mutta
arviointi ei kaikilta osin ole
realistinen

toimii yritteliäästi ja osaa
arvioida oman työnsä
taloudellisia vaikutuksia
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin realistisesti

Tyydyttävä T1
Opiskelija
osaa työparin avustamana
suorittaa materiaalivalintoja
käyttää tavanomaisia
työvälineitä, mutta tarvitsee
välillä ohjausta
tekee elementtivalmistamiseen liittyviä avustavia töitä
toimii avustavana osapuolena parityöskentelyssä
osaa ajaa trukilla ja siirtää
materiaaleja, mutta taakan
käsittelyssä on puutteita

Tyydyttävä T1
Opiskelija
tuntee käytetyimmät
piirustusmerkinnät

tuntee yleisimmät
puupohjaiset materiaalit ja
lämmöneristeet

osaa asentaa yllä mainittuja
materiaaleja oikeaoppisesti
elementteihin

Hyvä H2
osaa tehdä materiaalivalinnat lähes itsenäisesti

arvioi työskentelyään realistisesti; osaa kehittää toimintaansa parempaan lopputulokseen pääsemiseksi
Kiitettävä K3

suoriutuu elementtivalmistamisen erilaisista työvaiheista ohjattuna
pystyy toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti
parityöskentelyssä
osaa käyttää trukkia ja
hallitsee erilaisten
siirrettävien materiaalien
vahingoittumattoman
käsittelyn

osaa valita piirustusten
perusteella elementteihin
tulevat erilaiset materiaalit
osaa sujuvasti käyttää oikeita työvälineitä vaihtelevissa tilanteissa
suoriutuu elementtivalmistamisen erilaisista työvaiheista lähes itsenäisesti
suoriutuu lähes tasavertaisena jäsenenä parityöskentelystä
osaa oikeaoppisen ja
turvallisen trukin käyttämisen ja materiaalin varastoimisen, purkauksen ja
lastauksen

Hyvä H2

Kiitettävä K3

käyttää oikeita työkaluja
työvaiheiden mukaisesti

tietää piirustusmerkit ja
osaa hakea piirustuksista
tarvitsemansa tiedon
tuntee puupohjaisten
materiaalien ja lämmöneristeiden lisäksi elementtien sisälle asennettavia muita rakenne ja rakennusosia
osaa asentaa yllä mainittuja
materiaaleja oikeaoppisesti
elementteihin
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tietää piirustusmerkit ja
osaa lukea piirustuksia sekä
suoraan että peilikuvamaisesti
tuntee kaikki elementtirakenteissa käytettävät materiaalit ja niiden oikeaoppisen
asentamisen
osaa asentaa elementeissä
käytettävät erilaiset materiaalit – ja rakenneosat
taloudellisesti, sekä halliten
eri materiaalilajikkeiden
lajittelun itsenäisesti
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Elementtirakenteet

tuntee erilaiset
puutaloelementtirakenteet

Turvallisuusmääräykset

tuntee elementtivalmistukseen liittyviä
turvallisuusmääräyksiä

4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Ammattietiikka

Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky

Tyydyttävä T1
Opiskelija
noudattaa sovittuja työaikoja
ja -ohjeita

asennoituu myönteisesti
turvalliseen toimintaan;
välttää riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä
aiheuta vaaraa
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia,
työvälineitä ja työmenetelmiä

Kestävä kehitys

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

Oppiminen ja
ongelmanratkaisu

osaa kysyä ongelmatilanteissa neuvoa, että ei joudu
ongelmallisiin tilanteisiin

Vuorovaikutus ja
yhteistyö

pystyy toimimaan työn
kannalta välttämättömissä
vuorovaikutustilanteissa

osaa selvittää elementtiluettelosta talokokonaisuuteen
tulevat osaelementit
toimii turvallisuusmääräysten mukaisesti

on elementtimäärittämisen
lisäksi perillä myös erilaisista rakenneleikkauksista
toimii turvallisuusmääräysten mukaisesti välttäen
vaaratilanteita osaa myös
tarvittaessa antaa ensiapua

Hyvä H2

Kiitettävä K3

noudattaa työyhteisön
sääntöjä ja ohjeita; tekee
työtä vastuuntuntoisesti ja
sovitulla tavalla
vastaa itsenäisesti
toimintansa turvallisuudesta

työskentelee hyvien
ammattikäytänteiden
mukaisesti ja työtään
arvostaen
kehittää itsenäisesti
toimintansa turvallisuutta

noudattaa työyhteisön
ohjeita; ottaa työssään
huomion muut työyhteisön
jäsenet
varmistaa suojaimien,
työvälineiden ja materiaalien
turvallisuuden; poistaa ja vie
huoltoon vialliset työvälineet
ja suojaimet
ottaa lähes itsenäisesti
huomioon raaka-aineiden ja
kemikaalien käsittelystä
syntyvät ympäristövaikutukset; toimii pääsääntöisesti
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
jouduttuaan ongelmallisiin
tilanteisiin osaa esittää niihin ratkaisuja

havaitsee ja tunnistaa
työhönsä liittyvät vaarat
sekä ilmoittaa niistä

osaa toimia työn vaatimissa
vuorovaikutustilanteissa

arvioi suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien
soveltuvuutta kyseiseen
työhön
ottaa itsenäisesti huomioon
raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät
ympäristövaikutukset; toimii
kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti
ratkaisee työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja osaa
esittää niihin ratkaisuvaihtoehtoja; välttää joutumasta
ongelmallisiin tilanteisiin
osaa toimia joustavasti ja
yhteistyötä edistävästi eri
vuorovaikutustilanteissa

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin.
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2.2.24 PUUSEPÄNALAN VALMISTUSTOIMINTA

15 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa

hyödyntää puualan teknisen valmistuksen, tuotannon suunnittelun lähdeaineistoja ja asiantuntijatietoja.

käyttää tuotannon vaatimia koneita ja laitteita

valmistaa tuotteita tuotannon ohjeiden mukaisesti

viimeistellä tuotteet pintakäsittelyn vaatimalla tavalla

työskennellä sarjatyön vaatimusten mukaisesti

huoltaa ja pitää käyttökuntoisina valmistuksessa tarvittavia koneita, laitteita ja työvälineitä

ylläpitää työpaikalla järjestystä ja siisteyttä

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt:








hyödyntää puualan teknisen valmistuksen, tuotannon suunnittelun lähdeaineistoja ja asiantuntijatietoja.
käyttää tuotannon vaatimia koneita ja laitteita
valmistaa tuotteita tuotannon ohjeiden mukaisesti
viimeistellä tuotteet pintakäsittelyn vaatimalla tavalla
työskennellä sarjatyön vaatimusten mukaisesti
huoltaa ja pitää käyttökuntoisina valmistuksessa tarvittavia koneita, laitteita ja työvälineitä
ylläpitää työpaikalla järjestystä ja siisteyttä

Opintojaksot:
Puusepänalan valmistustoiminta 1, 5 osp
Puusepänalan valmistustoiminta 2, 10 osp

OPINTOJAKSOT
Puusepänalan valmistustoiminta 1, 5 osp

Puusepänalan valmistustoiminta 2, 10 osp

Keskeiset sisällöt:

hyödyntää puualan teknisen valmistuksen, tuotannon suunnittelun lähdeaineistoja ja asiantuntijatietoja.

käyttää tuotannon vaatimia koneita ja laitteita

valmistaa tuotteita tuotannon ohjeiden mukaisesti

viimeistellä tuotteet pintakäsittelyn vaatimalla tavalla

työskennellä sarjatyön vaatimusten mukaisesti

huoltaa ja pitää käyttökuntoisina valmistuksessa
tarvittavia koneita, laitteita ja työvälineitä

ylläpitää työpaikalla järjestystä ja siisteyttä

Keskeiset sisällöt:

hyödyntää puualan teknisen valmistuksen, tuotannon suunnittelun lähdeaineistoja ja asiantuntijatietoja.

käyttää tuotannon vaatimia koneita ja laitteita

valmistaa tuotteita tuotannon ohjeiden mukaisesti

viimeistellä tuotteet pintakäsittelyn vaatimalla tavalla

työskennellä sarjatyön vaatimusten mukaisesti

huoltaa ja pitää käyttökuntoisina valmistuksessa
tarvittavia koneita, laitteita ja työvälineitä

ylläpitää työpaikalla järjestystä ja siisteyttä

Oppimisympäristöt:

Työsalissa tai työssäoppien

Oppimisympäristöt:

Työsalissa tai työssäoppien

Toteuttamistavat:

Opetusta teorialuokassa ja työsalissa. Oppimista
tuetaan videoiden ja internetistä saatavalla materiaalilla, tai työssäoppien.

Toteuttamistavat:

Opetusta teorialuokassa ja työsalissa. Oppimista
tuetaan videoiden ja internetistä saatavalla materiaalilla, tai työssäoppien.

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Ei edeltävyysopintoja.
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OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Oppimisen arviointi perustuu opiskelijan tarkkailuun ja ohjaamiseen päivittäin hänen suorittamien tehtävien ja töiden osalta. Oppimisen arviointia tehostetaan erilaisten harjoitustehtävien avulla.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija valmistaa puutuotteen tai puutuotteiden komponentteja annettujen ohjeiden mukaisesti käyttäen tuotannon
koneita ja laitteita. Opiskelija työskentelee sarjatyön vaatimusten mukaisesti, osaa viimeistellä tuotteet pintakäsittelyn
vaatimalla tavalla sekä huoltaa koneita ja laitteita.
Muu osaamisen arviointi:
Osaamisen arviointia voidaan tehostaa kirjallisilla kokeilla.
Kestävä kehitys sekä vuorovaikutus ja yhteistyö arvioidaan työsalityöskentelyn yhteydessä.
Lisäksi viimeistely ja laaduntarkkailu arvioidaan työsalityöskentelyn yhteydessä.
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Puualan perustutkinnon Puusepänalan valmistustoiminta 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Opiskelija valmistaa puutuotteen tai puutuotteiden komponentteja annettujen ohjeiden mukaisesti käyttäen tuotannon
koneita ja laitteita. Opiskelija työskentelee sarjatyön vaatimusten mukaisesti, osaa viimeistellä tuotteet pintakäsittelyn
vaatimalla tavalla sekä huoltaa koneita ja laitteita kesto noin 1 vk.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Hyllykön valmistus kalustetehtaalla tuotantolaitteistolla

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövälineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin, työryhmän tai työyhteisön jäsenenä. Lähtökohtana on
työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö. Ammattiosaamisen näyttö annetaan työssäoppimispaikalla.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
(x) Alan opettaja(t)
(x) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1

Hyvä H2

Kiitettävä K3
suunnittelee itsenäisesti
työnsä ja osaa esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
toimii suunnitelmallisesti ja
osaa ratkaista ongelmatilanteita
käyttää materiaaleja taloudellisesti; saavuttaa työssään asetetut laatu- ja aikatavoitteet
on aloitteellinen ja toimii työyhteisön parhaaksi

Opiskelija

Työn suunnittelu

tarvitsee ajoittain ohjausta
suunnitellessaan työtään

suunnittelee työnsä annettujen ohjeiden mukaan

Työn kokonaisuuden hallinta

tarvitsee ohjausta aloituksessa ja siirryttäessä työvaiheesta toiseen
tarvitsee ohjausta saavuttaakseen työssään asetetut
minimitavoitteet

toimii työssään suunnitelmallisesti vähäisellä ohjauksella
saavuttaa työssään asetetut
laatutavoitteet

asennoituu työhönsä siten
ettei tietoisesti aiheuta taloudellista vahinkoa
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin, mutta
arviointi ei kaikilta osin ole
realistinen.

toimii yritteliäästi ja osaa arvioida oman työnsä taloudellisia vaikutuksia
arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin realistisesti.

Yrityslähtöinen, laadukas
ja taloudellinen toiminta

Oman työn arviointi

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Piirustusten ja työohjeiden hallinta
Materiaalien tuntemus

Tuotteen valmistus

Koneiden ja laitteiden
huolto ja ylläpito

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Työpaikan yleisen ohjeistuksen hallinta
Materiaalit

Tyydyttävä T1
Opiskelija
käyttää ohjattuna piirustuksia ja työohjeita
osaa ohjattuna valita käyttökohteeseen soveltuvat materiaalit
ymmärtää käyttökohteen
asettamat kosteus- ja lujuusvaatimukset puutavaralle
osaa valmistaa ohjattuna
laatuvaatimusten mukaiset
tuotteen

ymmärtää terien ja koneiden
kunnon merkityksen ja osaa
ohjattuna tehdä huoltotoimenpiteitä

Tyydyttävä T1
Opiskelija
ymmärtää ohjattuna työpaikan ohjeistuksen
tuntee yleisimmät käytettävät materiaalit

arvioi työskentelyään realistisesti; osaa kehittää toimintaansa parempaan lopputulokseen pääsemiseksi

Hyvä H2

Kiitettävä K3

osaa lähes itsenäisesti käyttää piirustuksia ja työohjeita
osaa lähes itsenäisti valita
käyttökohteeseen soveltuvat
materiaalit
huomioi lähes itsenäisesti
käyttökohteen asettamat
kosteus- ja lujuusvaatimukset puutavaralle
osaa valmistaa lähes itsenäisesti laatuvaatimusten
mukaiset tuotteen, pääsääntöisesti sarjatyöhön soveltuvin menetelmin
havaitsee kunnostuksen tarpeessa olevat terät ja koneen huoltokohteet ja osaa
lähes itsenäisesti tehdä tarvittava huoltotoimenpiteet

toimii itsenäisesti piirustusten ja työohjeiden mukaan
osaa itsenäisesti valita käyttökohteeseen soveltuvat
materiaalit
huomioi itsenäisesti käyttökohteen asettamat kosteusja lujuusvaatimukset puutavaralle
osaa valmistaa itsenäisesti
laatuvaatimusten mukaisen
tuotteen, sarjatyöhön soveltuvin menetelmin

Hyvä H2

Kiitettävä K3

ymmärtää lähes itsenäisesti
työpaikan ohjeistuksen
ymmärtää pääsääntöisesti
materiaalien merkityksen
tuotteiden valmistukseen ja
rakenteisiin

ymmärtää itsenäisesti työpaikan ohjeistuksen
tuntee materiaalien merkityksen tuotteiden valmistukseen ja vaikutuksen rakenteisiin
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Materiaalikustannusten
laskeminen

4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Ammattietiikka

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

ymmärtää pääpiirteittäin
tuotteen hinnan muodostumisen ja osaa avustettuna
laskea materiaalikustannukset
Tyydyttävä T1
Opiskelija
noudattaa sovittuja työaikoja
ja -ohjeita

asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan; välttää
riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä

Kestävä kehitys

Vuorovaikutus ja yhteistyö

ymmärtää raaka-aineiden ja
kemikaalien käsittelystä
syntyvät ympäristövaikutukset; toimii ohjattuna kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
pystyy toimimaan työn kannalta välttämättömissä vuorovaikutustilanteissa

ymmärtää tuotteen hinnan
muodostumisen ja osaa lähes itsenäisesti laskea materiaalikustannukset

ymmärtää tuotteen hinnan
muodostumisen ja osaa itsenäisesti laskea materiaalikustannukset

Hyvä H2

Kiitettävä K3

noudattaa työyhteisön sääntöjä ja ohjeita; tekee työtä
vastuuntuntoisesti ja sovitulla tavalla
vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta

työskentelee hyvien ammattikäytänteiden mukaisesti ja
työtään arvostaen

noudattaa työyhteisön ohjeita; ottaa työssään huomion muut työyhteisön jäsenet
varmistaa suojaimien, työvälineiden ja materiaalien
turvallisuuden; poistaa ja vie
huoltoon vialliset työvälineet
ja suojaimet
ottaa lähes itsenäisesti huomioon raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät ympäristövaikutukset;
toimii pääsääntöisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
osaa toimia työn vaatimissa
vuorovaikutustilanteissa

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat sekä ilmoittaa niistä

kehittää itsenäisesti toimintansa turvallisuutta

arvioi suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön
ottaa itsenäisesti huomioon
raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät
ympäristövaikutukset; toimii
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
osaa toimia joustavasti ja
yhteistyötä edistävästi eri
vuorovaikutustilanteissa

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin.
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2.2.26 PINTAKÄSITTELY

15 osp

Pintakäsittely käsittää puutuotteiden maalauksen ja/tai lakkauksen käsityövälineillä ja ruiskulla.

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa







tehdä vaadittavat hiontatyöt käsin ja koneellisesti
tehdä esikäsittelyinä vaadittavat korjaukset, paikkaukset ja kittaukset, huomioon ottaen tuotteen lopullisen ulkonäön
valmistavat käytettävät aineet käyttökuntoon turvallisesti, huomioiden työturvallisuuden ja ympäristön
tehdä petsausta, lakkausta ja maalausta sekä käsityövälineillä että ruiskuilla, esimerkiksi hajoitusilma- tai
airmix-ruiskuilla
puhdistaa ja huoltaa käytettävät työvälineet
huolehtia syntyvistä jätteistä.

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt:

















Työn suunnittelu
Työn kokonaisuuden hallinta
Yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta
Oman työn arviointi
Työmenetelmien hallinta
Työvälineet
Materiaalit
Kestävä kehitys
Materiaalituntemus
Työkalu- ja laitetuntemus
Ammatilliset tiedot
Matematiikan ja luonnontieteiden taidot
Ammattietiikka
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky
Kestävä kehitys
Vuorovaikutus ja yhteistyö

Tutkinnon osan sisältöinä on pintakäsittely puutuotteiden maalauksen ja/tai lakkauksen työtehtävissä käsityövälineillä ja
ruiskulla.
Opintojaksot:
Pintakäsittely 1, 5 osp
Pintakäsittely 2, 10 osp
Oppimisympäristöt: Työssäoppimispaikka
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen.

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Opinnot sijoittuvat opintojen loppupuolelle. Työssäoppimisjakson ehtona on osallistuminen materiaali- ja valmistustekniikka (30 osp) tutkinnon osaan, jonka aikana opiskelija on saanut työturvallisuuskoulutuksen sekä puuntyöstön perusteet.
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OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Oppimista arvioidaan tutkinnon osassa mahdollisten
oppimistehtävien, harjoitustöiden sekä opiskelijan itsearvioinnin perusteella. Oppimisen arvioinnissa pääpaino on työpaikalla tehtävien töiden/työvaiheiden hallinnan osaamisen arvioinnilla, jota antaa työpaikalla työssäoppimisen ohjaaja
koko harjoittelujakson ajan tarvittaessa. Arvioinnin antaa tutkinnon osan opettaja yhteistyössä työpaikkaohjaajan
kanssa.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö tulee
olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla,
kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija toteuttaa pintakäsittelyn puuvalmiille tuotteelle. Opiskelija: valitsee tuotteen käyttötarkoituksenmukaisen
pintakäsittelyaineen, tekee tarvittavat esikäsittelyvaiheet, valitsee käytettävät laitteet ja tarvittavat suojaimet, huomioi
ympäristön, tarkkailee laatua ja reagoi häiriötilanteisiin. Opiskelija toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja huolehtii
työpisteensä siisteydestä ja järjestyksestä.
Muu osaamisen arviointi:
Työn suunnittelu, yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta, työmenetelmien hallinta, kestävä kehitys sekä
vuorovaikutus ja yhteistyö arvioidaan työsalityöskentelyn ja työssäoppimisen yhteydessä.
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Puualan perustutkinnon Pintakäsittely 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.
Opiskelija toteuttaa pintakäsittelyn puuvalmiille tuotteelle. Opiskelija: valitsee tuotteen käyttötarkoituksenmukaisen
pintakäsittelyaineen, tekee tarvittavat esikäsittelyvaiheet, valitsee käytettävät laitteet ja tarvittavat suojaimet, huomioi
ympäristön, tarkkailee laatua ja reagoi häiriötilanteisiin. Opiskelija toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja huolehtii
työpisteensä siisteydestä ja järjestyksestä kesto noin 1 vk.
Esimerkki näytöstä:
Opiskelija pintakäsittelee kalusteryhmän työohjeiden mukaisesti.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Ruokailuryhmän pinnankäsittelyn asiakastilaustyön mukaan

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövälineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin, työryhmän tai työyhteisön jäsenenä. Lähtökohtana on työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö. Ammattiosaamisen näyttö annetaan työssäoppimispaikalla.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
(x) Alan opettaja(t)
(x) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Työn suunnittelu

Työn kokonaisuuden hallinta

Yrityslähtöinen, laadukas
ja taloudellinen toiminta

Oman työn arviointi

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Työmenetelmien hallinta

Työvälineet

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
suunnittelee ohjattuna työtään

Hyvä H2

Kiitettävä K3

suunnittelee työnsä annettujen ohjeiden mukaan

tarvitsee ohjausta aloituksessa ja siirryttäessä työvaiheesta toiseen

toimii työssään suunnitelmallisesti vähäisellä ohjauksella

suunnittelee itsenäisesti
työnsä ja osaa esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
toimii suunnitelmallisesti ja
osaa ratkaista ongelmatilanteita

pääsee ohjauksen avulla
valmiin pinnan vähimmäislaatuvaatimukset täyttävään
lopputulokseen

pääsee vähäisen ohjauksen
avulla laatuvaatimukset täyttävään lopputulokseen

pääsee itsenäisesti laatuvaatimukset täyttävään lopputulokseen

tarvitsee ohjausta saavuttaakseen työssään asetetut
minimitavoitteet

saavuttaa työssään asetetut
laatutavoitteet

asennoituu työhönsä siten,
ettei tietoisesti aiheuta taloudellista vahinkoa

toimii yritteliäästi ja osaa arvioida oman työnsä taloudellisia vaikutuksia

käyttää materiaaleja taloudellisesti; saavuttaa työssään asetetut laatu- ja aikatavoitteet
on aloitteellinen ja toimii työyhteisön parhaaksi

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

arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin ja yleisiin
laatuvaatimuksiin realistisesti.

arvioi työskentelyään realistisesti; osaa kehittää toimintaansa parempaan lopputulokseen pääsemiseksi.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

osaa valita käsiteltävään
kohteeseen oikeat työmenetelmät

hallitsee menetelmät hyvin;
osaa itsenäisesti valita oikeat työmenetelmät

osaa itsenäisesti valita ja
käyttää työvälineitä, mutta
niiden säätö vaatii ohjausta
osaa itsenäisesti puhdistaa
työvälineet oikeilla menetelmillä
osaa ohjattuna valita oikeat
materiaalit ja osaa itsenäisesti laittaa ne käyttökuntoon
huolehtii itsenäisesti pakkausten sulkemisesta ja materiaalien säilytyksestä

osaa itsenäisesti valita ja
käyttää työvälineitä ja pitää
ne käyttökunnossa

Tyydyttävä T1
Opiskelija
tuntee puutuotteiden pintakäsittelyssä käytettävät työmenetelmät ja osaa toimia
ohjatusti
tuntee työvälineet, mutta niiden käyttö vaatii ohjausta
osaa ohjattuna puhdistaa
työvälineet

Materiaalit

osaa ohjattuna laittaa käytettävät materiaalit käyttökuntoon
osaa ohjattuna huolehtia
materiaaleista

Kestävä kehitys

osaa etsiä käyttöturvallisuustiedotteet
tietää mitä levitysmäärä tarkoittaa

osaa toimia käyttöturvallisuustiedotteiden pohjalta
osaa laskea ja mitata levitysmäärät; pääsee ohjattuna
lähes oikeisiin levitysmääriin

tunnistaa työstään muodostuvat ongelmajätteet ja tietää, kuinka ne käsitellään.

osaa itsenäisesti käsitellä ja
lajitella jätteet annettujen
ohjeiden mukaan.
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osaa hahmottaa lähes itsenäisesti oikean levitysmäärän
välttää työssään turhien jätteiden syntymistä.

90
3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Materiaalituntemus

Työkalu- ja laitetuntemus

Ammatilliset tiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden taidot

4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Ammattietiikka

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Tyydyttävä T1
Opiskelija
tuntee tavallisimmat pintakäsittely- ja pohjustusaineet
sekä niiden käyttökohteet

Hyvä H2

Kiitettävä K3

osaa valita oikeat materiaalit
työkohteeseen

tuntee pintakäsittely- ja pohjustusmateriaalien ominaisuudet ja niiden vaikutuksen
lopulliseen pintaan

tietää pääpiirteittäin kuhunkin työvaiheeseen soveltuvat hiomakarkeudet

tietää kuhunkin työvaiheeseen soveltuvat hiomakarkeudet, niiden käyttötavat ja
työmenetelmät

tietää hionnan vaikutuksen
lopullisen pinnan laatuun

tuntee tavallisimmat hiontalaitteet, käsityökalut ja ruiskut sekä niiden käyttökohteet
tuntee pintakäsittelyn ja kuivauksen tavallisimmat menetelmät ja työtavat
osaa ohjatusti laskea sekoitussuhteista annettujen ohjeiden mukaiset ainemäärät.

tuntee käytettävät laitteet ja
tietää ruiskujen säätöjen
vaikutuksen lopputulokseen

tuntee käytettävät laitteet ja
osaa säätää ruiskut

tuntee ja osaa valita ohjattuna oikeat työtavat ja
-menetelmät
osaa laskea työsuorituksessa tarvittavan ainemenekin.

tuntee sekä osaa valita itsenäisesti oikeat työtavat ja menetelmät
osaa laskea työsuorituksessa tarvittavan ainemenekin hukka mukaan lukien.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
noudattaa sovittuja työaikoja
ja -ohjeita

Hyvä H2

Kiitettävä K3

noudattaa työyhteisön sääntöjä ja ohjeita; tekee työtä
vastuuntuntoisesti ja sovitulla tavalla
vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta

työskentelee hyvien ammattikäytänteiden mukaisesti ja
työtään arvostaen

noudattaa työyhteisön ohjeita; ottaa työssään huomion muut työyhteisön jäsenet
varmistaa suojaimien, työvälineiden ja materiaalien
turvallisuuden; poistaa ja vie
huoltoon vialliset työvälineet
ja suojaimet
ottaa lähes itsenäisesti huomioon raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät ympäristövaikutukset;
toimii pääsääntöisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat sekä ilmoittaa niistä

osaa toimia työn vaatimissa
vuorovaikutustilanteissa.

osaa toimia joustavasti ja
yhteistyötä edistävästi eri
vuorovaikutustilanteissa.

asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan; välttää
riskejä työssään
noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa
käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä

Kestävä kehitys

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

Vuorovaikutus ja yhteistyö

pystyy toimimaan työn kannalta välttämättömissä vuorovaikutustilanteissa.

kehittää itsenäisesti toimintansa turvallisuutta

arvioi suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön
ottaa itsenäisesti huomioon
raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät
ympäristövaikutukset; toimii
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin.
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2.2.34.1 VAATIVA PUUSEPÄNTYÖ

15 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa











valmistaa uniikki- tai piensarjatuotteen
valita tuotteen toteuttamistavan ja tuoteominaisuudet
- käyttää toteuttamiseen soveltuvia työmenetelmiä, -välineitä ja työvaiheita
- valita tuoteideaan soveltuvia materiaaleja
- hankkia tietoa valmistusmenetelmistä ja materiaaleista
kehittää kädentaitoaan ja ammattimaista työskentelytapaa
- kehittää toteuttamisen työmenetelmiä ja -vaiheita
- kehittää valmistuksen työ- ja apuvälineitä
huoltaa työvälineitä
laskea materiaalimenekkiä ja kustannuksia
valmistaa laadukkaan ja viimeistellyn tuotteen
ottaa vastaan palautetta
käyttää työssään toimintakykyä ylläpitäviä työtapoja
noudattaa työssään annettuja turvallisuusohjeita ja määräyksiä

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt:











tuotteen valmistus
työsuorituksen toteutus
itsearviointi
työmenetelmien ja -välineiden käyttö
työvälineiden huolto
materiaalien valinta
tiedonhankinta ja käyttö
kustannuslaskenta
oppiminen ja ongelmanratkaisu
terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Opintojaksot:
Vaativa puusepäntyö 1, 5 osp
Vaativa puusepäntyö 2, 10 osp
Oppimisympäristöt:

oppilaitos
Toteuttamistavat:
Tutkinnonosan sisältönä on vaativan puusepäntyön valmistusta. Työskentelyssä pyritään hyödyntämään puusepänalan
perus- ja erikoiskoneet mahdollisimman laajasti.

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Tutkinnon osan suorittamisen ehtona on osallistuminen materiaali- ja valmistustekniikka (30 osp.) tutkinnon osaan, jonka
aikana opiskelija on saanut työturvallisuuskoulutuksen sekä puuntyöstön perusteet.

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen.
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OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla
hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten
haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija valmistaa laadukkaan puusepäntuotteen, joka on yksittäis- tai sarjatuote. Työ toteutetaan teknisten piirustusten
tai työohjeen mukaisesti. Opiskelija käyttää työhön tarvittavia koneita ja välineitä, lukee piirustuksia ja ohjeita, kehittää
työmenetelmiä ja työskentelynopeutta. Opiskelija laskee materiaalimenekkiä ja arvioi työnsä laatua ja seuraa käyttämäänsä aikaa.
Muu osaamisen arviointi:

JEDU- tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto

93

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Puualan perustutkinnon Vaativa puusepäntyö 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja
arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. Opiskelija valmistaa vaativan puusepäntyön kuten tyylihuonekalun valmistuksen tai taivuterakenteisen kalusteen. Opiskelija hyödyntää valmistuksessa monipuolisesti puusepänalan
koneita sekä mallineiden käyttöä kesto noin 2-3 vk.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Tuolin valmistus piirustusten mukaan.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työssäoppimispaikassa tai oppilaitoksessa.
Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövälineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin, työryhmän tai työyhteisön jäsenenä. Lähtökohtana on työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
(x) Alan opettaja(t)
(x) Työelämän edustajat
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
valmistaa ohjattuna tuotteen

valmistaa tuotteen

Työsuorituksen toteutus

toteuttaa ohjattuna teknisesti ammattialan laatutason mukaisia työsuorituksia

toteuttaa teknisesti ammattialan laatutason mukaisia
työsuorituksia

Itsearviointi

seuraa ja arvioi ohjattuna
omaa työskentelyään toteutuksen eri vaiheissa

seuraa ja arvioi omaa työskentelyään ja työn laatua toteutuksen eri vaiheissa

ottaa vastaan ulkopuolista
palautetta

ottaa vastaan ulkopuolista
palautetta ja kehittää ohjattuna työtään palautteen mukaan

valmistaa tuotteen ja työskentelee suunnitelmallisesti
toteuttaa teknisesti ammattialan laatutason mukaisia
työsuorituksia ja kehittää
teknistä osaamistaan
seuraa ja arvioi omaa työskentelyään ja työn laatua toteutuksen eri vaiheissa ja
kehittää osaamistaan ja
työskentelyään saamansa
palautteen perusteella
ottaa vastaan ulkopuolista
palautetta, keskustelee ammattitermein ja perustelee
valinnat

Tyydyttävä T1
Opiskelija
käyttää ohjattuna tuotteen
toteuttamiseen soveltuvia
työmenetelmiä, välineitä ja
työvaiheita sekä tarkoituksenmukaisia ja turvallisia
työotteita
huoltaa ohjattuna työvälineet, koneet ja laitteet

Hyvä H2

Kiitettävä K3

käyttää ja valitsee ohjattuna
tuotteen toteuttamiseen soveltuvia työmenetelmiä, välineitä ja työvaiheita sekä tarkoituksenmukaisia ja turvallisia työotteita
huoltaa työvälineet, koneet
ja laitteet

valitsee ohjattuna tuoteideaan tai tuotteen käyttötarkoitukseen sopivia materiaaleja
ja käyttää ohjattuna niitä taloudellisesti.

valitsee tuoteideaan tai tuotteen käyttötarkoitukseen sopivia materiaaleja ja käyttää
ohjattuna niitä taloudellisesti.

käyttää ja valitsee tuotteen
toteuttamiseen soveltuvia
työmenetelmiä, välineitä ja
työvaiheita sekä tarkoituksenmukaisia ja turvallisia
työotteita
huoltaa työvälineet, koneet
ja laitteet ja kutsuu tarvittaessa paikalle ammattilaisen
valitsee ohjattuna huollettavuudeltaan ja hinnaltaan
tuoteidean tai tuotteen käyttötarkoitukseen, -kohteeseen sopivia materiaaleja ja
käyttää niitä taloudellisesti.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
hankkii tietoa tuoteidean tai
tuotteen vaihtoehtoisista
valmistusmenetelmistä ja
materiaaleista

Hyvä H2

Kiitettävä K3

hankkii tietoa tuoteidean tai
tuotteen vaihtoehtoisista
valmistusmenetelmistä ja
materiaaleista sekä soveltaa
tietoa ohjattuna toteutukseen
käyttää toteutukseen ammattialalle soveltuvaa tietoa

hankkii tietoa tuoteidean tai
tuotteen vaihtoehtoisista
valmistusmenetelmistä ja
materiaaleista sekä soveltaa
tietoa toteutukseen perustellen valintansa
käyttää ja yhdistelee toteutukseen ammattialalle soveltuvaa tietoa
ratkaisee tuoteidean tai tuotteen toteutukseen liittyviä
laskutoimituksia, kuten materiaalin menekki- ja tuotteen hinnoittelulaskelmat
sekä laskee ohjattuna työn
osuuden tuotteen hintaan
sekä tekee ohjattuna materiaalien, valmistuksen ja työn

Tuotteen valmistus

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Työmenetelmien ja -välineiden käyttö

Työvälineiden huolto

Materiaalien valinta

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Tiedonhankinta ja käyttö

Kustannuslaskenta

käyttää ohjattuna toteutukseen ammattialalle soveltuvaa tietoa
ratkaisee tuoteidean tai tuotteen toteutukseen liittyviä
laskutoimituksia, kuten materiaalin menekki- ja tuotteen hinnoittelulaskelmat

Hyvä H2

ratkaisee tuoteidean tai tuotteen toteutukseen liittyviä
laskutoimituksia, kuten materiaalin menekki- ja tuotteen hinnoittelulaskelmat
sekä laskee ohjattuna työn
osuuden tuotteen hintaan
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osuuden vaihtoehtoja kustannuslaskelmiin
4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Tyydyttävä T1
Opiskelija
ratkaisee ohjattuna työssä
syntyneitä ongelmatilanteita

käyttää työssään toimintakykyä ja terveydentilaa ylläpitäviä työtapoja
noudattaa ammattialan työturvallisuusohjeita

Hyvä H2
ratkaisee työssä syntyneitä
ongelmatilanteita

työskentelee turvallisesti ja
ergonomisesti terveydestään ja toimintakyvystään
huolehtien
noudattaa ammattialan työturvallisuusohjeita ja arvioi
ammattialan työturvallisuuden toimintatapoja

Kiitettävä K3
ratkaisee työssä syntyneitä
ongelmatilanteita sekä perustelee valintansa ja tekee
päätöksiä
kehittää omaa ja työympäristönsä turvallisuutta, ergonomiaa ja toimintakykyä
noudattaa ammattialan työturvallisuusohjeita sekä arvioi ja edistää ammattialan
työturvallisuuden toimintatapoja

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin.
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