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Paikallisesti tarjottava 

Metsäalan perustutkinto 

Hyväksytty 2021 

Ammattitaitovaatimukset 
 
Määrittää ja mitata metsäsuunnitelman kuvion perustietojen tärkeimmät 
puustotunnukset  
 
Opiskelija osaa 

• Päivittää metsikkökuvion perustiedot 
• Käyttää keskeisiä mittaus- ja paikannusvälineitä 

 
Päivittää metsätaloussuunnitelman kuviotietoja 
 opiskelija osaa 

• Kerätä metsäsuunnitelmatietoja 
• Siirtää metsikkökuvion mittaustiedot paperiseen tai digitaaliseen tallennusjärjestelmään 

 
 

Työskennellä metsäsuunnitteluprosessissa 
• Pystyy työskentelemään osana metsäsuunnitteluprosessia 
• Ymmärtää metsä- ja kuviotietojen ajantasaisuuden metsän käytössä 

 

Arviointi 
Opiskelija 

Tyydyttävä 
1 

• toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti 
• toimii yhteistyökykyisesti 
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita 
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa 
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti 



Tyydyttävä 
2 

• toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti 
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti 
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita 
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti 
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen 

mukaisesti 

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa 
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista 
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti 
• arvioi suoriutumistaan realistisesti 

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa 
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja 
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti 
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja 

kehittämisen kohteitaan 

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon 
muut toimijat 

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa 

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti 

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia 

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja 
osaamisensa kehittämiseen 

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta 

 
 

Ammattitaidon osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla 
metsänmittaus- ja kuviotietoprosessin osana. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen 
vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja 
kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/ 
työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa 
niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa 
osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti 



osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.  
 

 


