PAIKKO®
Oppimisympäristön tunnistamisraportti
Kuhmo Oy
Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla

Tutkinnon perusteet:

Puuteollisuuden perustutkinto 2018

Paikka:

Kuhmo Oy
Hyryntie 46, 88900 Kuhmo (Pääkonttori, Kainuuntie 78, hallinto ja
puunhankinta- ja myynti, Kuhmo)

Esimies

Aapo Mikkonen
040 535 0661
aapo.mikkonen@kuhmo.eu

Oppimisympäristön tunnistaminen:
Tämän oppimisympäristön tunnistaminen on toteutettu PAIKKO®järjestelmän mukaisesti. Tunnistustyön työyksikössä on suorittanut
ulkopuolinen asiantuntija, jolla on riittävä asiantuntemus ammatillisen
tutkinnon perusteesta.
PAIKKO® on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima järjestelmä, jonka
työkaluja ovat ammatillisten perustutkintojen työversiot, oppimisympäristöjen
raportit sekä osaamistodistus. Malli perustuu vuosina 2012-2018
toteutettujen ESR –hankkeiden tekemään kehittämistyöhön.

PAIKKO®
Susanna Uusitalo
Laatupäällikkö
0400 304 108

Kaisa Peuha
Suunnittelija
050 327 2377

www.paikko.fi
etunimi.sukunimi@kyt.fi

Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Oppimisympäristön tunnistaminen/katselmus
Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus
Kuhmo Oy on perustettu vuonna 1955 ja yritys on harjoittanut sahaustoimintaa vuodesta 1959. Vuodesta
1986 sahaustoiminta on keskitetty kokonaisuudessaan Kuhmoon. Saha työllistää noin 140 henkilöä ja
tuotteita viedään noin 30:een eri maahan. Kuhmo Oy tuottaa 400.000 m3 sahatavaraa vuodessa luontoa
kunnioittaen. Kuhmo Oy hankkii raaka-aineensa Kainuun metsistä, joissa pääpuulajina on mänty. Sahaus
tapahtuu lopputuotteiden mukaan lajitelluista tukeista pyörösahaustekniikalla. Sahalinjoja on kaksi, joissa
tuotanto jakaantuu tukin koon mukaan. Pienpuulinja valmistaa valtaosan Kuhmo Oy:n pakkaus- ja
rakennusalan tuotteista. Päälinjan suuremmista ja laadultaan paremmista tukeista valmistetaan tuotteita
puusepän- ja huonekaluteollisuuteen.

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön
työtehtävissä
Toiminnassa toteutuvat monipuolisesti Puuteollisuuden perustutkintoon tässä raportissa kuvattuihin
tutkinnon osiin ja ammattitaitovaatimuksiin liittyvät työtehtävät.

Toiminnan erityispiirteitä
Kuhmo Oy sopii oppimisympäristöksi tässä raportissa avatun Puuteollisuuden perustutkinnon lisäksi myös
Puuteollisuuden ammattitutkintoon Sahateollisuuden osaamisalalla (Sahaprosessin hoitaja),
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4540523/reformi/tiedot Puuteollisuuden ammattitutkinto
(1.1.2019) Diaarinumero OPH-1349-2018.
Työpaikan toimintaympäristöissä on mahdollista hankkia osaamista seuraavista Puuteollisuuden
ammattitutkinnon osista:
Mekaanisen metsäteollisuuden työtehtävissä toimiminen (pakollinen tutkinnon osa)
tutkinnon osan mukaisen osaamisen voi kerryttää kokonaan
Tukkien vastaanotto ja lajittelu (valinnainen tutkinnon osa)
tutkinnon osan mukaisen osaamisen voi kerryttää kokonaan
Materiaalien koneellinen siirtäminen ja varastointi mekaanisessa metsäteollisuudessa (valinnainen
tutkinnon osa)
tutkinnon osan mukaisen osaamisen voi kerryttää kokonaan
Valmistusprosessin laadunvalvonta mekaanisessa metsäteollisuudessa (valinnainen tutkinnon osa)
tutkinnon osan mukaisen osaamisen voi kerryttää kokonaan
Terähuolto mekaanisessa metsäteollisuudessa (valinnainen tutkinnon osa)
tutkinnon osan mukaisen osaamisen voi kerryttää kokonaan
Puutuotteiden lähetys mekaanisessa metsäteollisuudessa (valinnainen tutkinnon osa)
tutkinnon osan mukaisen osaamisen voi kerryttää kokonaan
Tukkien sisäänsyöttö ja kuorinta (valinnainen tutkinnon osa)
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tutkinnon osan mukaisen osaamisen voi kerryttää kokonaan
Tukkien sahaus (valinnainen tutkinnon osa)
tutkinnon osan mukaisen osaamisen voi kerryttää kokonaan
Lauta-aihioiden särmäys (valinnainen tutkinnon osa)
tutkinnon osan mukaisen osaamisen voi kerryttää kokonaan
Sahatavaran tuorelajittelu (valinnainen tutkinnon osa)
tutkinnon osan mukaisen osaamisen voi kerryttää kokonaan
Sahatavaran rimoitus ja merkintä (valinnainen tutkinnon osa)
tutkinnon osan mukaisen osaamisen voi kerryttää kokonaan
Sahatavarakuivaamon hoito (valinnainen tutkinnon osa)
tutkinnon osan mukaisen osaamisen voi kerryttää kokonaan
Sahatavaran purkuhissillä ja tyvilajittelussa toimiminen (valinnainen tutkinnon osa)
tutkinnon osan mukaisen osaamisen voi kerryttää kokonaan
Puutuotteiden paketointi ja rekisteröinti (valinnainen tutkinnon osa)
tutkinnon osan mukaisen osaamisen voi kerryttää kokonaan
Puutuotteiden koneellinen lajittelu (valinnainen tutkinnon osa)
tutkinnon osan mukaisen osaamisen voi kerryttää kokonaan

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät
Tilat, koneet ja laitteet:
Sahalinjat:
Pienpuulinja valmistaa valtaosan Kuhmo Oy:n pakkaus- ja rakennusalan tuotteista.
Päälinjan suuremmista ja laadultaan paremmista tukeista valmistetaan tuotteita puusepän- ja
huonekaluteollisuuteen.
Tuotteet ja palvelut:
1. Sahatavara
Kuhmo Oy valmistaa lähes kaikkia sahateollisuuden tuotteita tavanomaisista dimensioista asiakkaiden
tarpeiden mukaan räätälöityihin tuotteisiin.
1. Sivutuotteet
Tuotannossa syntyviä sivutuotteita ovat kuituhake, sahanpuru, kuori sekä kuivamurske.

Henkilöstöresurssit
Noin 140 henkilöä
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Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)
3 – 4 henkilöä

Referenssit
Kotisivut
https://www.kuhmo.eu/

Muuta
https://www.youtube.com/watch?v=wD-37tS8sj4&feature=youtu.be
RekryKainuuLive – Osaavaa työvoimaa Kainuuseen -hankkeen (ESR) kanssa vuonna 2021 yhteistyössä
tehdyssä videoklipissä esimerkkinä oppimisympäristöstä on Kuhmo Oy. Videosta saa hyvän yleiskuvan
Kuhmo Oy:n sahasta.

Oppimisympäristön tunnistaja
Aapo Mikkonen, ammatillinen opettaja, KAO
Virpi Heikkinen, hankekoordinaattori, Kuhmon kaupunki Kuhmon Elinvoimasampo (ELSA) – hanke
Anne Huotari, hankesihteeri/ohjaaja, Kuhmon kaupunki Kuhmon Elinvoimasampo (ELSA) – hanke
15.11.2019
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Puuteollisuuden perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat
Työpaikan toimintaympäristöissä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

Sahateollisuuden osaamisala, sahaprosessinhoitaja
Pakolliset tutkinnon osat
☒
☒

Puuteollisuuden prosessien käynnissäpito
Sahateollisuuden tuotteiden valmistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒

CAD 3D-mallintaminen ja piirustusten tuottaminen
CAM-valmistaminen puutuoteteollisuudessa
CNC-työstäminen puutuoteteollisuudessa
Ikkunoiden ja ovien asentaminen
Kalusteiden asentaminen
Konelinjan käyttäminen puutuoteteollisuudessa
Naulalevyrakenteiden valmistaminen
Portaiden asentaminen
Puualan tilaustöiden valmistaminen
Puuelementtien varusteleminen
Puulevyteollisuuden jalostusprosessissa työskentely
Puulevyteollisuuden valmistusprosessissa työskentely
Puupintojen käsitteleminen
Puuteollisuuden tuotantoprosessissa työskentely
Puuteollisuuden työstöterien teroittaminen
Rakennusosien automaatiovalmistaminen
Sahatavaran kuivaus ja jälkikäsittely
Sahaus ja dimensiolajittelu
Sahatavaran mekaaninen jalostus
Sisustuspuusepäntöiden tekeminen
Teollinen kokoonpano ja varustelu puutuoteteollisuudessa
Teollisuusrobotin käyttö puuteollisuudessa
Tilaelementtirunkojen kokoaminen
Tukkikentällä toimiminen
Tuotteen valmistaminen 3D-tulostamalla
Viilun valmistusprosessin hallinta
Huippuosaajana toimiminen
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
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☐
☐

Yrityksessä toimiminen
Yritystoiminnan suunnittelu
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Puuteollisuuden perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat
Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu):

Puuteollisuuden työstöterien teroittaminen
Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa

☒

suunnitella omaa työtään ja noudattaa puuteollisuuden työstöterien teroittamisessa
turvallisuusohjeita ja -määräyksiä

☒
☒
☒
☒

arvioida puuntyöstöterän kunnon ja tunnistaa niissä olevat viat
tehdä yleisimpien puuntyöstöterien teroitukset
noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida toimintaansa.

Arviointi
Henkilö suunnittelee omaa työtään ja noudattaa puuteollisuuden työstöterien teroittamisessa
turvallisuusohjeita ja -määräyksiä.

☒
☒

perehtyy työtehtäväänsä ja suunnittelee työjärjestyksen ottaen huomioon työturvallisuuden

☒
☒
☒

työskentelee useimmiten ergonomisesti oikein

☒
☒
☒

suunnittelee pääosin oman työnsä ottaen huomioon työturvallisuuden

☒
☒

tunnistaa yleisimmät puuntyöstössä käytettävät terät

noudattaa työturvallisuusohjeita ja tunnistaa työskentelyn vaarat, mutta kysyy ohjeita
poikkeustilanteissa toimimisessa
osaa tarvittaessa hälyttää apua

käyttää ohjeiden mukaisia henkilösuojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä, mutta kysyy ajoittain
ohjeita työvälineiden ja työmenetelmien käytössä
käsittelee asianmukaisesti työssään käytettäviä kemikaaleja kysyen ajoittain ohjeita

ennen työn aloitusta varmistaa, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (kuten
työturvallisuuskortti, tulityökortti, hätäensiapukortti) tai niissä vaadittavat tiedot ja taidot
Henkilö arvioi puuntyöstöterän kunnon ja tunnistaa niissä olevat viat.
arvioi terien kunnon ja tunnistaa yleisimmät niissä olevat viat, mutta kysyy ensin ohjeita
ammattilaiselta

☒

tekee huoltosuunnitelman ja täyttää huoltoasiakirjat, mutta kysyy ajoittain ohjeita ammattilaiselta
Henkilö tekee yleisimpien puuntyöstöterien teroitukset.

☒

valitsee teroituksessa käytettävät koneet ja työvälineet, mutta kysyy ajoittain ohjeita
ammattilaiselta

☒

tekee yleisimpien puuntyöstöterien teroitukset, mutta kysyy ensin ajoittain ammattilaiselta
Henkilö noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita.

☒
☒
☒

toimii alan ympäristöohjeiden mukaisesti, mutta kysyy niiden soveltamisessa ajoittain ohjeita
käsittelee, lajittelee ja hävittää työssään syntyviä jätteitä kysyttyään ensin ohjeita
työskentelee aiheuttamatta haittaa ympäristölle
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☒ pyrkii työskentelemään raaka-ainehävikkiä minimoiden
Henkilö toimii työyhteisön jäsenenä ja arvioi toimintaansa.
☒
☒
☒
☒

toimii työyhteisön jäsenenä
työskentelee toimintajärjestelmän (mm. laatu-, energia- ja ympäristöjärjestelmän) mukaisesti
noudattaa työelämän sopimuksia ja aikatauluja

selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa
tarvitsee ohjausta ja tukea

☒

selviytyy suomen tai ruotsin kielellä ja auttavasti yhdellä vieraalla kielellä tehtävänsä edellyttämällä
tavalla

☒
☒

tietää oman toimintansa vaikutuksia muiden työalueiden toimintaan

ottaa palautetta vastaan ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja toimintaansa palautteen
perusteella

☒

käyttää matematiikkaa tehtävän edellyttämällä tavalla ja osaa tehdä alan yksinkertaisia
laskutoimituksia

Sahatavaran kuivaus ja jälkikäsittely
Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa

☒

suunnitella omaa työtään ja noudattaa sahatavaran kuivauksessa ja jälkikäsittelyssä
turvallisuusohjeita ja -määräyksiä

☒
☒
☒
☒

valvoa kuivausprosessia prosessinohjauksen automaatiojärjestelmällä
jälkikäsitellä sahatavaran
noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida toimintaansa.

Arviointi
Henkilö suunnittelee omaa työtään ja noudattaa sahatavaran kuivauksessa ja jälkikäsittelyssä
turvallisuusohjeita ja -määräyksiä.

☒

perehtyy työtehtäväänsä ja suunnittelee työjärjestyksen annettujen ohjeiden mukaan ja ottaen
huomioon työturvallisuuden

☒

noudattaa työturvallisuusohjeita ja tunnistaa työskentelyn vaarat, mutta kysyy ohjeita
poikkeustilanteissa toimimisessa

☒
☒
☒

työskentelee useimmiten ergonomisesti oikein

☒
☒

käsittelee asianmukaisesti työssään käytettäviä kemikaaleja kysyen ajoittain ohjeita

osaa tarvittaessa hälyttää apua

käyttää ohjeiden mukaisia henkilösuojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä oikein, kysyen ajoittain
ohjeita työvälineiden ja työmenetelmien käytössä
omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (kuten työturvallisuuskortti, tulityökortti,
hätäensiapukortti) tai niissä vaadittavat tiedot ja taidot
Henkilö valvoo kuivausprosessia prosessinohjauksen automaatiojärjestelmällä.

☒

tuntee sahatavaran kuivausmenetelmiä, kuivausparametrit ja kuivauskaavan siten, että osaa toimia
sahatavaran kuivausprosessissa
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☒

valvoo kuivausprosessia ja käyttää prosessin koneita ja laitteita, mutta kysyy ajoittain ohjeita
ammattilaiselta

☒
☒

hakee tietoa prosessivaiheen raporteista ja tietojärjestelmistä

osaa häiriötilanteessa pyytää apua
Henkilö jälkikäsittelee sahatavaran.

☒

tuntee sahatavaran tasauksen, laadutuksen ja lujuuslajittelun siten, että osaa toimia yhdessä
ammattilaisen kanssa lajittelun ja mittavalvonnan tehtävissä

☒

tekee laadutuksen ja tasauksen ja tarvittaessa lujuuslajittelun, mutta kysyy ajoittain ohjeita
ammattilaiselta

☒ hakee tietoa prosessivaiheen raporteista ja tietojärjestelmistä
Henkilö noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita.
☒
☒
☒
☒

toimii alan ympäristöohjeiden mukaisesti, mutta kysyy niiden soveltamisessa ajoittain ohjeita

☒
☒
☒
☒

toimii vuorovaikutuksessa työyhteisössään

käsittelee, lajittelee ja hävittää työssään syntyviä jätteitä kysyttyään ensin ohjeita
työskentelee aiheuttamatta haittaa ympäristölle

pyrkii työskentelemään raaka-ainehävikkiä minimoiden
Henkilö toimii työyhteisön jäsenenä ja arvioi toimintaansa.
työskentelee toimintajärjestelmän (mm. laatu-, energia- ja ympäristöjärjestelmän) mukaisesti
noudattaa työelämän sopimuksia ja aikatauluja

selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa
tarvitsee ohjausta ja tukea

☒

selviytyy suomen tai ruotsin kielellä ja auttavasti yhdellä vieraalla kielellä tehtävänsä edellyttämällä
tavalla

☒
☒

tietää oman toimintansa vaikutuksia muiden työalueiden toimintaan

ottaa palautetta vastaan ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja toimintaansa palautteen
perusteella

☒

käyttää matematiikkaa tehtävän edellyttämällä tavalla ja osaa tehdä alan yksinkertaisia
laskutoimituksia

Sahaus ja dimensiolajittelu
Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa

☒ suunnitella omaa työtään ja noudattaa sahaus- ja dimensiolajittelussa turvallisuusohjeita ja
-määräyksiä
☒
☒
☒
☒

toimia tuotantolaitoskohtaisessa sahausprosessissa
dimensiolajitella sahatavaran
noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida työskentelyään.

Arviointi
Henkilö suunnittelee omaa työtään ja noudattaa sahaus- ja dimensiolajittelussa turvallisuusohjeita ja määräyksiä.
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☒

perehtyy työtehtäväänsä ja suunnittelee työjärjestyksen annettujen ohjeiden mukaan ja ottaen
huomioon työturvallisuuden

☒

noudattaa työturvallisuusohjeita ja tunnistaa työskentelyn vaarat, mutta kysyy ohjeita
poikkeustilanteissa toimimisessa

☒
☒
☒

työskentelee useimmiten ergonomisesti oikein

☒
☒

käsittelee asianmukaisesti työssään käytettäviä kemikaaleja kysyen ajoittain ohjeita

☒
☒
☒
☒
☒

tunnistaa sahausprosessissa käytettäviä koneita ja laitteita

☒
☒
☒
☒
☒
☒

tietää sahatavaran yleisimmät dimensiot

☒
☒
☒
☒

toimii alan ympäristöohjeiden mukaisesti, mutta kysyy niiden soveltamisessa ajoittain ohjeita

☒
☒
☒
☒

toimii vuorovaikutuksessa työyhteisössään

osaa tarvittaessa hälyttää apua

käyttää ohjeiden mukaisia henkilösuojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä oikein, kysyen ajoittain
ohjeita työvälineiden ja työmenetelmien käytössä
ennen työn aloitusta varmistaa, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (kuten
työturvallisuuskortti, tulityökortti, hätäensiapukortti) tai niissä vaadittavat tiedot ja taidot
Henkilö toimii tuotantolaitoskohtaisessa sahausprosessissa.
tietää yleisimmät sahausmenetelmät
toimii tuotantolaitoskohtaisessa sahausprosessissa, mutta kysyy ohjeita ammattilaiselta
tunnistaa yleisimpiä sahausvirheitä, mutta kysyy ajoittain ohjeita ammattilaiselta

tunnistaa sahaustoiminnasta syntyvät sivuvirrat ja tietää joidenkin käyttökohteet
Henkilö dimensiolajittelee sahatavaran.
ohjaa ja seuraa prosessia automaatiojärjestelmällä, mutta kysyy ajoittain ohjeita ammattilaiselta
tunnistaa yleisimmät sahatavaran virheet ja mittapoikkeamat
dimensiolajittelee sahatavaran laatuohjeiden mukaan, mutta kysyy ajoittain ohjeita ammattilaiselta
tekee sahatavaran rimoituksen, mutta kysyy ajoittain ohjeita ammattilaiselta

tietää konenäkösovellusten periaatteet dimensiolajittelussa
Henkilö noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita.
käsittelee, lajittelee ja hävittää työssään syntyviä jätteitä jätteitä kysyttyään ensin ohjeita
työskentelee aiheuttamatta haittaa ympäristölle

pyrkii työskentelemään raaka-ainehävikkiä minimoiden
Henkilö toimii työyhteisön jäsenenä ja arvioi toimintaansa.
työskentelee toimintajärjestelmän (mm. laatu-, energia- ja ympäristöjärjestelmän) mukaisesti
noudattaa työelämän sopimuksia ja aikatauluja

selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa
tarvitsee ohjausta ja tukea

☒

selviytyy suomen tai ruotsin kielellä ja auttavasti yhdellä vieraalla kielellä tehtävänsä edellyttämällä
tavalla

☒
☒

tietää oman toimintansa vaikutuksia muiden työalueiden toimintaan

ottaa palautetta vastaan ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja toimintaansa palautteen
perusteella
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☒

käyttää matematiikkaa tehtävän edellyttämällä tavalla ja osaa tehdä alan yksinkertaisia
laskutoimituksia

Tukkikentällä toimiminen
Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa

☒
☒
☒
☒
☒
☒

suunnitella työnsä ja noudattaa tukkikentällä toimimisessa turvallisuusohjeita ja - määräyksiä
toimia puun vastaanotossa tukkikentällä
mitata ja lajitella puun tuotantolaitoskohtaisella menetelmällä
varastoi ja säilyttää tukkeja
noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
toimia työyhteisön jäsenenä ja ja arvioida toimintaansa.

Arviointi
Henkilö suunnittelee työnsä ja noudattaa tukkikentällä toimimisessa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä.

☒

perehtyy työtehtäväänsä ja suunnittelee työjärjestyksen annettujen ohjeiden mukaan ja ottaen
huomioon työturvallisuuden

☒

noudattaa työturvallisuusohjeita ja tunnistaa työskentelyn vaarat, mutta kysyy ohjeita
poikkeustilanteissa toimimisessa

☒
☒
☒

työskentelee useimmiten ergonomisesti oikein

☒
☒

käsittelee asianmukaisesti työssään käytettäviä kemikaaleja kysyen ajoittain ohjeita

osaa tarvittaessa hälyttää apua

käyttää ohjeiden mukaisia henkilösuojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä oikein, kysyen ajoittain
ohjeita työvälineiden ja työmenetelmien käytössä
ennen työn aloitusta varmistaa, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (kuten
työturvallisuuskortti, tulityökortti, hätäensiapukortti) tai niissä vaadittavat tiedot ja taidot
Henkilöä toimii puun vastaanotossa tukkikentällä.

☒

seuraa puun vastaanoton toimintaa ja ohjaa prosessia, mutta kysyy ohjaukseen liittyen ajoittain
ohjeita ammattilaiselta

☒

käyttää puun vastaanoton tietojärjestelmiä, mutta kysyy ajoittain ohjeita ammattilaiselta
Henkilö mitata ja lajitella puun tuotantolaitoskohtaisella menetelmällä.

☒
☒
☒

tekee tuotantolaitoskohtaisella mittausmenetelmällä tarkistusmittauksen
mittaa tukin tilavuuden kysyttyään ohjeita ammattilaiselta

lajittelee tukkeja tuotantolaitoskohtaisen lajitteluohjeen mukaisesti, mutta kysyy ajoittain ohjeita
ammattilaiselta
Henkilö varastoi ja säilyttää tukkeja.

☒

varastoi tukkeja tuotantolaitoksen ohjeistuksen mukaisesti, mutta kysyy ajoittain ohjeita
ammattilaiselta

☒

säilyttää tukkeja tehdaskohtaisilla menetelmillä niin, että niiden laatu ei heikkene, mutta kysyy
ajoittain ohjeita ammattilaiselta
Henkilö noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita.

☒

toimii alan ympäristöohjeiden mukaisesti, mutta kysyy niiden soveltamisessa ajoittain ohjeita
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☒
☒
☒

käsittelee, lajittelee ja hävittää työssään syntyviä jätteitä kysyttyään ensin ohjeita

☒
☒
☒
☒

toimii vuorovaikutuksessa työyhteisössään

työskentelee aiheuttamatta haittaa ympäristölle

pyrkii työskentelemään raaka-ainehävikkiä minimoiden
Henkilö toimii työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioi toimintaansa.
työskentelee toimintajärjestelmän (mm. laatu-, energia- ja ympäristöjärjestelmän) mukaisesti
noudattaa työelämän sopimuksia ja aikatauluja

selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa
tarvitsee ohjausta ja tukea

☒

selviytyy suomen tai ruotsin kielellä ja auttavasti yhdellä vieraalla kielellä tehtävänsä edellyttämällä
tavalla

☒
☒

tietää oman toimintansa vaikutuksia muiden työalueiden toimintaan

ottaa palautetta vastaan ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja toimintaansa palautteen
perusteella

☒

käyttää matematiikkaa tehtävän edellyttämällä tavalla ja osaa tehdä alan yksinkertaisia
laskutoimituksia

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa

☒
☒
☒

perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin

☒

antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.

toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä

ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen
hankkimisessa

Arviointi
Henkilö perehtyy ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin.

☒
☒
☒
☒

määrittää ammatillisen koulutuksen järjestämisen keskeisimpiä muotoja

☒
☒

kartoittaa ohjattuna mahdollisuuksia toteuttaa työpaikalla järjestettävää koulutusta ja näyttöjä

tuntee oman alan ammatillisen koulutuksen tutkintoja
tutustuu ohjattuna oman alan tutkintojen perusteisiin

tunnistaa ohjattuna työpaikan työtehtävien yhteyden oman alan tutkintojen perusteisiin
Henkilö toimii yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä.
keskustelee ohjattuna työyhteisössä työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja näyttöjen
järjestämisestä toisen henkilön, työntekijöiden, työpaikkaohjaajan ja arvioijan kanssa

☒ toimii erilaisten opiskelijoiden ja työntekijöiden kanssa
Henkilö ohjaa muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen
hankkimisessa.
☒
☒

perehtyy ohjattuna henkilön henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan

kertoo henkilön työturvallisuuteen ja työpaikan ohjeisiin ja käytäntöihin liittyvistä keskeisistä
asioista
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☒
☒

ohjaa henkilöä osaamisen hankkimisen tavoitteiden saavuttamiseen

☒
☒
☒
☒

keskustelee henkilön kanssa osaamisen kehittymisestä

arvioi omaa ohjausosaamistaan
Henkilö antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.
vertaa ohjattuna henkilön hankkimaa osaamista asetettuihin tavoitteisiin
antaa henkilölle palautetta osaamisen kehittymisestä

huomioi palautteen antamisessa erityistä tukea tarvitsevat henkilöt sekä eri kieli- ja kulttuuriryhmiä
edustavat henkilöt

Puuteollisuuden prosessien käynnissäpito
Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa

☒

suunnitella työnsä ja noudattaa puuteollisuuden prosessien käynnissäpidossa turvallisuusohjeita ja määräyksiä

☒
☒
☒
☒
☒

vaikuttaa omalla työskentelyllään puuteollisuuden tuotantoprosessin häiriöttömään toimintaan
toimia tuotantoprosessin häiriö- ja poikkeustilanteissa
huolehtia työalueen siisteydestä ja tuotantolaitteiden puhtaudesta
noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida toimintaansa.

Arviointi
Henkilö suunnittelee työnsä ja noudattaa puuteollisuuden prosessien käynnissäpidossa
turvallisuusohjeita ja -määräyksiä.

☒

perehtyy työtehtäväänsä ja suunnittelee työjärjestyksen annettujen ohjeiden mukaan ja ottaen
huomioon työturvallisuuden

☒

noudattaa työturvallisuusohjeita ja tunnistaa työskentelyn vaarat, mutta kysyy ohjeita
poikkeustilanteissa toimimisessa

☒
☒
☒

työskentelee useimmiten ergonomisesti oikein

☒
☒

käsittelee asianmukaisesti työssään käytettäviä kemikaaleja kysyen ajoittain ohjeita

☒
☒
☒
☒

ymmärtää kunnonvalvonnan merkityksen tuotannossa

osaa tarvittaessa hälyttää apua

käyttää ohjeiden mukaisia henkilösuojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä, mutta kysyy ajoittain
ohjeita työvälineiden ja työmenetelmien käytössä
omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (kuten työturvallisuuskortti, tulityökortti,
hätäensiapukortti) tai niissä vaadittavat tiedot ja taidot
Henkilö vaikuttaa omalla työskentelyllään puuteollisuuden tuotantoprosessin häiriöttömään toimintaan.
avustaa tuotantolaitteiden huoltotoimenpiteissä
avustaa tuotantolaitteiden voiteluhuollon tarkistuksissa

seuraa työalueensa prosessin ohjausjärjestelmän arvoja, mutta kysyy ajoittain ammattilaiselta
ohjeita arvojen tulkintaan

☒

suorittaa puuntyöstökoneiden määräaikaishuollot, mutta kysyy ajoittain ammattilaiselta ohjeita
Henkilö osaa toimia tuotantoprosessin häiriö- ja poikkeustilanteissa.
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☒
☒

osaa erottaa ohjatusti eri laitteita prosessista häiriön tai huollon ajaksi

toimii mahdollisissa häiriötilanteessa työturvallisuutta noudattaen
Henkilö huolehtii työalueen siisteydestä ja tuotantolaitteiden puhtaudesta.

☒

ylläpitää työympäristön ja prosessilaitteiden puhtautta
Henkilö noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita.

☒
☒
☒
☒

toimii alan ympäristöohjeiden mukaisesti, mutta kysyy niiden soveltamisessa ajoittain ohjeita

☒
☒
☒
☒

toimii vuorovaikutuksessa työyhteisössään

käsittelee, lajittelee ja hävittää työssään syntyviä jätteitä kysyttyään ensin ohjeita
työskentelee aiheuttamatta haittaa ympäristölle

pyrkii työskentelemään raaka-ainehävikkiä minimoiden
Henkilö toimii työyhteisön jäsenenä ja arvioi toimintaansa.
työskentelee toimintajärjestelmän (mm. laatu-, energia- ja ympäristöjärjestelmän) mukaisesti
noudattaa työelämän sopimuksia ja aikatauluja

selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa
tarvitsee ohjausta ja tukea

☒

selviytyy suomen tai ruotsin kielellä ja auttavasti yhdellä vieraalla kielellä tehtävänsä edellyttämällä
tavalla

☒
☒

tietää oman toimintansa vaikutuksia muiden työalueiden toimintaan

ottaa palautetta vastaan ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja toimintaansa palautteen
perusteella

☒

käyttää matematiikkaa tehtävän edellyttämällä tavalla ja osaa tehdä alan yksinkertaisia
laskutoimituksia

Sahateollisuuden tuotteiden valmistaminen
Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa

☒

suunnitella omaa työtään ja noudattaa sahateollisuuden tuotteiden valmistuksessa
turvallisuusohjeita ja -määräyksiä

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

käyttää puuteollisuuden yleisimpiä käyttömateriaaleja
puun kuivaustekniikan
valvoa ja ohjata koneiden ja laitteiden toimintaa
käyttää työssä tarvittavia raportteja ja tietojärjestelmiä
toimia prosessissa tuottavasti ja taloudellisesti
noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioi toimintaansa.

Arviointi
Henkilö suunnittelee omaa työtään ja noudattaa sahateollisuuden tuotteiden valmistuksessa
turvallisuusohjeita ja -määräyksiä.

☒

perehtyy työtehtäväänsä ja suunnittelee työjärjestyksen annettujen ohjeiden mukaan ja ottaen
huomioon työturvallisuuden
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☒

noudattaa työturvallisuusohjeita ja tunnistaa työskentelyn vaarat, mutta kysyy ohjeita
poikkeustilanteissa toimimisessa

☒
☒
☒

työskentelee useimmiten ergonomisesti oikein

☒
☒

käsittelee asianmukaisesti työssään käytettäviä kemikaaleja kysyen ajoittain ohjeita

☒
☒
☒

tietää ja tunnistaa puuteollisuuden käyttämät kotimaiset puulajit

osaa tarvittaessa hälyttää apua

käyttää ohjeiden mukaisia henkilösuojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä oikein, kysyen ajoittain
ohjeita työvälineiden ja työmenetelmien käytössä
ennen työn aloitusta varmistaa, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (kuten
työturvallisuuskortti, tulityökortti, hätäensiapukortti) tai niissä vaadittavat tiedot ja taidot
Henkilö käyttää puuteollisuuden yleisimpiä käyttömateriaaleja.
tietää puun rakenteen

käyttää tarkoituksenmukaisesti valmistusprosessin mukaisia puu- ja muita materiaaleja kysyttyään
ensin ohjeita ammattilaiselta

☒

hyödyntää tietoa puuteollisuuden jalosteiden valmistusprosesseista työn vaatimusten
edellyttämällä tavalla, mutta kysyy siihen ajoittain ohjeita ammattilaiselta

☒

tietää puuteollisuuden jatkojalosteita ja niiden käyttökohteita
Henkilö osaa puun kuivaustekniikan.

☒
☒
☒

tietää puun kuivaukseen vaikuttavia tekijöitä
tietää puun kosteuden mittaamismenetelmän

tunnistaa puun yleisimmät kuivausvirheet
Henkilö valvoo ja ohjaa koneiden ja laitteiden toimintaa.

☒

tuntee sahatavaran valmistuksessa käytettäviä koneita ja laitteita siten, että osaa toimia vähintään
yhdessä työpisteessä, mutta kysyy ajoittain ohjeita ammattilaiselta

☒
☒

osaa toimia oikein ja turvallisesti sahausprosessin häiriötilanteissa

osaa nimetä puun vikoja ja ominaisuuksia, jotka vaikuttavat sahausprosessiin valitussa työpisteessä
Henkilö käyttää työssä tarvittavia raportteja ja tietojärjestelmiä.

☒

tietää tuotantolaitoksessa käytettäviä tietojärjestelmiä, mutta kysyy ajoittain ammattilaiselta
ohjeita niiden käytössä
Henkilö toimii prosessissa tuottavasti ja taloudellisesti.

☒

toimii vastuualueellaan taloudellisesti ja tuottavasti minimoimalla raaka-aineen ja muiden
resurssien hukan tarviten ajoittain ammattilaiselta ohjeita

☒
☒

ymmärtää vastuualueensa työvaiheen taloudellisuuteen, tuottavuuteen ja saantoon liittyviä asioita

☒
☒
☒
☒

toimii alan ympäristöohjeiden mukaisesti, mutta kysyy niiden soveltamisessa ajoittain ohjeita

☒
☒

toimii vuorovaikutuksessa työyhteisössään

tietää yritystalouden tärkeimpiä tunnuslukuja
Henkilö noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita.
käsittelee, lajittelee ja hävittää työssään syntyviä jätteitä kysyttyään ensin ohjeita
työskentelee aiheuttamatta haittaa ympäristölle

pyrkii työskentelemään raaka-ainehävikkiä minimoiden
Henkilö toimii työyhteisön jäsenenä ja arvioi toimintaansa.
työskentelee toimintajärjestelmän (mm. laatu-, energia- ja ympäristöjärjestelmän) mukaisesti
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☒
☒

noudattaa työelämän sopimuksia ja aikatauluja

selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa
tarvitsee ohjausta ja tukea

☒

selviytyy suomen tai ruotsin kielellä ja auttavasti yhdellä vieraalla kielellä tehtävänsä edellyttämällä
tavalla

☒
☒

tietää oman toimintansa vaikutuksia muiden työalueiden toimintaan

ottaa palautetta vastaan ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja toimintaansa palautteen
perusteella

☒

käyttää matematiikkaa tehtävän edellyttämällä tavalla ja osaa tehdä alan yksinkertaisia
laskutoimituksia
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