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Lausunto prosessiteollisuuden ammatti-ja erikoisammattitutkinnon perusteiden
luonnoksista
Metsäteollisuus ry kiittää Opetushallitusta mahdollisuudesta lausua
prosessiteollisuuden ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteiden
luonnoksista ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa:
1 Perusteet vastaavat työelämän osaamistarpeisiin
Luonnoksessa on esitetty työelämässä tarvittavan osaamisen kannalta
relevantit kokonaisuudet. Työelämä muuttuu kuitenkin nopeasti ja
koulutustarpeiden ennakointi on haastavaa. Tutkintojen täytyykin voida
vastata muuttuvan työelämän tarpeisiin nykyistä joustavammin.
Metsäteollisuus ry pitää hyvänä esityksenä, että ammatti- ja
erikoisammattitutkintoihin voi sisällyttää tutkintorajat ylittäen eri tutkinnon
osia. Näin syntyy henkilökohtaisia opintopolkuja ja monipuolisia osaajia
työelämän tarpeisiin.
2 Tutkinnon muodostuminen
2.1 Tutkinnon muodostuminen ammattitutkinnossa
Metsäteollisuus ry pitää työturvallisuuteen liittyviä asioita keskeisenä
osaamisalueena. Turvallinen työskentely ja toimiminen
prosessiteollisuudessa tulee olla pakollinen tutkinnon osa kaikille, kuten
luonnoksessa on esitetty. Myös kaikille pakolliseksi esitetty tutkinnon osa
koskien käynnissäpitoa on kannatettava.
Hyväksytyn suorituksen kriteereiksi esitettyjen kriteerien rinnalle
Metsäteollisuus ry esittää turvallisuusosiota koskien kriteerin ”Tuntee
teollisuuden merkityksen kansantaloudelle”. On keskeistä, että tutkinto
tuottaa opiskelijoille ymmärrystä myös teollisuuden kokonaismerkityksestä
ja sitä kautta käsityksen oman työpanoksen merkityksellisyydestä
yhteiskunnallisesti. Opiskelijan tulee myös ymmärtää oman työnsä
merkitys yrityksen toiminnan kannalta. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat
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ymmärtävät työnsä merkityksen työympäristön häiriöttömyyden,
turvallisuuden ja toimivuuden näkökulmista.
2.2 Tutkinnon muodostuminen erikoisammattitutkinnossa
Metsäteollisuus ry kannattaa esitystä erikoisammattitutkinnon
tutkinnonosista. Koska kyseessä on erikoisammattitutkinto, painopiste
tulee olla yksilön omissa valinnoissa tutkinnon muodostumisen suhteen.
Onkin perusteltua, että tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta
tutkinnonosasta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnonosasta. Laaja
valinnaisuus antaa mahdollisuuden erikoistua työelämän tarpeisiin.
Metsäteollisuus ry kannattaa valinnaisuutta myös tutkintorajat ylittäen, sillä
muuttuva työelämä tarvitsee monipuolista ja alati kehittyvää osaamista.
Metsäteollisuus ry korostaa työturvallisuuteen liittyviä asioita keskeisenä
osaamisalueena ja kannattaa pakolliseksi tutkinnonosaksi esitettyä
”Turvallinen työskentely ja toiminnan kehittäminen”- tutkinnonosaa myös
erikoisammattitutkintoon.
3 Ammattitaidon osoittamistavat
Luonnoksessa sanotaan, että ammatti- ja erikoisammattitutkintojen
ammattitaito osoitetaan aidoissa työympäristöissä tai ensisijaisesti
osoitetaan aidoissa työympäristöissä. Reformilaissa tullaan
määrittelemään ammattitaidon näyttötavat. Metsäteollisuus ry painottaa,
että ammatti-ja erikoisammattitutkintojen ollessa kyseessä osaaminen
tulee näyttää ensisijaisesti työpaikoilla. Tutkinnot on tehty vastaamaan
työelämän tarpeisiin ja osaaminen tulee täten myös osoittaa aidoissa
työtilanteissa. Jos aidoissa työtilanteissa osaamisen näyttäminen ei ole
mahdollista, on myös mahdollistettava osaamisen näyttäminen
työpaikanomaisissa ympäristöissä. Osaamisen näyttämisen tapa ei saa
muodostua valmistumisen hidasteeksi tai esteeksi.
4 Tutkinnon suorittaneen osaaminen
Työelämässä tarvittavan osaamisen kannalta on merkittävää, että
tutkinnon suorittanut ymmärtää yritystalouteen, toimintaympäristöön ja
asiakkuuksiin kytkeytyvät asiat ja vaikutukset, kuten luonnoksessa
esitetään. Näiden lisäksi Metsäteollisuus ry painottaa, että tutkinnon
suorittaneen on ymmärrettävä myös teollisuuden merkitys
kansantaloudelle. Tämä osaaminen on edellytys ymmärtää teollisuuden
tuotannon arvoketju ja yksittäisen työntekijän työn arvokas merkitys
yritykselle ja sitä kautta koko Suomelle. Opiskelijan tulee myös ymmärtää
oman työpanoksensa merkitys yrityksen tuottavuuden, taloudellisuuden ja
häiriöttömän työympäristön kannalta.
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5 Jatko-opintokelpoisuus
Metsäteollisuus ry pitää tärkeänä, että tutkinnot tuottavat jatkoopintokelpoisuuden. Työelämä muuttuu ja osaamisvaatimukset kasvavat.
Jotta työelämän tarpeisiin voidaan vastata, väylä ammatillisesta
koulutuksesta korkeakoulutukseen tulee säilyä ja sitä pitää joustavoittaa
entisestään.
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