
PAIKKO® 

Susanna Uusitalo Kirsi Hiekkala  www.paikko.fi 
Laatupäällikkö Suunnittelija 
0400 304 108 050 327 2377  etunimi.sukunimi@kyt.fi 
   
  

 

 

 

 
 
PAIKKO®  
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Savonlinnan kaupunki/Nuorisoverstas/metallipaja 

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla 

 

Tutkinnon perusteet:  Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto 2018 

Paikka:  Savonlinnan kaupungin Nuorisoverstas/metallipaja 

  Pohjolankatu 4–6 

  57200 Savonlinna   

Valmentaja:  Jorma Mononen, työvalmentaja  

  044 4174 228 

  jorma.mononen@savonlinna.fi  

Esimies:  Simo Räty, vapaa-aikapäällikkö  

  044 4174 221 

  simo.raty@savonlinna.fi  

Työnjohtaja:  Altti Rautiainen, työnjohtaja-projektisihteeri  

  044 4174 244 

  altti.rautiainen@savonlinna.fi  

Valmentaja:  Heikki Juuti, työvalmentaja  

  044 4174 246 

  heikki.juuti@savonlinna.fi  

 

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. 
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Oppimisympäristön tunnistaminen/katselmus 

Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus 

Savonlinnan kaupungin Nuorisoverstas tarjoaa alle 29-vuotiaille nuorille toimintaa ja laadukasta, sekä 
yksilöllistä valmennusta tauotta/ympärivuotisesti yhteistyössä lähettävien tahojen kanssa. Valmennus 
tapahtuu oikeiden tilaustöiden lomassa. Työt ovat monipuolisia puu-, rakennus-, metalli-, maalaus-, 
asennus-, roudaus- ja jäänhoitotöitä. Ammattikoulutuksen uudistuksen tuomiin mahdollisuuksiin ja 
opinnollistamisen kehittämiseen panostetaan jatkuvasti (oppisopimus, näytöt, muut työpajan oheispalvelut 
(verkostoyhteistyö), jotka tukevat haastavien oppilaiden opintojen eteenpäin viemisessä, sekä tutkintojen 
saavuttamisessa).  
Nuorisoverstaan toiminnassa toteutetaan nuorisolain 2§ tavoitteita. Nämä tavoitteet löytyvät tarkemmin 
avattuna OKM:n valtionapukelpoisuuspäätöksestä OKM/198/627/2021.  
Valmennuspalveluja ovat työ-, työhön-, yksilö- ja ryhmävalmennus. Valmennusjaksot joihin nuoret 
osallistuvat ovat, työkokeilu, palkkatukityö, palkkatuettu oppisopimus, TET-jakso, koulutussopimus, 
kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen ennaltaehkäisevä kuntoutus.  
Ryhmävalmennusta toteutetaan nuorille yhteistyössä eri hankkeiden kanssa, sekä omana toimintana.  

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön 

työtehtävissä 

Savonlinnan kaupungin Nuorisoverstaan Metallipajalla tehtävät metallityöt ovat oikeita oppilas-tilaustöitä          

kaupungille, yrityksille ja yksityisille asiakkaille. Nuorten tekeminä valmistuvat mm. portit, portaat, grillit ja 

kuntosalilaitteet. Levy- ja kasaustöissä nuoret oppivat lukemaan piirustuksia ja käyttämään tarvittavia 

koneita ja laitteita, sekä tunnistamaan eri metalleja ja niiden hintoja. Työturvallisuus on verstastyön 

keskiössä ja nuoret perehdytetään hyvin työtiloihin ja laitteisiin valmennusjakson alussa. Kestäväkehitys 

otetaan huomioon materiaaleja valittaessa ja työtä tehdessä. Nuorisoverstaan Metallipajalla valmentautuja 

voi suorittaa osan metallialan perustutkinnon oppisopimustyösuhteen kautta.  

Toiminnan erityispiirteitä 

Nuorisoverstaalla kaikki valmennuksessa olevat nuoret päihdetestataan valmennusjakson alussa ja 
tarvittaessa myös myöhemmin (yhteistyö A-klinikan kanssa). Peruste päihdetestaukselle on vaarallisilla 
työkoneilla tehtävä työ (vakuutukset ei korvaa vahinkoa päihtyneelle) ja nuorisolaissa määritetty 
nuorisotyön päihteettömyys. Testauksesta ei jää mitään merkintöjä nuoresta mihinkään. Verstaalla nuoret 
saavat yksilöllistä ohjausta työssä työvalmentajilta, sekä lisäksi yksilö-, työhön- ja ryhmävalmennusta. 
Yksilöllinen ohjaus ja riittävät ohjausresurssit mahdollistavat haasteellisten nuorten opintojen eteenpäin 
viemisen verstaalla. Tukea verstaan ulkopuoliseen elämään ja elämänhallintaan on saatavilla verstaan 
kautta (pajaetsivä, verkostoyhteistyö).   

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät 

Esab torni hitsauskone Tig/Mig/Mag/Puikko 

CNC kanttauskone 

CNC plasma 

NC levyleikkuri 

Sorvi 

Jyrsin 
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Kulmahiomakone 

Pylväsporakone 

Hitsaus robotti 

Meillä on yhteiset tilat SamiEdun kanssa, joten teemme tiivistä yhteistyötä ammattikoulun kanssa. 

Henkilöstöresurssit 

1 työnjohtaja-projektisihteeri (yksilö-, työ-, työhön- ja ryhmävalmennus) 
1 työvalmentaja (työvalmennus), varalla Nuorisoverstaan työvalmentaja 
1 ns. pajaetsivä 3pv/vko (päihdetestaus/yksilövalmennuksen tukitoimet) 
1 päihdetyöntekijä SOSTERI 4-6 kertaa/vuosi (nuorten elämäntilanteen kartoitukset) 

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max) 

6 max 

Referenssit 

Savonlinnan kaupungin Nuorisoverstaalla on ollut opinnollistamista jo yli 20-vuoden ajan. 

2001–2002 Savonlinnan kaupungin Nuorisoverstaan VARIKKO-projektin myötä käynnistettiin 

ammattikouluyhteistyö ja tarjottiin pajaa nuorille vaihtoehtoiseksi oppimisympäristöksi. 

2007–2008 Nuorisoverstas oli mukana Mikkelin ammattikorkeakoulun PATU-hankkeessa eli pajalta 

tutkintoon hankkeessa. 

2015 Nuorisoverstaan palvelut tuotteistettiin. 

2016 Nuorisoverstaan nuorten palvelujaksot opinnollistettiin yhteistyössä NuTu:n INTO-hankkeen ja 

SAMiEDU:n kanssa. 

2017 Ensimmäinen oppisopimustyösuhteessa oleva nuori aloitti Nuorisoverstaalla puualan opinnot. 

2020 Valmistui ensimmäinen rakennusalan opiskelija Nuorisoverstaalta, joka suoritti koko tutkinnon 

verstaalla oppisopimustyösuhteessa. 

2021 Opinnollistamisen päivitys PAIKKO-malliin. 

Kotisivut 

www.savonlinna.fi/asukas/nuoret/nuorisoversta  

Muuta 

Parhaiten verstaan koko toimintaan voi tutustua Savonlinnan kaupungin Nuorisoverstaan FB-sivujen kautta.  
https://www.facebook.com/slnnuorisoverstas 

Oppimisympäristön tunnistaja 

Martti Lintunen, metallialan opettaja SAMiEDU 

Ulla Mänttäri-Tikka, PAIKKO-asiantuntija Joensuun Nuorisoverstas 

Päivitetty 

27.1.2022   

http://www.savonlinna.fi/asukas/nuoret/nuorisoversta
https://www.facebook.com/slnnuorisoverstas
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Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon 

osat 

Työpaikan toimintaympäristöissä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.  

Ammatilliset tutkinnon osat 

Pakolliset tutkinnon osat 

☒  Valmistustyötehtävissä toimiminen 

☒  Asennus- ja automaatiotyöt 

Asennuksen ja automaation osaamisala 

Koneasentaja 

Pakolliset tutkinnon osat 

☒  Koneasennus 

Valinnaiset tutkinnon osat 

Valinnaiset tutkinnon osat 1 

☒  Hydrauliikka-asennukset 

☐  Koneautomaatiojärjestelmien asennustyöt 

☒  Korjaus- ja asennushitsaus 

☒  Kunnossapitotyöt 

☒  Pneumatiikka-asennukset 

☒  Robotin käyttö 

☒  Voimansiirron ja koneenelimien asennustyöt 

☒  Voimayksiköiden ja moottoreiden asennustyöt 

Valinnaiset tutkinnon osat 2 

☒  3D-valmistusmenetelmän käyttö 

☒  Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus 

☒  CAD/CAM-ohjelmointi 

☐  CNC-hionta 

☒  CNC-jyrsintä 

☒  CNC-sorvaus 

☒  CNC-särmäys 

☒  Hitsaus 

☒  Konepajamittaukset 

☐  Kumituotteiden valmistus 
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☒  Levyjen CNC-leikkaus 

☐  Levytyökeskuksen käyttö 

☒  Manuaalikoneistus 

☒  Mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus 

☐  Moniakselinen CNC-koneistus 

☐  Muovien ekstruusiovalmistus 

☐  Muovien liitostyöt 

☐  Muovien lämpömuovaus 

☐  Muovien valutyöt 

☐  Muovikomposiittituotteiden valmistus 

☒  Ohutlevytyöt 

☒  Teräsrakennetyöt 

☒  Huippuosaajana toimiminen 

☒  Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 

☐  Yrityksessä toimiminen 

☐  Yritystoiminnan suunnittelu 

 

Tuotantotekniikan osaamisala 

Koneistaja 

Pakolliset tutkinnon osat 

☒  Koneistus 

Valinnaiset tutkinnon osat 

Valinnaiset tutkinnon osat 1 

☒  3D-valmistusmenetelmän käyttö 

☒  CAD/CAM-ohjelmointi 

☐  CNC-hionta 

☒  CNC-jyrsintä 

☒  CNC-sorvaus 

☒  Konepajamittaukset 

☒  Manuaalikoneistus 

☐  Moniakselinen CNC-koneistus 

☒  Robotin käyttö 

Valinnaiset tutkinnon osat 2 

☒  Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus 

☒  CNC-särmäys 
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☒  Hitsaus 

☒  Hydrauliikka-asennukset 

☐  Koneautomaatiojärjestelmien asennustyöt 

☒  Korjaus- ja asennushitsaus 

☐  Kumituotteiden valmistus 

☐  Kunnossapitotyöt 

☒  Levyjen CNC-leikkaus 

☒  Mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus 

☐  Muovien ekstruusiovalmistus 

☐  Muovien liitostyöt 

☐  Muovien lämpömuovaus 

☐  Muovien valutyöt 

☐  Muovikomposiittituotteiden valmistus 

☒  Ohutlevytyöt 

☒  Pneumatiikka-asennukset 

☒  Teräsrakennetyöt 

☐  Levytyökeskuksen käyttö 

☒  Voimansiirron ja koneenelimien asennustyöt 

☒  Voimayksiköiden ja moottoreiden asennustyöt 

☒  Huippuosaajana toimiminen 

☒  Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 

☐  Yrityksessä toimiminen 

☐  Yritystoiminnan suunnittelu 

 

Levyseppähitsaaja 

Pakolliset tutkinnon osat 

☒  Hitsaus- ja levytyöt 

Valinnaiset tutkinnon osat 

Valinnaiset tutkinnon osat 1 

☒  Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus 

☒  CNC-särmäys 

☒  Hitsaus 

☒  Levyjen CNC-leikkaus 

☒  Mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus 

☒  Ohutlevytyöt 

☒  Robotin käyttö 
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☒  Teräsrakennetyöt 

☐  Levytyökeskuksen käyttö 

Valinnaiset tutkinnon osat 2 

☒  3D-valmistusmenetelmän käyttö 

☒  CAD/CAM-ohjelmointi 

☐  CNC-hionta 

☒  CNC-jyrsintä 

☒  CNC-sorvaus 

☐  Hydrauliikka-asennukset 

☐  Koneautomaatiojärjestelmien asennustyöt 

☒  Konepajamittaukset 

☒  Korjaus- ja asennushitsaus 

☐  Kumituotteiden valmistus 

☒  Kunnossapitotyöt 

☒  Manuaalikoneistus 

☐  Moniakselinen CNC-koneistus 

☐  Muovien ekstruusiovalmistus 

☐  Muovien liitostyöt 

☐  Muovien lämpömuovaus 

☐  Muovien valutyöt 

☐  Muovikomposiittituotteiden valmistus 

☒  Pneumatiikka-asennukset 

☐  Voimansiirron ja koneenelimien asennustyöt 

☐  Voimayksiköiden ja moottoreiden asennustyöt 

☒  Huippuosaajana toimiminen 

☒  Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 

☐  Yrityksessä toimiminen 

☐  Yritystoiminnan suunnittelu 
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Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon 

osat 

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu): 

Valmistustyötehtävissä toimiminen 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  käyttää valmistustöissä konepiirustuksia, käsityökaluja, konepajamittavälineitä ja eri materiaaleja 

☒  tehdä hionta-, leikkaus- ja katkaisutyöt 

☒  koneistaa yksinkertaisia kappaleita sorvaamalla, jyrsimällä ja poraamalla 

☒  tehdä mekaanisia levyliitoksia, lankahitsata ja polttoleikata käsin 

☒  NC-tekniikan perusteet ja käyttää yksinkertaisia NC-ohjelmia 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja valmistustyötehtävien työturvallisuusvaatimuksia. 

Arviointi 

Henkilö käyttää konepiirustuksia, käsityökaluja, konepajamittavälineitä ja eri materiaaleja. 

☒  hyödyntää matematiikkaa työn edellyttämällä tavalla ja tekee yksinkertaisia alan laskutoimituksia 

☒  valitsee oikeat mittavälineet ja käyttää tarkoituksenmukaisesti mitta- ja piirrotusvälineitä ja tekee 

mittauksia yleisimmillä mittavälineillä itsenäisesti 

☒  lukee konepiirustuksen kuvantoja ja hahmottaa kappaleen piirustuksista 

☒  tunnistaa yleisimmät metallit ja muovit sekä niiden merkinnät ja käyttää materiaaleja 

tarkoituksenmukaisesti 

☒  tunnistaa, käyttää ja säilyttää käsityökaluja asianmukaisesti 

Henkilö tekee hionta-, leikkaus ja katkaisutöitä. 
Hiominen 

☒  tietää hionnan perusteet ja käyttää käsityökoneita hiomatöihin turvallisesti ja 

tarkoituksenmukaisesti 
Katkaisu ja leikkaus sekä levytyökoneiden käyttö (kulmaus, pyöristäminen ja leikkaus) 

☒  tuntee levyntyöstön perusteet, menetelmiä ja niiden käyttökohteita 

☒  tekee leikkaus- ja katkaisutöihin liittyvän mitoutuksen ja piirrottamisen kysyen ajoittain ohjeita 

☒  valitsee oikean leikkaus- tai katkaisumenetelmän kysyttyään ensin ohjeita 

☒  laskee pyöristettävän aihion pituuden halkaisijan perusteella 

☒  hallitsee pyöristyskoneen peruskäytön 

☒  leikkaa levyjä levysaksilla ja leikkureilla 

☒  tekee säädöt ja leikattavan levyn asettelun ja kiinnittämisen, mutta kysyy ajoittain ohjeita 

☒  osaa tehdä levytyökoneiden käynnistykset ja pysäytykset turvallisesti ja huolehtii turvalaitteista 

☒  varmistaa kaikissa tilanteissa toiminnan turvallisuuden 

Henkilö koneistaa yksinkertaisia kappaleita sorvaamalla, jyrsimällä ja poraamalla. 

☒  tuntee koneistuksen perusteet, koneistusmenetelmiä ja niiden käyttökohteita 



Oppimisympäristön tunnistamisraportti 

 

9 

☒  valitsee yksinkertaisen kappaleen valmistukseen koneistustavan (poraus, jyrsintä, sorvaus) 

☒  valitsee terät ja työstöarvot, mutta kysyy yksittäisiä ohjeita 

☒  kiinnittää kappaleen ja työkalun oikein 

☒  käyttää lastuavia työstökoneita turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti (sorvi, jyrsinkone, pylväs- tai 

säteisporakone) 

☒  varmistaa kaikissa tilanteissa toiminnan turvallisuuden  

Henkilö tekee mekaanisia levyliitoksia, lankahitsaa ja polttoleikkaa käsin. 

☒  tuntee hitsauksen ja mekaanisen liittämisenperusteet, liittämismenetelmiä ja niiden käyttökohteita 

☒  tekee itsenäisesti ruuvi- ja vetoniittiliitoksia ja tietää mekaanisien liitoksien periaatteet ja 

käyttökohteet 

☒  tuntee polttoleikkauksen perusteet, käytettävät kaasut ja tietää turvallisuusvaarat, polttoleikkaa 

levyjä käsivaraisesti piirrotusten mukaan ja valitsee itsenäisesti työkohteen ainepaksuuden vaatimat 
laitteet osineen 

☒  tuntee hitsauksen perusteet ja käyttää lankahitsauslaitteistoa ja hitsausvarusteita turvallisesti ja 

osaa vaihtaa lisäainelangan lankahitsauskoneeseen 

☒  varmistaa kaikissa tilanteissa toiminnan turvallisuuden 

Henkilö osaa NC-tekniikan perusteet ja käyttää yksinkertaisia NC-ohjelmia. 

☒  tietää CNC-koneiden toimintaperiaatteet ja käyttökohteet sekä arvioi yhdessä ammattilaisen kanssa 

kappaleen valmistettavuutta NC-koneella 

☒  hallitsee tietotekniikan peruskäytön ja hyödyntää tätä työskentelyssään sekä tuntee CAD-

piirtämisen alkeet 

☒  valitsee oikean tyyppisen koneen työtä ja sarjakokoa varten sekä tuntee ohjauspaneelin kytkinten ja 

nappien merkintöjen toimintoja 
Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja valmistustyötehtävien työturvallisuusvaatimuksia. 

☒  varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita sekä tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 

☒  toimii työryhmän jäsenenä, huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 

☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja sekä 

pitää huolta käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta sekä työympäristönsä siisteydestä ja 
järjestyksestä 

☒  selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa 

tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja 
toimintaansa palautteen perusteella sekä arvioi toimintakykyään 

☒  omaa tulityö- ja työturvallisuuskorttien suorittamiseen vaadittavat tiedot ja taidot, toimii työssään 

turvallisesti sekä käsittelee ja käyttää teollisuudessa käytettäviä kaasuja oikein ja turvallisesti 

☒  raportoi työskentelyään, mutta kysyy työnsä suunnittelussa ajoittain ohjeita 

☒  ilmoittaa mahdollista työsuojeluun liittyvistä puutteista  
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Asennus- ja automaatiotyöt 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  suunnitella työtään ja hyödyntää asennustöissään konepiirustuksia, teknisiä dokumentteja ja 

kytkentäkaavioita 

☒  suorittaa mekaanisia asennustöitä 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja asennus- ja automaatiotöiden työturvallisuusvaatimuksia. 

Arviointi 

Henkilö suunnittelee työtään ja hyödyntää asennustöissään konepiirustuksia, teknisiä dokumentteja ja 
kytkentäkaavioita. 

☒  hyödyntää työssään asennus- ja kokoonpanopiirustuksia ja kysyen ajoittain neuvoja ja ohjeita 

☒  perehtyy työtehtäväänsä, suunnittelee työnsä ja kysyy tarvittaessa neuvoja ja ohjeita 

Henkilö suorittaa mekaanisia asennustöitä. 
Työvälineiden ja materiaalien käytön ja valinnan hallinta 

☒  valitsee tarkoituksenmukaiset perustyökalut asennettavan kohteen mukaan ja käyttää niitä oikein 

☒  tunnistaa koneissa ja laitteissa käytettäviä eri materiaaleja ja nesteitä 

Asennustöiden tekeminen 

☒  hyödyntää mekaanisissa asennuksissa tarvittavia asennus- ja kokoonpanopiirustuksia 

☒  suorittaa helpohkoja asennusmittauksia, tekee kierreliitoksia ja käyttää käsityökaluja ja 

henkilökohtaisia suojaimia oikein 

☒  purkaa tai kasaa yksinkertaisia laitteita ja asentaa yksinkertaiset mekaaniset asennukset kysymällä 

tarvittaessa ohjeita ja neuvoja 
Sähkötekniikan alkeiden hallinta 

☒  ymmärtää työhön liittyvien fysikaalisten suureiden merkityksen 

☒  käyttää annettuja työvälineitä tarkoituksenmukaisesti vahingoittamatta niitä tai asennettavaa 

kohdetta 

☒  hallitsee sähkötekniikan alkeet, tuntee sähköiset peruspiirrosmerkit ja ottaa sähkötyöturvallisuuden 

huomioon asennustöissä sekä hallitsee yleismittarin käytön ja varmistaa asennuskohteen 
jännitteettömyyden 

Pneumatiikan ja hydrauliikan hallinta kytkentätöissä 

☒  ymmärtää työhön liittyvien fysikaalisten suureiden merkityksen 

☒  käyttää annettuja työvälineitä tarkoituksenmukaisesti vahingoittamatta niitä tai asennettavaa 

kohdetta 

☒  tuntee pneumatiikan ja hydrauliikan alkeet, ottaa asennuksiin liittyvät turvallisuusasiat huomioon ja 

varmistaa asennuskohteen paineettomuuden 
Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja asennus- ja automaatiotöiden 
työturvallisuusvaatimuksia. 

☒  varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita sekä tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 
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☒  toimii työryhmän jäsenenä ja huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 

☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja sekä 

pitää huolta käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta sekä työympäristönsä siisteydestä ja 
järjestyksestä 

☒  selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa 

tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja 
toimintaansa palautteen perusteella sekä arvioi toimintakykyään 

☒  hallitsee tiedollisesti ja taidollisesti EA1:tä tai hätäensiapukoulutusta vastaavan ensiavun annon 

☒  selvittää ja raportoida tekemänsä huolto- ja korjaustoimenpiteet suullisesti esimerkiksi asiakkaan 

laskutuksen perusteeksi 

☒  hallitsee kotimaisen kielen lisäksi englanniksi alalla tarvittavaa sanastoa niin, että pystyy sanakirjan 

kanssa selvittämään osaluetteloista tuotteita tai komponentteja  
 

Hydrauliikka-asennukset 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  suunnitella työtään ja hyödyntää hydrauliikka-asennustöissä piirustuksia, teknisiä dokumentteja ja 

kytkentäkaavioita 

☒  tehdä hydrauliikka-asennuksia ja niihin liittyviä töitä 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja hydrauliikka-asennuksien työturvallisuusvaatimuksia. 

Arviointi 

Henkilö suunnittelee työtään ja hyödyntää hydrauliikka-asennustöissä piirustuksia, teknisiä 
dokumentteja ja kytkentäkaavioita. 

☒  tuntee hydrauliikan ohjauskaavioihin liittyvät keskeisimmät piirrosmerkit ja tulkitsee letkujen, 

putkiston ja hydraulikomponenttien asennuspiirustuksia 

☒  tietää paineen tuottamiseen käytettävien laitteiden perusominaisuudet ja toimintatavat, avoimen 

ja suljetun hydraulijärjestelmän toimintaperiaatteet sekä tekniikkaan liittyvät fysikaaliset perusteet 

☒  tuntee järjestelmän energiansiirtoketjussa käytettävät yleisimmät laitteet ja komponentit 

☒  ymmärtää hydrauliikkaan liittyvien fysikaalisten suureiden merkityksen 

☒  tuntee hydrauliikkanesteet ja muut materiaalit 

☒  selvittää kaavioiden avulla laitteen toiminnan 

Henkilö tekee hydrauliikka-asennuksia ja niihin liittyviä töitä. 
Työvälineiden ja materiaalien käytön ja valinnan hallinta 

☒  käyttää työvälineitä tarkoituksenmukaisesti niin, että ne eivät vahingoita komponentteja sekä 

käsittelee materiaaleja oikein 

☒  tunnistaa yleisimmät laitteissa käytettävien letkujen, putkistojen ja komponenttien materiaalit ja 

merkinnät 
Asennustöiden tekeminen 

☒  asentaa putket, letkut sekä letkujen ja putkistojen liitososat, kiinnittää ne erilaisiin kannattimiin ja 

käyttää putkiston tai letkuston rakentamisessa tarvittavia taivutus- ja katkaisulaitteita, ymmärtää 
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puhtauden merkityksen ja suojaa komponentit epäpuhtauksilta ymmärtäen puhdistamisen tarpeen ja 
vaikutukset järjestelmän toimintaan 

☒  asentaa venttiileitä ja venttiiliterminaaleja sekä ohjauksessa käytettäviä suunta-, paine- ja 

virtausventtiileitä 

☒  asentaa hydraulipumppuja, moottoreita sekä sylintereitä ja tietää niiden toimintaperiaatteet 

☒  rakentaa kaavioiden, työpiirustusten ja ohjeiden mukaisia järjestelmiä sekä suorittaa putkiston ja 

letkujen puhdistuksen ja suojauksen ohjeiden mukaan oikeilla menetelmillä 

☒  huomioi sähkötyöturvallisuuden kysyen ajoittain ohjeita ja kiinnittää sähköiset laitteet ja 

komponentit oikein  
Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja hydrauliikka-asennuksien työturvallisuusvaatimuksia. 

☒  varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita sekä tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 

☒  toimii työryhmän jäsenenä, huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 

☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja sekä 

pitää huolta käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta sekä työympäristönsä siisteydestä ja 
järjestyksestä 

☒  selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa 

tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja 
toimintaansa palautteen perusteella ja arvioi toimintakykyään 

☒  huomioi yleiset ja hydrauliikka-asennuksiin liittyvät työturvallisuusasiat 

☒  selvittää ja raportoi tekemänsä huolto- ja korjaustoimenpiteet suullisesti asiakkaan laskutuksen 

perusteeksi 

☒  hallitsee englanniksi alalla tarvittavaa sanastoa niin, että pystyy sanakirjan kanssa selvittämään 

osaluetteloista tuotteita tai komponentteja 
 

Korjaus- ja asennushitsaus 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  suunnitella työtään ja hyödyntää työssään työpiirustuksia ja WPS-hitsausohjeita 

☒  tehdä korjaus- ja asennushitsauksia erilaisissa työmaaolosuhteissa, hitsaussauman esi- ja 

jälkikäsittelytyöt sekä huolehtia korroosion suojauksesta 

☒  valmistaa levyistä laippoja ja nostokorvakoita, sekä tekee niihin liittyvät polttoleikkaus- ja 

poraustyöt 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja korjaus- ja asennushitsauksen työturvallisuusvaatimuksia. 

Arviointi 

Henkilö suunnittelee työtään ja hyödyntää työssään työpiirustuksia ja WPS- hitsausohjeita. 

☒  käyttää sopivia lisäaineita ja suojakaasuja perusaineen mukaan sekä tunnistaa yleisimmät 

hitsausvirheet ja niiden syyt 
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☒  erottaa toisistaan hiiliteräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin sekä ymmärtää 

hitsausmerkinnät sekä lukee ja ymmärtää hitsausohjeita (WPS) 

☒  kysyy ohjeita laatuvaatimusten tunnistamisessa ja ymmärtää suojakaasujen merkityksen 

hitsauksessa 

☒  tietää pääkohdat voimassa olevan standardin (EN 9606) mukaiset vaatimukset hitsaajan 

pätevyydestä 

☒  tunnistaa ja välttää hitsausvirheitä  

Henkilö tekee korjaus- ja asennushitsauksia erilaisissa työmaaolosuhteissa, hitsaussauman esi- ja 
jälkikäsittelytyöt sekä huolehtii korroosion suojauksesta. 

☒  hitsaa puikko-, MIG-/MAG- ja TIG-hitsausprosesseilla ja tuntee niiden keskeiset ominaisuudet sekä 

käyttöä rajoittavat tekijät asennusolosuhteissa sekä kykenee suorittamaan sekaliitoshitsin oikeilla 
lisäaineilla 

☒  esivalmistelee hitsattavat kappaleet ennen yhteen liittämistä, tekee puhdistustyöt, kappaleiden 

asemoinnin ja silloitukset ennen hitsausta, hitsaa ja mittaa piirustuksessa ja ohjeissa määrätyn mittaisia 
hitsaussaumoja, hitsaa puikko- ja lankahitsausprosesseilla, asettaa hitsauskoneen käyttövalmiiksi ja 
hallitsee lisäaineiden oikean varastoinnin ja käytön sekä hallitsee katkenneiden pulttien ja työkalujen 
poiston mekaanisesti ja hitsaamalla 

☒  toimii ottaen huomioon hitsauspaikalla vallitsevat olosuhteet ja tulityöturvallisuuden tilapäisellä 

tulityöpaikalla, suorittaa hitsauksen aikaiset suojaukset ja hionnat niin, että tehdystä työstä ei aiheudu 
vaaraa tai vahinkoa, ymmärtää olosuhteiden vaikutuksen hitsaustyön suoritukseen ja tietää teräksen 
hitsattavuuteen vaikuttavat asiat 

☒  suojaa ruostumattoman teräksen ja alumiinipinnat, tunnistaa eri materiaalit ja niiden 

käyttökohteet, tietää eri materiaalien yhteensopimattomuuden ja epäpuhtauksien ja kuona-aineiden 
merkityksen korroosion kannalta 

☒  tekee hitsien hionnat 

Henkilö valmistaa levyistä laippoja ja nostokorvakoita, sekä tekee niihin liittyvät polttoleikkaus- ja 
poraustyöt. 

☒  suorittaa polttoleikkauksen happi-asetyleeniliekillä ja plasmaleikkauksen käsivaraisesti ja hallitsee 

polttoleikkauslaitteiston käytön 

☒  hallitsee pylväsporakoneen turvallisen käytön 

☒  tekee taivutuksia ja mekaanisia liitoksia asennettaville putkistoille 

☒  toimii turvallisesti nosto- ja siirtotöissä, käyttää yleisiä nostovälineitä ja tekee nostot sekä siirrot 

turvallisesti 
Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja korjaus- ja asennushitsauksen 
työturvallisuusvaatimuksia. 

☒  varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita sekä tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  varmistaa ennen työn aloittamista, että omaa tulityö- ja työturvallisuuskorttien suorittamiseen 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja huolehtii tulitöiden turvallisuuteen 
liittyvistä asioista 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 

☒  toimii työryhmän jäsenenä, huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 
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☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja sekä 

pitää huolta käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta sekä työympäristönsä siisteydestä ja 
järjestyksestä 

☒  selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa 

tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja 
toimintaansa palautteen perusteella sekä arvioi toimintakykyään 

☒  selvittää ja raportoi tekemänsä huolto- ja korjaustoimenpiteet suullisesti esimerkiksi asiakkaan 

laskutuksen perusteeksi 

☒  käsittelee ja käyttää teollisuudessa käytettäviä kaasuja oikein ja turvallisesti  

 

Kunnossapitotyöt 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  suunnitella työtään ja hyödyntää kunnossapitotöissä konepiirustuksia, teknisiä dokumentteja ja 

kytkentäkaavioita 

☒  tehdä mekaanisiin koneisiin ja laitteisiin kunnossapitotöitä, tiivistyksiä ja voiteluhuoltoja 

☒  tehdä sähkömekaanisia asennuksia 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja kunnossapitotöiden työturvallisuusvaatimuksia. 

Arviointi 

Henkilö suunnittelee työtään ja hyödyntää kunnossapitotöissä konepiirustuksia, teknisiä dokumentteja 
ja kytkentäkaavioita. 

☒  tuntee keskeisimmät piirrosmerkit ja lukee asennus- ja kokoonpanopiirustuksia sekä osaluetteloita 

☒  tunnistaa koneissa ja laitteissa käytettävät voitelu-, lukite- ja tiivistysaineet, johtimien ja putkien 

materiaalin ja tekee materiaalin valinnat ohjeiden mukaisesti 
Henkilö tekee mekaanisiin koneisiin ja laitteisiin kunnossapitotöitä, tiivistyksiä ja voiteluhuoltoja. 

☒  käyttää työvälineitä tarkoituksenmukaisesti, tunnistaa eri materiaaleja, voiteluaineita ja kemikaaleja 

ja säilyttää, käyttää ja kierrättää niitä oikein 

☒  valitsee oikeat mittavälineet mekaanisten asennusten mittaamiseen ja käyttää niitä oikein ja 

varmistaa asennuksen mittaamalla 

☒  suorittaa tavallisimmat mekaaniset asennukset ryhmän jäsenenä, purkaa ja kasaa mekaanisia 

liitoksia ottaen huomioon erilaiset kiinnityselimet ja huomioi puhtauden ja korroosionsuojauksen 
merkityksen asennustöissä 

☒  saattaa koneen turvallisesti huoltokuntoon, estää sen käynnistymisen työn aikana ja tietää 

automaattisiin koneisiin liittyvät turvallisuusriskit 

☒  hallitsee erilaisten koneiden toimintaperiaatteita niin, että kykenee tekemään tavanomaisia kone- 

ja kunnossapitoasennuksia 

☒  tekee nostot ja siirrot turvallisesti 

Henkilö tekee sähkömekaanisia asennuksia. 

☒  tuntee sähkötekniikan perusteet ja huomioi työssään sähkötyöturvallisuuden 

☒  ottaa huomioon kytkentätöissä pneumatiikan ja hydrauliikan vaatimukset 

☒  ymmärtää työhön liittyvienfysikaalisten suureiden merkityksen 
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☒  käyttää annettuja työvälineitä tarkoituksenmukaisesti vahingoittamatta niitä tai asennettavaa 

kohdetta 

☒  kytkee huollettavan koneen paineettomaksi ja virrattomaksi turvallisesti, estää laitteen tahattoman 

käynnistymisen, etsii mahdollisia häiriötä ja hallitsee yleismittarin käytön 

☒  tietää pneumaattiset, hydrauliset ja sähkömekaaniset tavat aikaansaada liikettä, huomioi paineen 

vaikutuksen pneumatiikan ja hydrauliikan toimilaitteiden toiminnassa sekä puhtauden ja tiiviyden 
merkityksen järjestelmissä 

☒  hallitsee sähkötekniikan ja siihen liittyvän sähkötyöturvallisuuden perusteet, pneumatiikan ja 

hydrauliikan perusteet ja näiden asennuksiin liittyvät turvallisuusasiat ja varmistaa asennuskohteen 
paineettomuuden ja jännitteettömyyden 

☒  tietää mekaanisten sulkuventtiilien rakenteet ja toiminnan sekä vaihtaa tai lisää niitä paineettomiin 

putkistoihin 
Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja kunnossapitotöiden työturvallisuusvaatimuksia. 

☒  varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita sekä tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja huolehtii tulitöiden turvallisuuteen liittyvistä asioista sekä 

omaa tiedollisesti ja taidollisesti EA1:tä tai hätäensiapukoulutusta vastaavan ensiavun annon ja tulityö- 
ja työturvallisuuskorttien suorittamiseen vaadittavat tiedot ja taidot 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 

☒  toimii työryhmän jäsenenä, huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 

☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja sekä 

pitää huolta käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta sekä työympäristönsä siisteydestä ja 
järjestyksestä 

☒  selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa 

tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja 
toimintaansa palautteen perusteella sekä arvioi toimintakykyään 

☒  pitää huolta käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta 

☒  selvittää ja raportoi tekemänsä huolto- ja korjaustoimenpiteet suullisesti esimerkiksi asiakkaan 

laskutuksen perusteeksi 

☒  hallitsee englanniksi alalla tarvittavaa sanastoa niin, että pystyy sanakirjan kanssa selvittämään 

osaluetteloista tuotteita/ komponentteja  
 

Pneumatiikka-asennukset 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  suunnitella työtään ja hyödyntää pneumatiikka-asennustöissä piirustuksia, teknisiä dokumentteja ja 

kytkentäkaavioita 

☒  tehdä pneumatiikka-asennuksia ja niihin liittyviä töitä 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja pneumatiikka-asennuksien työturvallisuusvaatimuksia. 



Oppimisympäristön tunnistamisraportti 

 

16 

Arviointi 

Henkilö suunnittelee työtään ja hyödyntää pneumatiikka-asennustöissä piirustuksia, teknisiä 
dokumentteja ja kytkentäkaavioita. 

☒  tunnistaa laitteissa käytettävien letkujen, putkistojen ja komponenttien materiaalit ja merkinnät ja 

käyttää työvälineitä tarkoituksenmukaisesti niin, että ne eivät vahingoita komponentteja 

☒  tuntee keskeisimmät pneumatiikan ohjauskaavioihin liittyvät piirrosmerkit ja tulkitsee letkujen, 

putkiston ja pneumatiikkakomponenttien asennuspiirustuksia 

☒  tietää paineen tuottamiseen käytettävien laitteiden perusominaisuudet ja toimintatavat, 

pneumatiikkajärjestelmän toimintaperiaatteet sekä tekniikkaan liittyvät fysikaaliset perusteet ja osaa 
järjestelmän energiansiirtoketjussa käytettävät yleisimmät laitteet ja komponentit 

☒  ymmärtää pneumatiikkaan liittyvien fysikaalisten suureiden merkityksen  

Henkilö tekee pneumatiikka-asennuksia ja niihin liittyviä töitä. 

☒  asentaa putket, letkut sekä letkujen ja putkistojen liitososat, kiinnittää ne erilaisiin kannattimiin ja 

käyttää putkiston tai letkuston rakentamisessa tarvittavia taivutus- ja katkaisulaitteita 

☒  ymmärtää puhtauden merkityksen järjestelmän toimintaan, suojaa komponentit epäpuhtauksilta 

sekä tunnistaa puhdistamisen tarpeen ja puhdistaa järjestelmän ohjatusti 

☒  asentaa venttiileitä, venttiiliterminaaleja ja ohjauksessa käytettäviä suunta-, paine- ja 

virtausventtiileitä 

☒  asentaa kompressorin ja sylintereitä osaksi pneumatiikkajärjestelmää ja tietää niiden 

toimintaperiaatteet 

☒  selvittää kaavioiden avulla laitteen toiminnan ja kiinnittää sähköiset laitteet ja komponentit oikein 

☒  rakentaa kaavioiden, työpiirustusten ja ohjeiden mukaisia järjestelmiä ja suorittaa putkiston ja 

letkujen puhdistuksen ja suojauksen ohjeiden mukaan oikeilla menetelmillä 

☒  huomioi sähkötyöturvallisuuden kysyen ajoittain ohjeita 

☒  ehkäisee kosteuden syntymistä ja poistaa kosteuden pneumatiikkajärjestelmästä 

Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja pneumatiikka-asennuksien työturvallisuusvaatimuksia. 

☒  varmista ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita sekä tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 

☒  toimii työryhmän jäsenenä, huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 

☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja, pitää 

huolta käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta sekä työympäristönsä siisteydestä ja järjestyksestä 

☒  selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa 

tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta, korjaa tarvittaessa työskentelyään ja toimintaansa 
palautteen perusteella sekä arvioi toimintakykyään 

☒  noudattaa työturvallisuusmääräyksiä, huomioi yleiset ja pneumatiikka-asennuksiin liittyvät 

työturvallisuusasiat, työskentelee työturvallisuusohjeiden mukaisesti aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai 
ympäristölle 

☒  selvittää ja raportoi tekemänsä huolto- ja korjaustoimenpiteet suullisesti esimerkiksi asiakkaan 

laskutuksen perusteeksi 

☒  hallitsee englanniksi alalla tarvittavaa sanastoa niin, että pystyy sanakirjan kanssa selvittämään 

osaluetteloista tuotteita/ komponentteja 
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Robotin käyttö 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  käyttää robottia ja sen apulaitteita 

☒  ohjelmoida ja käyttää nivelvarsirobottia tai robottisolua 

☒  palauttaa nivelvarsirobotin tuotantokuntoon häiriötilanteesta 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja robotin käytön työturvallisuusvaatimuksia. 

Arviointi 

Henkilö käyttää robottia ja sen apulaitteita. 

☒  tietää perinteisiä robotiikan käyttökohteita, robottien yleisimmät rakennetyypit ja 

toimintaperiaatteet sekä eri apulaitteiden (kääntäjät, tarraimet, kiinnittimet, tarttujat) käyttökohteet 

☒  vaihtaa apulaitteita tarvittaessa 

☒  tunnistaa perusliikekäskyt 

☒  tunnistaa eri valmistajien robotteja ja tietää niiden käyttöliittymien ja ohjelmointikielien 

eroavaisuuksia 

☒  omaa riittävät tietotekniset valmiudet ohjelmointiin 

Henkilö ohjelmoi ja käyttää nivelvarsirobottia tai robottisolua. 

☒  käyttää valmista robotin ohjelmaa ja robottiasemaa turvallisesti, suorittaa pisteiden ohjelmoinnin, 

perusliikekäskyt, työkalun ja työkohdekoordinaatiston määrittelyn ja laittaa robotin käyttövalmiiksi ja 
hallitsee perustoiminnot 

☒  ohjelmoi yksinkertaisia liikeohjelmia teollisuusroboteille, tietää robotin erilaiset ohjelmointitavat 

sekä testaa ohjelmat käsiajona, automaattiajona tai simuloimalla 
Henkilö palauttaa nivelvarsirobotin tuotantokuntoon häiriötilanteesta. 

☒  käyttää robottiasemaa ja virheilmoitusten perusteella tekee käyttäjän tehtävänä olevat 

yksinkertaiset korjaukset ja palauttaa robotin tuotantokäyttöön 

☒  tulkitsee ohjekirjoja ja virheilmoituksia ja noudattaa robottiaseman käyttöturvallisuusohjeita 

☒  tietää laitteiston toiminnan kannalta tarkastettavat kohteet ja käyttöhuoltoon kuuluvat 

perustehtävät 
Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja robotin käytön työturvallisuusvaatimuksia. 

☒  varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita sekä tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 

☒  toimii työryhmän jäsenenä, huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 

☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja, pitää 

huolta käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta sekä työympäristönsä siisteydestä ja järjestyksestä 

☒  selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa 

tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta, korjaa tarvittaessa työskentelyään ja toimintaansa 
palautteen perusteella sekä arvioi toimintakykyään 
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☒  noudattaa työturvallisuusmääräyksiä, huolehtii erityisesti robottiympäristössä työskentelyyn 

liittyvistä turvallisuusasioista, tarkistaa robotin työskentelyalueen suojaamisen sekä varmistaa 
tahattoman käynnistymisen eston, 

☒  hallitsee kotimaisen kielen lisäksi englanniksi alalla tarvittava sanastoa niin, että pystyy sanakirjan 

kanssa selvittämään robotin virhekoodeja 

☒  raportoi työskentelyään suullisesti 

 

Voimayksiköiden ja moottoreiden asennustyöt 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  suunnitella työtään, hyödyntää teknisiä dokumentteja, valita työkalut ja menetelmät asennustöihin 

ja hyödyntää tarvittaessa erikoispalveluja 

☒  asentaa, huoltaa ja korjata poltto-, hydrauliikka- ja sähkömoottoreita ja tehdä asennuksiin liittyviä 

mittauksia ja havaintoja kunnostamistarpeista 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja voimayksiköiden ja moottoreiden asennustöiden 

työturvallisuusvaatimuksia. 

Arviointi 

Henkilö suunnittelee työtään, hyödyntää teknisiä dokumentteja, valitsee työkalut ja menetelmät 
asennustöihin ja hyödyntää tarvittaessa erikoispalveluja. 
Erityyppisten moottoreiden toimintaperiaatteiden ja käyttökohteiden tunteminen. 

☒  tuntee voimakoneiden toimintaperiaatteet ja käyttökohteet 

☒  kiinnittää voimakoneen sille tarkoitetulle alustalle ja noudattaa työturvallisuusmääräyksiä sekä 

laitteen asennus- ja käyttöturvallisuusohjeita 

☒  lukee moottorin tyyppi- tai arvokilpitiedot ja tunnistaa moottorin sekä varmistaa, että se on 

tarkoitettu asennuskohteeseen 
Hallitsee teknisten dokumenttien, oikeiden työkalujen ja menetelmien käytön asennustöissä ja osaa 
hyödyntää tarvittaessa erikoispalveluja. 

☒  ymmärtää asennustyössä tarvittavat kuvat ja ohjeet, hyödyntää asennus- ja huolto-ohjeita, mutta 

kysyy ajoittain ohjeita 

☒  tunnistaa eri materiaaleja, tiivistys- ja voiteluaineita, tietää eri nesteiden käyttökohteet ja 

ymmärtää puhtauden merkityksen asennustöissä 

☒  hankkii asennustyössä tarvittavat oikeat työkalut, tarvikkeet ja varaosat ja osaa arvioida työhön 

kuluvaa aikaa, mutta kysyy ajoittain neuvoja ja käyttää asiantuntijoita apuna 

☒  ottaa huomioon viranomaismääräykset ja muut standardit voimayksiköiden asennus- ja 

muutostöissä 
Henkilö asentaa, huoltaa ja korjaa poltto-, hydrauliikka- ja sähkömoottoreita ja tekee asennuksiin 
liittyviä mittauksia ja havaintoja kunnostamistarpeista 

☒  varmistaa työskentelyn aikana, ettei voimakoneen käynnistymisvaaraa ole ja huolehtii 

työskentelypisteensä järjestyksestä 

☒  purkaa ja kasaamekaanisia liitoksia, toteuttaa mekaaniset liitokset ja niihin liittyvät tiivistykset, 

irrottaa ja asentaa kuulalaakereita ja akselitiivisteitä 

☒  tunnistaa moottoreissa käytettäviä antureita ja apulaitteita 
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☒  suorittaa moottorin voiteluhuolto- ja puhdistushuoltotoimenpiteet, varmistaa riittävän 

voimakoneen jäähdytyksen ja tekee aistinvaraisia havaintoja nestevuodoista ja oudoista äänistä 

☒  suojaa moottorin kuljetuksen ja asennuksen aikana, varmistaa paineettomuuden asennuksen 

aikana ja tekee yksinkertaisia putkistoasennuksia 

☒  suorittaa moottoreiden ja voimayksiköiden perushuolto- ja - kunnossapitotyöt, vaihtaa 

moottoreiden apulaitteita 

☒  tekee asennusmittauksia alustoille ja perustuksille, koneiden vaaitukset ja linjaukset sekä 

epäkeskeisyyden mittauksen ja käyttää yleisiä konepajamittavälineitä ja yleismittaria 

☒  käyttää turvallisesti työssä tarvittavia nosto-, siirto- ja apulaitteita  

Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja voimayksiköiden ja moottoreiden asennustöiden 
työturvallisuusvaatimuksia. 

☒  varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita sekä tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 

☒  toimii työryhmän jäsenenä, huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 

☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja, pitää 

huolta käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta sekä työympäristönsä siisteydestä ja järjestyksestä 

☒  siisteydestä ja järjestyksestä selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa 

ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta ja korjaa tarvittaessa 
työskentelyään ja toimintaansa palautteen perusteella sekä arvioi toimintakykyään 

☒  arvioi työhön kuluvaa aikaa ja selvittää tekemänsä huolto- ja korjaustoimenpiteet suullisesti 

esimerkiksi asiakkaan laskutuksen perusteeksi 

☒  käyttää yleisiä nostovälineitä ja tekee nostot sekä siirrot turvallisesti 

☒  hallitsee englanniksi alalla tarvittavaa sanastoa niin, että pystyy sanakirjan kanssa selvittämään 

osaluetteloista tuotteita/ komponentteja  
 

Voimansiirron ja koneenelimien asennustyöt 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  suunnitella työtään, hyödyntää teknisiä dokumentteja, valita työkalut ja menetelmät asennustöihin 

ja hyödyntää tarvittaessa erikoispalveluja 

☒  asentaa, huoltaa ja korjata voimansiirtoja ja niissä käytettäviä komponentteja ja tehdä asennuksiin 

liittyviä mittauksia ja havaintoja kunnostamistarpeista 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja voimansiirron ja koneenelimien asennustöiden 

työturvallisuusvaatimuksia. 

Arviointi 

Henkilö suunnittelee työtään, hyödyntää teknisiä dokumentteja, valitsee työkalut ja menetelmät 
asennustöihin ja hyödyntää tarvittaessa erikoispalveluja. 
Voimansiirtojen ja niihin liittyvien koneenelimien toimintaperiaatteiden, käyttökohteiden ja käyttöiän 
tunteminen 
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☒  tietää erityyppisten voimansiirtojen, lieriöhammasvaihteiden, planeettavaihteen, variaattorin ja 

niihin liittyvien kone-elimien toimintaperiaatteet ja käyttökohteet 

☒  kiinnittää voimansiirron sille tarkoitetulle alustalle ja noudattaa työturvallisuusmääräyksiä sekä 

laitteen asennus- ja käyttöturvallisuusohjeita 

☒  hallitsee erilaisten kytkintyyppien rakenteet, jarrut ja hammasvaihdetyypit ja tietää niiden 

toimintaperiaatteet sekä kiinnitystavat alustaan ja voimansiirtoon 

☒  lukee laitteen tyyppi- tai arvokilpitiedot ja tunnistaa sen sekä varmistaa, että se on tarkoitettu 

käytettäväksi asennuskohteessa. 
Hallitsee teknisten dokumenttien, oikeiden työkalujen ja menetelmien käytön asennustöissä ja 
hyödyntää tarvittaessa erikoispalveluja. 

☒  ymmärtää asennustyössä tarvittavat kuvat ja ohjeet ja hyödyntää asennus- ja huolto-ohjeita, mutta 

kysyy ajoittain ohjeita työskentelyssä 

☒  tunnistaa eri materiaaleja, tiivistys- ja voiteluaineita, tietää eri nesteiden käyttökohteet ja 

ymmärtää puhtauden merkityksen asennustöissä 

☒  hankkii asennustyössä tarvittavat oikeat työkalut, tarvikkeet ja varaosat, osaa arvioida työhön 

kuluvaa aikaa ja kysyy tarvittaessa neuvoja ja käyttää asiantuntijoita apuna 
Henkilö asentaa, huoltaa ja korjaa voimansiirtoja ja niissä käytettäviä komponentteja ja tekee 
asennuksiin liittyviä mittauksia ja havaintoja kunnostamistarpeista. 

☒  varmistaa työskentelyn aikana, ettei käynnistymisvaaraa ole ja huolehtii työskentelypisteensä 

järjestyksestä 

☒  purkaa ja kasaa mekaanisia liitoksia, toteuttaa mekaaniset liitokset ja niihin liittyvät tiivistykset sekä 

irrottaa ja asentaa kuulalaakereita ja akselitiivisteitä 

☒  tekee asennusmittauksia alustoille ja perustuksille, osaa koneiden vaaitukset ja linjaukset sekä 

epäkeskeisyyden mittauksen, käyttää yleisiä konepajamittavälineitä ja yleismittaria ja tietää betoni- ja 
teräsalustoihin kiinnittämisessä käytettävät menetelmät 

☒  suorittaa voimansiirron voiteluhuollon ja puhdistushuoltotoimenpiteet, varmistaa riittävän 

jäähdytyksen ja tekee aistinvaraisia havaintoja nestevuodoista ja oudoista äänistä 

☒  suojaa voimansiirron kuljetuksen ja asennuksen aikana, varmistaa paineettomuuden asennuksen 

aikana ja tekee yksinkertaisia putkistoasennuksia 

☒  suorittaa voimansiirron ja siihen liittyvien komponenttien perushuolto- ja kunnossapitotyöt ja osaa 

vaihtaa kone-elimiä tehonsiirtoon 

☒  tietää eri hammasvaihdetyypit, niiden rakenteen ja toimintaperiaatteen, osaa niiden kiinnitystavat 

alustaan ja voimansiirtoon ja selvittää oikean paineen hydrostaattisessa voimansiirtojärjestelmässä 

☒  asentaa ja linjaa tehonsiirtoon liittyviä nivelakselistoja, kytkimiä, jarruja, ketju- ja hihnakäyttöjä sekä 

kuljettimia tai niiden komponentteja ja huolehtii oikeista kiristyksistä ja linjauksista 

☒  käyttää turvallisesti työssä tarvittavia nosto-, siirto- ja apulaitteita 

Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja voimansiirron ja koneenelimien asennustöiden 
työturvallisuusvaatimuksia. 

☒  varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita sekä tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 

☒  toimii työryhmän jäsenenä, huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 
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☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja, pitää 

huolta käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta sekä työympäristönsä siisteydestä ja järjestyksestä 

☒  selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa 

tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja 
toimintaansa palautteen perusteella sekä arvioi toimintakykyään 

☒  arvioi työhön kuluvaa aikaa ja selvittää tekemänsä huolto- ja korjaustoimenpiteet suullisesti 

esimerkiksi asiakkaan laskutuksen perusteeksi 

☒  hallitsee englanniksi alalla tarvittavaa sanastoa niin, että pystyy sanakirjan kanssa selvittämään 

osaluetteloista tuotteita/ komponentteja  
 

3D-valmistusmenetelmän käyttö 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  suunnitella valmistamisen ja hyödyntää konepiirustuksia, mittaustekniikkaa ja trigonometriaa 

tarvittavien mittojen selvittämiseen 

☒  käyttää 3D CAD/CAM-ohjelmaa, mallintaa monimuotoisen 3D-kappaleen umpi- ja kuoripiirteisinä, 

rajata muotoja ja työratoja ja tulostaa 2D-konepajapiirustukset mallintamastaan kappaleesta 

☒  valmistaa kappaleen ainetta lisäävällä valmistusmenetelmällä 

☒  viimeistellä valmistettavan kappaleen 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja 3D-valmistusmenetelmien työturvallisuusvaatimuksia. 

Arviointi 

Henkilö suunnittelee valmistamisen ja hyödyntää konepiirustuksia, mittaustekniikkaa ja trigonometriaa 
tarvittavien mittojen selvittämiseen. 

☒  hyödyntää matematiikkaa työn edellyttämällä tavalla ja laskee alan laskutoimituksia 

☒  käyttää tarkoituksenmukaisesti mittavälineitä ja tekee mittauksia yleisimmillä mittavälineillä 

itsenäisesti 

☒  lukee oikein konepiirustuksen kuvantoja ja hahmottaa kappaleen piirustuksista 

☒  tunnistaa yleisimmät materiaalit ja niiden merkinnät ja käyttää annettuja materiaaleja 

tarkoituksenmukaisesti 

☒  piirtää mittaamastaan kappaleesta valmistuksessa tarvittavan konepiirustuskuvan 

☒  lukee ja ymmärtää englanninkielistä alalla tarvittavaa materiaalia 

Henkilö käyttää 3D CAD/CAM-ohjelmaa, mallintaa monimuotoisen 3D-kappaleen umpi- ja 
kuoripiirteisinä, rajaa muotoja ja työratoja ja tulostaa 2D-konepajapiirustukset mallintamastaan 
kappaleesta. 

☒  hallitsee CAD-ohjelman käytön, luo yksinkertaiset geometriat ja muodot sekä valitsee ja rajaa oikeat 

muodot valmistukseen 3D- muodoista 

☒  hallitsee eri ohjelmistojen oikean käyttökohteen ja erottelee 2D- tason piirustuksen sekä pinta- ja 

tilavuusmallin 

☒  tulostaa 2D-konepajapiirustukset mallintamastaan kappaleesta 

Henkilö valmistaa kappaleen ainetta lisäävällä valmistusmenetelmällä. 

☒  tuntee ainetta lisääviä valmistusmenetelmiä ja niiden käyttökohteita 
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☒  valitsee 3D-valmistukseen sopivan laitteen ja lisäaineen tai lisäaineet 

☒  noudattaa 3D-valmistuslaitteiston käyttöturvallisuusohjeita ja varmistaa kaikissa tilanteissa koneen 

toiminnan turvallisuuden kysyen ajoittain ohjeita, mutta laittaa itsenäisesti valmistuksessa käytettävän 
koneen käyttökuntoon ja käynnistää valmistuksen laatimalleen 3D-mallille ja varmistaa ennen koneen 
käynnistämistä, ettei särkymisvaaraa ole 

☒  valmistaa 3D-kappaleita ottaen huomioon koneen ominaisuudet ja hallitsee valmistustiedostojen 

siirron massamuisteilla, datakaapelilla tai langattomasti valmistuksessa käytettävälle koneelle 

☒  käyttää tukirakenteita asianmukaisesti ja poistaa ne ohjeiden mukaan 

☒  siistii laitteiston ja sen ympäristön jatkokäyttöä varten 

Henkilö viimeistelee valmistettavan kappaleen. 

☒  tekee viimeistelyn käyttäen mekaanisia aineenpoistomenetelmiä ja työkaluja asianmukaisesti ja 

tekee tarvittavat pinnanlaadun viimeistelytyöt 
Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja 3D-valmistusmenetelmien työturvallisuusvaatimuksia. 

☒  varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita sekä tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 

☒  toimii työryhmän jäsenenä ja huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 

☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja sekä 

pitää huolta käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta sekä työympäristönsä siisteydestä ja 
järjestyksestä 

☒  selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa 

tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja 
toimintaansa palautteen perusteella sekä arvioi toimintakykyään 

☒  tekee perustarkistukset käyttämillensä koneille pääosin itsenäisesti 

☒  tuntee valmistuksessa käytettävän koneen lämmöntuontiin, säteilyyn, paineisiin, kaasuihin, 

kemikaaleihin ja muihin vastaaviin ominaisuuksiin liittyvät riskit ja käsittelee ja käyttää teollisuudessa 
käytettäviä kaasuja oikein ja turvallisesti 

☒  selvittää tekemänsä toimenpiteet suullisesti esimerkiksi asiakkaan laskutuksen perusteeksi 

☒  hallitsee englanniksi alalla tarvittavaa sanastoa niin, että pystyy käyttämään 3D-ohjelmistoja ilman 

suomenkielisiä valikoita 
 

Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  asettaa hitsauslaitteiston käyttökuntoon 

☒  käsitellä alumiinia ja ruostumattomia teräksiä 

☒  valita hitsausprosessin (131, 135, 141), lisäaineen ja suojakaasun 

☒  valmistella hitsattavan kappaleen sekä säätää laitteiston 

☒  suorittaa hitsauksen kahdella valitsemallaan prosessilla (131, 135, 141) alumiinille ja 

ruostumattomalle teräkselle 
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☒  tarkastaa hitsin silmämääräisesti sekä tehdä hitsien jälkikäsittelyt 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsauksen 

työturvallisuusvaatimuksia. 

Arviointi 

Henkilö asettaa hitsauslaitteiston käyttökuntoon. 

☒  tunnistaa hitsauslaitteiston osat ja asettaa hitsauslaitteiston käyttökuntoon 

Henkilö käsittelee alumiinia ja ruostumattomia teräksiä. 

☒  tietää alumiinin ja ruostumattoman teräksen perusominaisuudet, merkinnät ja yleisimmät 

käyttökohteet 

☒  käsittelee asianmukaisesti alumiinia ja ruostumatonta terästä olevia levyaihioita ja tietää näiden 

työympäristölle ja materiaalinkäsittelylle asettamat erityisvaatimukset 
Henkilö valitsee hitsausprosessin (131, 135, 141), lisäaineen ja suojakaasun. 

☒  valitsee hitsausprosessin, lisäaineen ja suojakaasun käyttökohteen mukaan, mutta kysyy 

tarvittaessa lisää ohjeita tai neuvoja 

☒  tunnistaa hitsausprosessit (131, 135, 141) ja tietää niiden tyypilliset käyttöalueet ja ominaisuudet 

alumiinille ja ruostumattomalle teräkselle 

☒  tietää kaasujen ja alumiinin ja ruostumattoman teräksen lisäaineiden varastointiin, käsittelyyn ja 

taloudelliseen käyttöön liittyvät toimet 
Henkilö valmistelee hitsattavan kappaleen sekä säätää laitteiston. 

☒  valmistelee hitsattavan kappaleen railon, silloituksen ja materiaaliominaisuuksien vaatimalla tavalla 

☒  säätää laitteiston hitsaustilanteen vaatimusten mukaisesti ja tuntee alumiinin ja ruostumattoman 

teräksen hitsattavuuden sekä hitsausliitoksissa käytettävät railot ja liitosmuodot 
Henkilö suorittaa hitsauksen kahdella valitsemallaan prosessilla (131, 135, 141) alumiinille ja 
ruostumattomalle teräkselle. 

☒  hitsaa voimassa olevan hitsaajan pätevyyskoestandardin mukaisesti arvioitavat pienahitsauskokeet 

(FW) asennossa PB ml 

☒  suorittaa hitsauksen hitsausohjeen mukaisesti 

Henkilö tarkastaa hitsin silmämääräisesti sekä tekee hitsien jälkikäsittelyt. 

☒  tietää yleisimmät hitsausvirheet sekä hitsien mitoitustavat ja merkinnät 

☒  tietää juurikaasun merkityksen 

☒  tarkastaa hitsin silmämääräisesti voimassa olevien virhestandardien mukaisesti 

Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsauksen 
työturvallisuusvaatimuksia. 

☒  varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita sekä tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 

☒  toimii työryhmän jäsenenä ja huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 

☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja sekä 

pitää huolta käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta, sekä työympäristönsä siisteydestä ja 
järjestyksestä 
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☒  selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa 

tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja 
toimintaansa palautteen perusteella sekä arvioi toimintakykyään  
 

CAD/CAM-ohjelmointi 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  käyttää 3D CAD/CAM-ohjelmaa ja mallintaa 3D-kappaleen sekä tulostaa 2D- konepajapiirustukset 

mallintamastaan kappaleesta 

☒  tehdä   CAM-ohjelmoinnin, valita sekä rajata muodot, valita työkalut, asettaa oikeat valmistuksessa 

tarvittavat arvot ja parametrit sekä tehdä toimivat työradat valmistukseen 

☒  valita NC-koneen ja tehdä CNC-ohjelman siirron tietokoneelta siirrettävillä massamuisteilla tai 

tiedonsiirto-ohjelmiston avulla valmistuksessa käytettävälle koneelle 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja työturvallisuusvaatimuksia. 

Arviointi 

Henkilö käyttää 3D CAD/CAM-ohjelmaa ja mallintaa 3D-kappaleen sekä tulostaa 2D- 
konepajapiirustukset mallintamastaan kappaleesta. 

☒  käyttää tietokonetta, hallitsee tiedostojen hallinnan ja lukee työpiirustusten mitoituksen ja 

piirrosmerkit 

☒  hallitsee eri ohjelmistojen oikean käyttökohteen ja erottelee 2D-tason piirustuksen sekä pinta- ja 

tilavuusmallin 

☒  luo yksinkertaiset geometriat ja muodot 

☒  tulostaa 2D-konepajapiirustukset mallintamastaan kappaleesta 

Henkilö tekee CAM-ohjelmoinnin, valitsee sekä rajaa muodot, valitsee työkalut, asettaa oikeat 
valmistuksessa tarvittavat arvot ja parametrit sekä tekee toimivat työradat valmistukseen. 

☒  käyttää materiaali- ja työkalukirjastoja kysyen ajoittain ohjeita ja valitsee sopivat 

valmistusmenetelmät, kiinnitykset ja työvarat viimeistelyä varten ja muuttaa valmistuksessa tarvittavat 
arvot eri materiaalien ja ohjeiden mukaisesti 

☒  simuloi ja tarkistaa työradat ennen siirtoa valmistavalle koneelle sekä muokkaa toimivat työradat 

valmistukseen 

☒  editoi muotoja ja luo valmistuksessa tarvittavan ohjelman 

☒  valitsee ja rajaa oikeat muodot tarvittavien työratojen valmistusta varten 2D- ja 3D-muodoille, 

valitsee sopivat työkalut valmistukseen käyttötarkoituksen mukaan kysyen ajoittain yksittäisiä ohjeita 
Henkilö valitsee NC-koneen ja tekee CNC-ohjelman siirron tietokoneelta siirrettävillä massamuisteilla tai 
tiedonsiirto-ohjelmiston avulla valmistuksessa käytettävälle koneelle. 

☒  tietää CNC-koneiden toimintaperiaatteet ja käyttökohteet ja valitsee oikeantyyppisen koneen työtä 

ja sarjakokoa varten, mutta kysyy ajoittain neuvoa 

☒  tuntee ohjauspaneelin kytkinten ja nappien merkintöjen toimintoja 

☒  hyödyntää tietotekniikan peruskäyttötaitoja ja CAD-piirtämisen alkeita työskentelyssään ja hallitsee 

tiedostojen hallinnan ja tiedonsiirrot koneelta toiselle 

☒  siirtää valmiin ohjelman valmistukseen ja tarkistaa postprosessorin tai kääntäjän oikean toiminnan 

ennen valmistusta 
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Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja työturvallisuusvaatimuksia. 

☒  varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita sekä tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 

☒  toimii työryhmän jäsenenä, huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 

☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja sekä 

pitää huolta käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta sekä työympäristönsä siisteydestä ja 
järjestyksestä 

☒  selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa 

tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja 
toimintaansa palautteen perusteella sekä arvioi toimintakykyään 
 

CNC-jyrsintä 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  tehdä NC-jyrsinnän menetelmäsuunnittelun 

☒  laatia   CNC-ohjauksella käsin jyrsinnän   NC-ohjelman ja simuloi ohjelman joko   NC- ohjauksella tai 

CAM-ohjelmistolla 

☒  käyttää   NC-jyrsinkonetta ja valmistaa työpiirustuksien mukaisia käännön sisältäviä monimuotoisia 

kappaleita CNC-työstökeskuksella 

☒  tekee laadunhallinnan mittaukset ja dokumentoinnin 

☒  tehdä käyttäjälle kuuluvat määräaikaishuollot ja tarkistukset CNC-työstökeskukselle ja siihen 

liittyville työvälineille 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja CNC-jyrsinnän työturvallisuusvaatimuksia. 

Arviointi 

Henkilö tekee NC-jyrsinnän menetelmäsuunnittelun. 

☒  tunnistaa tavalliset koneistettavat materiaalit ja tietää niiden työstöominaisuuksia 

☒  määrittää ja laskee työstöarvoja, mutta kysyy neuvoja työsuunnitelman laadinnassa 

☒  laskee kolmioiden sivuja ja kulmia sekä tekee työssä muita tarvittavia laskutoimituksia, mutta kysyy 

ajoittain ohjeita 

☒  tunnistaa mitoitusmerkinnät ja tavallisimmat toleranssi- ja pinnanlaatumerkinnät sekä ymmärtää 

tavallisia konepiirustuksia ja hahmottaa piirustusten mukaisen kappaleen 
Henkilö laatii CNC-ohjauksella käsin jyrsinnän NC-ohjelman ja simuloi ohjelman. 

☒  siirtää valmiin CNC-ohjelman työstökeskukselle ja editoi sen ajettavaksi, tarkastaa ja simuloi 

ohjelman ennen kuin ajaa sen CNC-työstökeskuksella 
Henkilö käyttää NC-jyrsinkonetta ja valmistaa työpiirustuksien mukaisia käännön sisältäviä 
monimuotoisia kappaleita CNC-työstökeskuksella. 

☒  valmistaa työpiirustuksien mukaisia teollisuuden mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä 

monimuotoisia kappaleita, joissa on tarkkuudella IT7- ja Ra 1,6 toleroituja mittoja ja tarkkuusvaatimus 
ISO 2768-f, mutta kysyy ajoittain ohjeita 
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☒  varmistaa kappaleen ja terien kiinnityksen aina ennen aloitusta ja varmistaa kaikissa tilanteissa 

toiminnan turvallisuuden 

☒  koneistaa rakenneterästä ja muita lujuudeltaan sitä alhaisempia materiaaleja 

☒  käyttää työhön soveltuvia teriä ja työkaluja, hallitsee työkalujen, terien, kiinnittimien ja pitimien 

oikean käytön ja säilytyksen 

☒  koneistaa kappaleita, joissa on monimuotoisia koneistettavia muotoja: taso- ja lieriöpintoja, uria, 

taskuja, viisteitä, pyöristyksiä, porauksia, upotuksia, kierrereikiä ja reiän avarruksia 

☒  käyttää tarvittavia työlaitteita ja tekee tarvittaessa apukoneistuksia 

☒  asettaa nollapisteen, työkalut ja terät sekä asettaa teräkorjaimet 

☒  kiinnittää kappaleen oikein, hakee nollapisteen, osaa vaihtaa erilaisia kiinnitiimiä työstökeskukselle 

ja käyttää sopivaa kiinnitysvoimaa ja asettaa kiinnittimet ja työstettävät kappaleet niiden käännön tai 
irrottamisen jälkeen suoraan ja oikeilla voimilla 

Henkilö tekee laadunhallinnan mittaukset ja dokumentoinnin. 

☒  valitsee oikeat mittavälineet ja käyttää eri mittavälineitä tarkoituksenmukaisesti ja säilyttää ne 

huolellisesti ja suorittaa pituusmittaukset IT7-tarkkuudella ja laatii mittauspöytäkirjan 

☒  tarkistusmittaa käyttämänsä mittavälineet sekä ymmärtää kalibroinnin ja puhtauden merkityksen 

☒  ottaa vastuun siitä, että valmiit kappaleet ovat työpiirustusten mukaisia 

Henkilö tekee käyttäjälle kuuluvat määräaikaishuollot ja tarkistukset CNC- työstökeskukselle ja siihen 
liittyville työvälineille. 

☒  käyttää koneita ja työvälineitä huolellisesti, hallitsee niiden perustyökaluhuollon, niiden oikean 

käytön ja käyttää ja säilyttää työvälineitä tarkoituksenmukaisella tavalla 

☒  tunnistaa yleisimmät koneen ilmoittamat hälytykset, selvittää englanninkieliset virheilmoitukset ja 

tekee käyttäjälle kuuluvat perustarkistukset CNC-koneelle 

☒  lukee ja ymmärtää englanninkielistä alalla tarvittavaa sanastoa 

Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja CNC-jyrsinnän työturvallisuusvaatimuksia. 

☒  varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita sekä tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 

☒  toimii työryhmän jäsenenä ja huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle, ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 

☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja sekä 

pitää huolta käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta, sekä työympäristönsä siisteydestä ja 
järjestyksestä 

☒  selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa 

tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja 
toimintaansa palautteen perusteella sekä arvioi toimintakykyään 

☒  ilmoittaa mahdollista työsuojeluun liittyvistä puutteista 

 

CNC-sorvaus 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 
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☒  tehdä NC-sorvauksen menetelmäsuunnittelun 

☒  laatia CNC-ohjauksella käsin sorvauksen NC-ohjelman ja simuloi ohjelman NC-ohjauksella tai CAM-

ohjelmistolla 

☒  käyttää CNC-sorvia ja valmistaa työpiirustuksien mukaisia käännön sisältäviä monimuotoisia 

kappaleita CNC-sorvilla 

☒  tekee laadunhallinnan mittaukset ja dokumentoinnin 

☒  tehdä käyttäjälle kuuluvat määräaikaishuollot ja tarkistukset käyttämälleen CNC-koneelle ja sen 

työvälineille 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja CNC-sorvauksen työturvallisuusvaatimuksia. 

Arviointi 

Henkilö tekee NC-sorvauksen menetelmäsuunnittelun. 

☒  tunnistaa tavalliset koneistettavat materiaalit ja tietää niiden työstöominaisuuksia 

☒  selvittää ja laskee työstöarvoja oikein, mutta kysyy yksittäisiä ohjeita työsuunnitelman laadinnassa 

☒  laskee kolmioiden sivuja ja kulmia ja tekee työssä muita tarvittavia laskutoimituksia 

☒  tunnistaa mitoitusmerkinnät ja tavallisimmat toleranssi- ja pinnanlaatumerkinnät sekä ymmärtää 

tavallisia konepiirustuksia ja hahmottaa piirustusten mukaisen kappaleen 
Henkilö laatii CNC-ohjauksella käsin sorvauksen NC-ohjelman ja simuloi ohjelman NC- ohjauksella tai 
CAM-ohjelmistolla. 

☒  siirtää valmiin CNC-ohjelman sorville ja editoi sen ajettavaksi 

☒  tarkastaa ja simuloi ohjelman ennen kuin ajaa sen CNC-sorvilla 

Henkilö käyttää CNC-sorvia ja valmistaa työpiirustuksien mukaisia käännön sisältäviä monimuotoisia 
kappaleita CNC-sorvilla. 

☒  valmistaa työpiirustuksien mukaisia teollisuuden mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä 

monimuotoisia kappaleita, joissa on tarkkuudella IT7 ja Ra 1,6 toleroituja mittoja ja tarkkuusvaatimus 
ISO 2768-f, mutta kysyy ajoittain ohjeita 

☒  varmistaa kappaleen ja terien kiinnityksen aina ennen aloitusta ja varmistaa kaikissa tilanteissa 

toiminnan turvallisuuden 

☒  koneistaa rakenneterästä ja muita lujuudeltaan sitä alhaisempia materiaaleja 

☒  käyttää työhön soveltuvia teriä ja työkaluja ja hallitsee työkalujen, terien, kiinnittimien ja pitimien 

oikean käytön ja säilytyksen 

☒  käyttää tarvittavia työlaitteita ja tekee tarvittaessa apukoneistuksia 

☒  sorvaa kappaleita, joissa on monimuotoisia ulko- ja sisäpuolisia koneistettavia pintoja: taso-, lieriö- 

ja kartiopintoja, viisteitä, pyöristyksiä, uran pistoja sekä kierteitä 

☒  asettaa nollapisteen ja terien asetukset, hallitsee mittauksen ja kompensaatioiden käytön työstön 

aikana 

☒  käyttää kiinnittimiä oikein, osaa vaihtaa kiinnitysleuat ja säätää niiden paineet oikeaksi  

Henkilö tekee laadunhallinnan mittaukset ja dokumentoinnin. 

☒  ottaa vastuun siitä, että valmiit kappaleet ovat työpiirustusten mukaisia ja laatii mittauspöytäkirjan 

☒  valitsee oikeat mittavälineet ja käyttää eri mittavälineitä tarkoituksenmukaisesti, ymmärtää 

kalibroinnin ja puhtauden merkityksen ja suorittaa pituusmittaukset IT7-tarkkuudella 

☒  säilyttää mittavälineitä huolellisesti ja osaa tarkistusmitata käyttämänsä mittavälineet 

Henkilö tekee käyttäjälle kuuluvat määräaikaishuollot ja tarkistukset käyttämälleen 
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CNC-koneelle ja sen työvälineille. 

☒  käyttää koneita ja työvälineitä huolellisesti, hallitsee perustyökaluhuollon ja niiden oikean käytön ja 

säilytyksen, käyttää ja säilyttää kiinnittimiä ja pitimiä tarkoituksenmukaisella tavalla 

☒  tunnistaa yleisimmät koneen ilmoittamat hälytykset ja tekee käyttäjälle kuuluvat perustarkistukset 

CNC-sorville 

☒  lukee ja ymmärtää englanninkielistä alalla tarvittavaa sanastoa 

Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja CNC-sorvauksen työturvallisuusvaatimuksia. 

☒  varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita sekä tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 

☒  toimii työryhmän jäsenenä, huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 

☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja sekä 

pitää huolta käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta sekä työympäristönsä siisteydestä ja 
järjestyksestä 

☒  selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa 

tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja 
toimintaansa palautteen perusteella sekä arvioi toimintakykyään 

☒  ilmoittaa mahdollista työsuojeluun liittyvistä puutteista 

 

CNC-särmäys 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  laatia särmäystyön työvaihesuunnitelman 

☒  käyttää särmäyspuristinta ja valmistaa särmättävän kappaleen särmäyspuristimella 

☒  tehdä käyttäjälle kuuluvat määräaikaishuollot ja tarkistukset käyttämälleen CNC-koneelle ja sen 

työkaluille 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja CNC-särmäyksen työturvallisuusvaatimuksia. 

Arviointi 

Henkilö laatii särmäystyön työvaihesuunnitelman. 

☒  tekee työpiirustuksen perusteella työsuunnitelman hyödyntäen työpiirustuksia ja kysyen 

tarvittaessa lisää ohjeita ja neuvoja 
Henkilö käyttää särmäyspuristinta ja valmistaa särmättävän kappaleen särmäyspuristimella. 

☒  valitsee oikeat työkalut kohteeseen kysyen tarvittaessa lisää ohjeita ja neuvoja 

☒  suorittaa taivutuksen simuloinnin ohjauksen avulla 

☒  valmistaa särmättävän kappaleen kysyen tarvittaessa lisää ohjeita ja neuvoja, kiinnittää työkalut 

sekä tekee niiden säädöt ja tarkistukset ja käyttää särmäyspuristinta itsenäisesti 

☒  tarkistaa muotomallinteilla, että särmätyt kappaleet täyttävät asetetut mitta- ja muotovaatimukset 

☒  tuntee särmäyksen perusteet, särmäyspuristimen rakenteen, toimintaperiaatteen ja 

käyttöaluerajoitukset 
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☒  tuntee tavallisimpien särmättävien materiaalien ominaisuudet sekä niiden särmättävyyteen 

vaikuttavat tekijät, käsittelee asianmukaisesti eri materiaaleja sekä säilyttää niitä vaatimusten 
mukaisesti 

Henkilö tekee käyttäjälle kuuluvat määräaikaishuollot ja tarkistukset käyttämälleen 
CNC-koneelle ja sen työkaluille. 

☒  käyttää koneita ja niiden työkaluja huolellisesti ja oikein sekä säilyttää työkaluja oikein 

☒  tunnistaa yleisimmät koneen ilmoittamat hälytykset ja tekee käyttäjälle kuuluvat perustarkistukset 

CNC-särmäyspuristimelle 

☒  lukee ja ymmärtää englanninkielistä alalla tarvittavaa sanastoa 

☒  tunnistaa yleisimmät koneen ilmoittamat hälytykset ja virhekoodit, osaa kuitata hälytyksen 

poistamalla sen aiheuttaneen syyn ja tekee perushuollot, tarkistukset CNC- särmäyspuristimelle 

☒  hallitsee englanniksi alalla tarvittavaa sanastoa niin, että pystyy hyödyntämään työssään 

vieraskielistä materiaalia. 
Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja CNC-särmäyksen työturvallisuusvaatimuksia. 

☒  varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita sekä tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 

☒  toimii työryhmän jäsenenä, huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 

☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja sekä 

pitää huolta käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta sekä työympäristönsä siisteydestä ja 
järjestyksestä 

☒  selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa 

tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja 
toimintaansa palautteen perusteella sekä arvioi toimintakykyään  
 

Hitsaus 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  asettaa hitsauslaitteiston käyttökuntoon 

☒  valita hitsausprosessin, lisäaineen ja suojakaasun 

☒  valmistella hitsattavan kappaleen sekä säätää laitteiston 

☒  suorittaa hitsauksen hitsausohjeen mukaisesti kahdella valitsemallaan hitsausprosessilla (111, 141, 

135) 

☒  tarkastaa hitsin silmämääräisesti ja mittaamalla 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja hitsauksen työturvallisuusvaatimuksia. 

Arviointi 

Henkilö asettaa hitsauslaitteiston käyttökuntoon. 

☒  tunnistaa hitsauslaitteiston rakenteen, osat ja varusteet 

☒  asentaa hitsauslaitteiston käyttökuntoon 
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Henkilö valitsee hitsausprosessin, lisäaineen ja suojakaasun. 

☒  tunnistaa hitsausprosessit (111, 141 tai 135) ja tietää niiden tyypilliset käyttöalueet ja ominaisuudet 

ja valitsee hitsausprosessin, lisäaineen ja suojakaasun käyttökohteen mukaan 
Henkilö valmistelee hitsattavan kappaleen sekä säätää laitteiston. 

☒  valmistelee hitsattavan kappaleen railon, silloituksen ja materiaaliominaisuuksien vaatimalla tavalla 

sekä säätää laitteiston hitsaustilanteen vaatimusten mukaisesti vähäisellä ohjauksella 

☒  tuntee yleisesti käytettävien metallien hitsattavuuden sekä hitsausliitoksissa käytettävät railot ja 

liitosmuodot 
Henkilö suorittaa hitsauksen hitsausohjeen mukaisesti kahdella valitsemallaan hitsausprosessilla (111, 
141, 135) 

☒  hitsaa voimassa olevan hitsaajan pätevyyskoestandardin mukaisen hitsaajan pätevyyskokeen (FW) 

asennossa PB ml 
Henkilö tarkastaa hitsin silmämääräisesti ja mittaamalla. 

☒  tietää yleisimmät hitsausvirheet sekä hitsien mitoitustavat ja merkinnät 

☒  arvioi hitsin silmämääräisesti ja mittaamalla 

Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja hitsauksen työturvallisuusvaatimuksia. 

☒  varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita sekä tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 

☒  toimii työryhmän jäsenenä ja huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 

☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja, pitää 

huolta käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta sekä työympäristönsä siisteydestä ja järjestyksestä 

☒  selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa 

tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja 
toimintaansa palautteen perusteella sekä arvioi toimintakykyään ammattitaitovaatimuksessa 
määritellyn voimassa olevan standardin mukaiset hitsaajan pätevyyskokeet kahdella eri 
hitsausmenetelmällä valvotuissa olosuhteissa. 
 

Konepajamittaukset 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  suunnitella työnsä ja lukea työpiirustuksia ja selvittää toleranssit mittausta varten 

☒  tehdä konepajan perusmittauksia digitaalisilla ja ei-digitaalisilla konepajamittavälineillä 

☒  käyttää konepajan mittavälineitä sekä huolehtia mittavälineiden päivittäiskalibroinnista ja 

tarkastusmittauksista 

☒  käyttää 3D-mittakonetta ja mitata sillä sijainteja ja geometrioita 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja konepajamittauksien työturvallisuusvaatimuksia. 

Arviointi 

Henkilö suunnittelee työnsä ja lukee työpiirustuksia ja selvittää toleranssit mittausta varten. 
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☒  tulkitsee työpiirustuksia ja niiden toleransseja, hahmottaa piirustuksen mukaisen kappaleen ja 

hyödyntää matematiikkaa työsuorituksissaan 

☒  käyttää perusmittavälineitä ja täyttää mittauspöytäkirjan 

☒  ymmärtää mittausvirheet ja epävarmuustekijät sekä niiden syyt ja tietää, miten niitä ehkäistään, 

sekä tekee mittapöytäkirjan mittaamastaan kappaleesta 

☒  noudattaa mittausohjeita mittausprosessista työpaikallaan 

Henkilö tekee konepajan perusmittauksia digitaalisilla ja ei-digitaalisilla konepajamittavälineillä. 

☒  käyttää perinteisiä digitaalisia ja ei-digitaalisia konepajamittavälineitä asianmukaisesti 

☒  mittaa pituuksia, leveyksiä, korkeuksia, syvyyksiä, kulmia, sisä- ja ulkopuolisia halkaisijoita, ympyrä- 

ja tasomaisuutta, kohtisuoruuksia, pinnankarheutta ja teräksen kovuuden käyttäen sekä ei-digitaalisia 
että digitaalisia mittalaitteita ja asettaa tulkit raja-arvoihin sopiviksi, mutta kysyy ajoittain ohjeita 

☒  noudattaa mitatessa työturvallisuusohjeita, tekee perusmittaukset itsenäisesti, mutta saa oikeat 

mittaustulokset vaativimmissa mittauksissa vasta kysyttyään ohjeita 
Henkilö käyttää konepajan mittavälineitä sekä huolehtii mittavälineiden päivittäiskalibroinnista ja 
tarkastusmittauksista. 

☒  tuntee laadun tuottamisen ja -valvonnan periaatteet ja ymmärtää kalibroinnin ja laatujärjestelmien 

merkityksen valmistuksessa ja konepajan toiminnassa ja toimii pääasiallisesti järjestelmien vaatimalla 
tavalla tuotannossa 

☒  käyttää mittavälineitä huolellisesti, ymmärtää kalibroinnin merkityksen ja tuntee laadun 

merkityksen 

☒  säilyttää ja käsittelee mittoja oikein 

☒  valitsee oikean mittavälineen ja mittausympäristön ohjeiden mukaan 

☒  suorittaa mittojen päivittäiskalibroinnin ja tarkistusmittaukset ohjeiden mukaan, tarkastaa 

mittavälineen kunnon ja tekee kalibrointipöytäkirjan käyttämästään mittavälineestä 

☒  noudattaa annettuja ohjeita ja määräyksiä 

Henkilö käyttää 3D-mittakonetta ja mittaa sillä sijainteja ja geometrioita. 

☐  mittaa 3D-mittakoneella sijainteja ja geometrioita mittakoneella saavutettavan tarkkuuden 

mukaisesti, mutta kysyy ajoittain ohjeita 

☐  mittaa tarkkoja pituuksia 3D-mittakoneella 

Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja konepajamittauksien työturvallisuusvaatimuksia. 

☒  varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita sekä tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 

☒  toimii työryhmän jäsenenä, huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 

☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja sekä 

pitää huolta käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta sekä työympäristönsä siisteydestä ja 
järjestyksestä 

☒  selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa 

tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja 
toimintaansa palautteen perusteella sekä arvioi toimintakykyään 
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Levyjen CNC-leikkaus 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  lukea työpiirustuksia, tehdä ohjelman ja laatia työvaihesuunnitelman 

☒  käyttää CNC-leikkauskonetta ja valmistaa työpiirustusten mukaisia kappaleita 

☒  tehdä käyttäjälle kuuluvat määräaikaishuollot ja tarkistukset käyttämälleen koneelle ja sen 

työvälineille 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja levyjen CNC-leikkauksen työturvallisuusvaatimuksia. 

Arviointi 

Henkilö lukee työpiirustuksia, tekee ohjelman ja laatii työvaihesuunnitelman. 

☒  käyttää asianmukaisesti levytöissä tarvittavia konepiirustuksia ja tekee työvaihesuunnitelman 

☒  siirtää valmiin CNC-ohjelman työstökoneelle ajettavaksi sekä simuloi sen joko CNC-koneella tai 

tietokoneella 

☒  hallitsee CAD/CAM-ohjelman alkeet 

Henkilö käyttää CNC-leikkauskonetta ja valmistaa työpiirustusten mukaisia kappaleita. 

☒  käyttää CNC-leikkauskonetta osoittaen, että tuntee levyalan CNC- koneiden (laserleikkauskone, 

vesileikkauskone, - polttoleikkauskone tai plasmaleikkauskone) toimintaperiaatteet ja käyttökohteet, 
mutta kysyy ajoittain ohjeita ja käyttää CNC- koneen ohjauksen käyttöliittymää ja ohjelmoi 

☒  hallitsee eri materiaalien oikean käytön ja säilytyksen, tunnistaa materiaalimerkinnät, tuntee 

materiaalien eri ominaisuudet ja valitsee ohjatusti materiaalin ja levykoon 

☒  käyttää nosturia ja siirtää levyt leikkauspöydälle aiheuttamatta vaurioita materiaalille 

☒  tuntee eri leikkausmenetelmien (kaasu-, plasma-, laser- ja vesileikkaus) perusteet ja käyttökohteet 

☒  mittaa levytöissä yleisesti käytettävillä mittavälineillä erilaisia mittoja 0,1 mm:n tarkkuudella sekä 

mittaa kulmia ja muotoja 

☒  laittaa käytettävän koneen käyttökuntoon ja käynnistää valmistuksen, mutta valinnoissa ja 

säädöissä kysyy ajoittain ohjeita, ja varmistaa ennen koneen käynnistämistä, ettei särkymisvaaraa ole 

☒  suorittaa levyn paikoitusajoon kuuluvat toimenpiteet ja käyttää ja vaihtaa CNC- koneessa 

käytettäviä työ- ja apulaitteita, suuttimia ja kaasupulloja kysyen tarvittaessa lisää ohjeita ja neuvoja 

☒  leikkaa turvallisesti normaalia rakenneterästä sekä tietää myös erikoisteräksien ja muiden ei-

rautametallisten materiaalien ominaisuudet leikattaessa 
Henkilö tekee käyttäjälle kuuluvat määräaikaishuollot ja tarkistukset käyttämälleen koneelle ja sen 
työvälineille. 

☒  käyttää koneita ja työvälineitä huolellisesti, hallitsee niiden perustyökaluhuollon niiden oikean 

käytön, käyttää ja säilyttää työvälineitä tarkoituksenmukaisella tavalla 

☒  tunnistaa yleisimmät koneen ilmoittamat hälytykset ja selvittää englanninkieliset virheilmoitukset 

Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja levyjen CNC-leikkauksen työturvallisuusvaatimuksia. 

☒  varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita sekä tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 
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☒  toimii työryhmän jäsenenä, huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 

☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä, pitää huolta 

käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta sekä työympäristönsä siisteydestä ja järjestyksestä 

☐  selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa 

tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja 
toimintaansa palautteen perusteella sekä arvioi toimintakykyään  
 

Manuaalikoneistus 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  tehdä manuaalikoneistuksen menetelmäsuunnittelun 

☒  koneistaa eri työstökoneilla työpiirustusten mukaisia monimuotoisia kappaleita 

☒  käyttää työkaluja ja koneita ja tehdä niiden perushuollot 

☒  tekee laadunhallinnan mittaukset ja dokumentoinnin 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja manuaalikoneistuksen työturvallisuusvaatimuksia. 

Arviointi 

Henkilö tekee manuaalikoneistuksen menetelmäsuunnittelun. 

☒  tunnistaa tavalliset koneistettavat materiaalit ja tietää niiden työstöominaisuuksia 

☒  määrittää ja laskee työstöarvo, mutta laatii työsuunnitelman laadinnassa kysyy ajoittain neuvoja 

☒  laskee kolmioiden sivuja ja kulmia sekä tekee työssä muita tarvittavia laskutoimituksia 

☒  lukee konepiirustuksia, tunnistaa mitoitusmerkinnät ja toleranssi- ja pinnanlaatumerkinnät sekä 

ymmärtää konepiirustuksia ja hahmottaa piirustusten mukaiset kappaleet 
Henkilö koneistaa eri työstökoneilla työpiirustusten mukaisia monimuotoisia kappaleita. 

☒  valmistaa kappaleet, jotka ovat työpiirustuksien mukaiset mitoituksien toleranssialueella 

☒  varmistaa kappaleen ja terien kiinnityksen aina ennen aloitusta ja varmistaa kaikissa tilanteissa 

toiminnan turvallisuuden 

☒  käyttää työssään tarvittavia työlaitteita ja tekee apukoneistuksia sekä hallitsee olemassa olevien 

apulaitteiden käytön sekä käyttää hiomakoneita ja erilaisia porakoneita 

☒  koneistaa rakenneterästä ja muita lujuudeltaan sitä kovempia materiaaleja 

☒  sorvata kappaleita, joissa on monimuotoisia ulko- ja sisäpuolisia koneistettavia pintoja ja kierteitä, 

taso-, lieriö- ja kartiopintoja, viisteitä ja uria 

☒  valmistaa jyrsimällä monimuotoisia kappaleita, joissa on tasopintoja, olakkeita, viisteitä, taskuja, 

kiilauria, reikiä ja reikäpiirejä ja kierteitä 

☒  koneistaa työkuvien mukaisia kappaleita, kellottaa kiinnittimet ja työstettävä kappaleet niiden 

käännön ja irrottamisen jälkeen 

☒  valmistaa ja käyttää tarvittavia työlaitteita ja tekee tarvittaessa apukoneistuksia 

Henkilö käyttää työkaluja ja koneita ja tekee niiden perushuollot. 

☒  käyttää koneita ja työvälineitä huolellisesti 
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☒  hallitsee perustyökaluhuollon ja niiden oikean käytön ja säilytyksen sekä käyttää ja säilyttää 

kiinnittimiä ja pitimiä tarkoituksenmukaisella tavalla 

☒  tekee perustarkistukset käyttämillensä työstökoneille 

☒  hallitsee työkaluhuollon ja työkalujen oikean käytön ja säilytyksen terille, kiinnittimille ja pitimille 

Henkilö tekee laadunhallinnan mittaukset ja dokumentoinnin. 

☒  valitsee oikeat mittavälineet ja mittaa konepajoissa käytössä olevilla mekaanisilla mittavälineillä 

(pituusmittoja, kulmia ja muotoja), käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti sekä tunnistaa 
pinnankarheuden ja laatii mittauspöytäkirjan 

☒  osaa tarkistusmitata käyttämänsä mittavälineet, ymmärtää kalibroinnin ja puhtauden merkityksen 

☒  ottaa vastuun siitä, että valmiit kappaleet ovat työpiirustusten mukaisia, mutta kysyy ajoittain 

ohjeita vaadittavan laadun aikaansaamiseksi valmistuksessa 
Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja manuaalikoneistuksen työturvallisuusvaatimuksia. 

☒  varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita sekä tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 

☒  toimii työryhmän jäsenenä ja huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 

☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja sekä 

pitää huolta käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta sekä työympäristönsä siisteydestä ja 
järjestyksestä 

☒  selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa 

tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja 
toimintaansa palautteen perusteella sekä arvioi toimintakykyään  
 

Mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  suorittaa hitsausoperaattorin pätevöittämisprosessin 

☒  käyttää hitsaus- ja mekanisointilaitteita 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja mekanisoidun ja automatisoidun hitsauksen 

työturvallisuusvaatimuksia. 

Arviointi 

Henkilö suorittaa hitsausoperaattorin pätevöittämisprosessin. 
Yleisimpien mekanisoitavien hitsausprosessien (121/135/136/138) perusteet ja käyttökohteet 

☒  osaa hitsauksen mekanisoinnin perusteet ja edut hitsaustuotannossa 

☒  tietää perusteet mekanisoidussa hitsauksessa käytettävistä hitsausprosesseista 

☒  osaa yleisimpien mekanisoitavien hitsausprosessien (121/135/136/138) perusteet ja käyttökohteet 

Henkilö käyttää hitsaus- ja mekanisointilaitteita. 

☒  käyttää hitsauslaitetta ja hitsaa pienahitsejä (FW) käsivaraisesti MAG-prosessilla (135) sekä 

hyödyntää valmiita hitsauskiinnittimiä 
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☒  käyttää hitsaustyössä tarvittavia apulaitteita, esimerkiksi pyörityspöydät ja kääntölaitteet 

Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja mekanisoidun ja automatisoidun hitsauksen 
työturvallisuusvaatimuksia. 

☒  varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita sekä tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 

☒  toimii työryhmän jäsenenä ja huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 

☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja, pitää 

huolta käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta sekä työympäristönsä siisteydestä ja järjestyksestä 

☒  selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa 

tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja 
toimintaansa palautteen perusteella sekä arvioi toimintakykyään 
 

Ohutlevytyöt 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  laatia työvaihesuunnitelman ja tekee esivalmistelutyöt 

☒  käyttää tavallisesti ohutlevytöissä käytettäviä koneita ja laitteita ja tehdä käyttäjälle kuuluvat 

huoltotoimenpiteet koneille 

☒  ohutlevyjen liittämismenetelmät ja viimeistelytyöt 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja ohutlevytöiden työturvallisuusvaatimuksia. 

Arviointi 

Henkilö laatii työvaihesuunnitelman ja tekee esivalmistelutyöt. 

☒  lukee työpiirustuksia ja ymmärtää tavalliset kuvannot ja piirrosmerkinnät, lukee hitsaus- ja muut 

liitosmerkinnät ja ymmärtää muoto- ja sijaintitoleranssit, piirrotukset ja niihin liittyvät menetelmät sekä 
merkintätavat ja laatii vähäisellä ohjauksella työvaihesuunnitelman 

☒  käyttää mitoitusvälineitä kuten rulla- ja työntömitta, viivain, suorakulma ja astekulma 

☒  tuntee levitysopin perusteet ja mittaa oikein levyosat ja aihiomitat 

☒  tuntee materiaalimerkinnät ja tunnistaa ohutlevymateriaalit sekä käsittelee ja varastoi 

levymateriaaleja oikein 
Henkilö käyttää tavallisesti ohutlevytöissä käytettäviä koneita ja laitteita ja tekee käyttäjälle kuuluvat 
huoltotoimenpiteet koneille. 

☒  lävistää ohutlevyjä ja käyttää itsenäisesti ohutlevyjen leikkaukseen tarkoitettuja suuntaisleikkureita 

☒  käyttää särmäyspuristinta ohutlevyjen taivutukseen kysyen tarvittaessa neuvoja 

☒  vaottaa levyjä 

☒  huolehtii koneiden, laitteiden ja työvälineiden kunnosta kysyen tarvittaessa neuvoja 

Henkilö osaa ohutlevyjen liittämismenetelmät ja viimeistelytyöt. 

☒  valitsee tarkoituksenmukaisen hitsausprosessin ja tuntee hitsauksen perusteet 

☒  liittää ohutlevyjä liimaamalla, ruuviliitoksilla ja vetokaraniittiliitoksilla 
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☒  hitsaa ohutlevyjä vastushitsausprosessilla 

Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja ohutlevytöiden työturvallisuusvaatimuksia. 

☒  varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita sekä tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 

☒  toimii työryhmän jäsenenä, huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 

☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja sekä 

pitää huolta käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta sekä työympäristönsä siisteydestä ja 
järjestyksestä 

☒  selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa 

tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja 
toimintaansa palautteen perusteella sekä arvioi toimintakykyään 
 

Teräsrakennetyöt 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  laatia työvaihesuunnitelman 

☒  tehdä teräsrakennetöitä 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja teräsrakennetöiden työturvallisuusvaatimuksia. 

Arviointi 

Henkilö laatii työvaihesuunnitelman. 

☒  lukee kokoonpano- ja osakokoonpanopiirustuksia sekä osaluetteloita, mutta kysyy työsuunnitelman 

laadinnassa ohjeita 

☒  käyttää muoto- ja sijaintitoleransseja 

☒  tuntee ja käyttää hitsausmerkintöjä 

☒  selvittää työpiirustuksista hitsausliitosten railotyypit 

Henkilö tekee teräsrakennetöitä. 

☒  toteuttaa terästen sekä käsivaraisen että koneellisen polttoleikkauksen 

☒  toteuttaa muototerästen ja rakenneputkien katkaisutyöt sahaamalla ja kulmahiomakoneella 

☒  osaa hitsata 135-prosessilla pienaliitoksen muototeräksiin 

☒  käyttää turvallisesti teräsrakenteiden kokoonpanossa ja asennuksessa käytettäviä nosto-, kiinnitys- 

ja apulaitteita 
Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja teräsrakennetöiden työturvallisuusvaatimuksia. 

☒  varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita sekä tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 

☒  toimii työryhmän jäsenenä, huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle, ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 
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☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä, pitää huolta 

käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta sekä työympäristönsä siisteydestä ja järjestyksestä 

☒  selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa 

tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta, korjaa tarvittaessa työskentelyään ja toimintaansa 
palautteen perusteella sekä arvioi toimintakykyään 
 

Huippuosaajana toimiminen 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään 

☒  työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä 

☒  huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset 

☒  toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

Arviointi 

Henkilö arvioi ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään. 

☒  arvioi työnsä onnistumista ja omaa osaamistaan 

☒  kehittää osaamistaan ja työtapojaan 

☒  laatii itselleen yksilöllisen kehittymissuunnitelman 

☒  sopeutuu muutoksiin ja työskentelee pitkäjänteisesti huippuosaamista vaativissa työtehtävissä 

☒  kehittää työympäristöään yhdessä muiden kanssa 

☒  toimii luontevasti osana tiimiä ja sopeutuu työyhteisöön 

Henkilö työskentelee alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä. 

☒  käyttää omatoimisesti työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja 

☒  työskentelee huolellisesti 

☒  hankkii ja käyttää työssä tarvittavaa tietoa omatoimisesti ja kysyy tarvittaessa neuvoa 

☒  toimii aika- ja muut käytettävissä olevat resurssit huomioiden kustannustehokkaasti ja 

tuloksellisesti 

☒  toimii työssään edistäen pysyviä asiakassuhteita 

☒  käyttäytyy työpaikan sääntöjen mukaisesti ja noudattaa työaikoja 

☒  toimii vastuullisesti ja noudattaa alan ammattieettisiä periaatteita 

☒  ottaa vastuun oman toimintansa työturvallisuudesta ja noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja -

ohjeita 

☒  varmistaa asiakkaiden ja muiden käyttäjien turvallisuuden ohjeiden mukaan 

☒  työskentelee ergonomisesti ja pitää työympäristönsä siistinä koko työprosessin ajan 

Henkilö huomioi huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset. 

☒  havaitsee poikkeamia 

☒  selviytyy tavallisimmista ongelmatilanteista oppimateriaaleja ja ohjekirjoja hyödyntäen 

☒  asettaa tavoitteensa ja suunnittelee oman työnsä ja aikataulun realistiseksi ja 

toteuttamiskelpoiseksi huomioiden korkeat laatuvaatimukset 
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☒  toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti 

Henkilö toimii alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

☒  kommunikoi asiakkaiden kanssa ja työyhteisössä omalla kielellään sekä välttävästi vähintään yhdellä 

itselleen vieraalla kielellä 

☒  tuntee toimialan keskeiset kansalliset verkostot ja tutustuu alansa toimijoihin 

 

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin 

☒  toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä 

☒  ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen 

hankkimisessa 

☒  antaa palautetta osaamisen kehittymisestä. 

Arviointi 

Henkilö perehtyy ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin. 

☒  määrittää ammatillisen koulutuksen järjestämisen keskeisimpiä muotoja 

☒  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. 

☒  kartoittaa ohjattuna mahdollisuuksia toteuttaa työpaikalla järjestettävää koulutusta ja näyttöjä 

☒  keskustelee ohjattuna työyhteisössä työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja näyttöjen 

järjestämisestä toisen opiskelijan, työntekijöiden, työpaikkaohjaajan ja arvioijan kanssa 

☒  toimii erilaisten opiskelijoiden ja työntekijöiden kanssa 

Henkilö ohjaa muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen 
hankkimisessa. 

☒  perehtyy ohjattuna opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan 

☒  kertoo opiskelijan työturvallisuuteen ja työpaikan ohjeisiin ja käytäntöihin liittyvistä keskeisistä 

asioista 

☒  ohjaa opiskelijaa osaamisen hankkimisen tavoitteiden saavuttamiseen 

☒  arvioi omaa ohjausosaamistaan 

Henkilö antaa palautetta osaamisen kehittymisestä. 

☒  keskustelee opiskelijan kanssa osaamisen kehittymisestä 

☒  vertaa ohjattuna opiskelijan hankkimaa osaamista asetettuihin tavoitteisiin 

☒  antaa opiskelijalle palautetta osaamisen kehittymisestä 

☒  huomioi palautteen antamisessa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä eri kieli- ja 

kulttuuriryhmiä edustavat opiskelijat 
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Koneasennus 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  suunnitella työtään ja hyödyntää mekaanisissa koneenasennuksissa tarvittavia piirustuksia, kuvia ja 

ohjeita 

☒  tehdä mekaanisia koneasennustöitä ja niihin liittyviä mittauksia 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja koneasennuksien työturvallisuusvaatimuksia. 

Arviointi 

Henkilö suunnittelee työtään ja hyödyntää mekaanisissa koneenasennuksissa tarvittavia piirustuksia, 
kuvia ja ohjeita. 

☒  tuntee asennuspiirustuksissa käytetyt esitystavat ja kone- elimet sekä selvittää asennuspiirustuksen 

ja ohjauksen avulla asennettavan laitteen toiminnan 

☒  suunnittelee asennustyöt ja oikeat asennusjärjestykset tarviten ajoittain ohjausta 

☒  ymmärtää työhön liittyvien fysikaalisten suureiden merkityksen 

☒  käyttää tavallisimpia työhön liittyviä nimiä ja käsitteitä englannin kielellä 

Henkilö tekee mekaanisia koneasennustöitä ja niihin liittyviä mittauksia. 
Työvälineiden ja materiaalien käytön ja valinnan hallinta 

☒  käyttää asennustöissä tarvittavia käsityökaluja, sähkötyökaluja, pneumaattisia ja hydraulisia 

työlaitteita asianmukaisesti 

☒  valitsee työkalut asennettavan kohteen mukaan ja käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti 

vahingoittamatta niitä tai asennettavaa kohdetta 

☒  käyttää yleisiä nostovälineitä ja tekee nostot sekä siirrot turvallisesti 

☒  tunnistaa eri kone-elimiä, laitteissa käytettävien rakenteiden materiaalit, tiivistys- ja voiteluaineita 

ja kemikaaleja sekä osaa niiden oikean säilytyksen, käytön ja kierrättämisen 
Asennustöiden tekeminen 

☒  tekee koneasennustöitä niin, että pystyy asentamaan komponentteja ja laitteita koneiden 

rakenteisiin ja laitteita perustuksille ja koneiden alustoille, valmistaa ja asentaa kierre-, kitka-, puristus-, 
kutistus-, kiila- ja liimaliitoksia, asentaa taso-, pyörivän- ja suoraviivaisen liikkeen tiivisteet, tunnistaa 
vierintä- ja liukulaakerityypit sekä tekee laakerointeja ja käyttää laakeriasennuksessa käytettäviä laitteita 
(kuten lämmityslaitteita ja puristimia) ja menetelmiä 

☒  ottaa asennuksiin liittyvät turvallisuusasiat huomioon ja varmistaa asennuskohteen 

paineettomuuden ja jännitteettömyyden 

☒  suorittaa osien mekaanisia irrotuksia ja kiinnityksiä, suorittaa ryhmän apuna asennuskohteen tai 

osien nostoja ja siirtoja, käyttää annettuja työvälineitä tarkoituksenmukaisesti niin, että ne eivät 
vahingoita koneenosia ja hallitsee koneenelinten asennuksen, mutta kysyy ajoittain ohjeita 

☒  valitsee oikeat mittavälineet ja suorittaa asennusmittauksia perustuksille 

☒  mittaa ja tekee koneiden vaaitukset sekä linjaukset sekä osaa mitata epäkeskeisyyden 

☒  ymmärtää puhtauden merkityksen asennustöissä ja suojaa koneenosat oikein varastoinnin, 

kuljetuksen ja asennuksen aikana 
Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja koneasennuksien työturvallisuusvaatimuksia. 
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☒  varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita sekä tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 

☒  toimii työryhmän jäsenenä, huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 

☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja, pitää 

huolta käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta sekä työympäristönsä siisteydestä ja järjestyksestä 

☒  selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa 

tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta, korjaa tarvittaessa työskentelyään, toimintaansa 
palautteen perusteella sekä arvioi toimintakykyään 

☒  arvioi työhön kuluvaa aikaa ja selvittää tekemänsä huolto ja korjaustoimenpiteet suullisesti 

asiakkaan laskutuksen perusteeksi  
 

Koneistus 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  suunnitella koneistustyönsä ja hyödyntää työssään piirustuksia ja teknisiä dokumentteja 

☒  valmistaa koneistettavia kappaleita käyttäen kärkisorveja, jyrsinkoneita, porakoneita sekä CNC-

ohjattua työstökonetta. 

☒  mitata mekaanisilla mittavälineillä ja laatia mittauspöytäkirjan 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja koneistuksen työturvallisuusvaatimuksia. 

Arviointi 

Henkilö suunnittelee työnsä ja hyödyntää työssään piirustuksia ja teknisiä dokumentteja. 

☒  tunnistaa tavalliset koneistettavat materiaalit ja tietää niiden työstöominaisuuksia 

☒  laskee kolmioiden sivuja ja kulmia sekä tekee työssä muita tarvittavia laskutoimituksia 

☒  tunnistaa mitoitusmerkinnät ja tavallisimmat toleranssi- ja pinnanlaatumerkinnät sekä ymmärtää 

tavallisia konepiirustuksia ja hahmottaa piirustusten mukaisen kappaleen 

☒  määrittää työstöarvoja oikein, mutta muussa työsuunnitelman laadinnassa kysyy ajoittain ohjeita 

työsuunnitelman laadinnassa 
Henkilö valmistaa koneistettavia kappaleita käyttäen kärkisorveja, jyrsinkoneita, porakoneita sekä CNC-
ohjattua työstökonetta. 

☒  koneista erityyppisillä työstökoneilla konepajakuvien mukaisia kappaleita tarkkuusvaatimuksella ISO 

2768-m, kysyen ajoittain ohjeita 

☒  valmistaa kappaleen, joka on työpiirustuksen mukainen, mutta toleranssien täyttymisessä voi olla 

pieniä puutteita 

☒  varmistaa kappaleen ja terien kiinnityksen aina ennen aloitusta ja varmistaa kaikissa tilanteissa 

toiminnan turvallisuuden 

☒  koneistaa rakenneterästä ja muita lujuudeltaan sitä alhaisempia materiaaleja 

☒  sorvaa sisä- ja ulkopuolisia lieriöpintoja sekä olakkeita, pistää uria, tekee tasopintojen jyrsintää, 

mutta kysyy ajoittain ohjeita 
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☒  käyttää työhön soveltuvia työkaluja ja kiinnittimiä sekä säilyttää ja huoltaa niitä oikein 

☒  kiinnittää oikein tavallisen kappaleen, asettaa kiinnittimet ja työstettävän kappaleen niiden 

käännön ja irrottamisen jälkeen suoraan ja oikeilla voimilla, valmistaa ja käyttää tarvittavia työlaitteita ja 
tekee tarvittaessa apukoneistuksia 

☒  käyttää koneita ja työvälineitä oikein sekä tekee käyttämilleen koneille perushuollot ja tarkistukset 

☒  tuntee CNC-tekniikan perusteet ja ajaa valmiita CNC-ohjelmia työstökoneella ja kiinnittää kappaleen 

sekä asettaa nollapisteen 
Henkilö mittaa mekaanisilla mittavälineillä ja laatii mittauspöytäkirjan. 

☒  valitsee oikeat mittavälineet ja käyttää eri konepajan mekaanisia mittavälineitä 

tarkoituksenmukaisesti (mittaa pituudet, kulmat ja muodot) ja säilyttää ne huolellisesti, osaa 
tarkistusmitata käyttämänsä mittavälineet, ymmärtää kalibroinnin ja puhtauden merkityksen ja säilyttää 
mittavälineitä oikein 

☒  laatii mittauspöytäkirjan 

Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja koneistuksen työturvallisuusvaatimuksia. 

☒  varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita sekä tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 

☒  toimii työryhmän jäsenenä ja huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle, ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 

☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja sekä 

pitää huolta käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta, sekä työympäristönsä siisteydestä ja 
järjestyksestä 

☒  selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa 

tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja 
toimintaansa palautteen perusteella sekä arvioi toimintakykyään 

☒  noudattaa työturvallisuusmääräyksiä, käyttää konesuojalaitteita ja henkilönsuojaimia ja huolehtii 

niiden kunnosta, toteuttaa jätteiden lajittelun ja kierrätyksen tarkoituksenmukaisesti 

☒  ilmoittaa mahdollista työsuojeluun liittyvistä puutteista  

 

Hitsaus- ja levytyöt 

Ammattitaitovaatimukset 

Henkilö osaa 

☒  käsitellä hitsaus- ja levytöiden valmistamiseen käytettävien materiaaleja 

☒  käyttää levytyökoneita ja tehdä levytöitä 

☒  tehdä hitsaus- ja levytöiden esivalmistelu- ja viimeistelytyöt 

☒  tehdä hitsaustöitä 

☒  noudattaa työelämän toimintatapoja ja hitsaus- ja levytöiden työturvallisuusvaatimuksia. 

Arviointi 

Henkilö käsittelee hitsaus- ja levytöiden valmistamiseen käytettävien materiaaleja. 
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☒  tunnistaa terästen ja muotoprofiilien merkinnät, käsittelee ja valitsee materiaaleja oikein 

käyttökohteen mukaan 

☒  ymmärtää levyrakenteiden työpiirustuksia hitsausmerkintöineen 

☒  käyttää nostimia ja tekee perusnostot ja siirrot turvallisesti, valitsee tarkoituksen mukaisia 

nostoapuvälineitä 
Henkilö käyttää levytyökoneita ja tekee levytöitä. 

☒  laskee lieriön ja särmättävän kappaleen oikaistun pituuden 

☒  tekee polttoleikkauksen teknisen suorituksen, tekee termiset leikkaukset työpiirustusten mukaan 

☒  leikkaa levyjä NC- suuntaisleikkureilla ja tuntee niiden toimintaperiaatteet, käyttöalueet, säädöt, 

käyttöä koskevat rajoitukset ja leikkaustyön tapaturmavaarat 

☒  valmistaa muotomallineen pyöristysten muodon tarkistusta varten 

☒  suorittaa yhden taivutuksen särmäystöitä ja osaa laskea oikaistut pituudet 

☒  käyttää levynpyöristyskonetta, tietää levynpyöristyskoneiden tyypilliset rakenteet, 

toimintaperiaatteet ja ohjaustavat, sekä käyttöalueet ja käytön rajoitukset, säätää pyöristyskoneen telat 
ja tuntee pyöristysvirheet 

☒  käyttää levytyökoneita monipuolisesti ja osaa levytöissä käytettävät liitokset niittaamalla, 

liimaamalla tai mekaanisesti puristamalla, käyttää levyalan CNC- koneita pienellä avustuksella ja osaa 
leikata piirustusten mukaisia yksinkertaisia muotoja CNC-leikkauskoneella 

Henkilö tekee hitsaus- ja levytöiden esivalmistelu- ja viimeistelytyöt. 

☒  tekee hionta- ja katkaisutyöt sekä ruuviliitokset, osaa kulma-, nauha- ja penkkihiomakoneen käytön 

ja perushuollon, valitsee oikean koneen ja hiomavälineen 

☒  hallitsee levytöissä tarvittavat poraus- ja kierteitystyöt sekä ruuviliitoksien tekemisen 

☒  sahaa konesahalla aihioita 

☒  käyttää hitsaus- ja levytöissä tarvittavia mittavälinetä ja mitata niillä pituuksia, kulmia, suoruuksia, 

tasomaisuuksia, muotoja ja ristimittoja, tekee viimeistelytyöt 
Henkilö tekee hitsaustöitä. 

☒  tekee yksinkertaisia levyrakenteiden kokoonpano- ja hitsaustöitä, suorittaa hitsauksia 111, 135, 141 

prosesseilla, tietää yleisimmät hitsausvirheet, hallitsee henkilökohtaisten suojaimien käytön, 

☒  hallitsee hitsien mitoitustavat ja piirustusmerkinnät sekä hitsien tarkistusmittaukset, lukee 

standardin EN 15609-1 mukaisia hitsausohjeita (WPS 

☒  tuntee hitsausprosessin suoritustekniset perusteet ja käyttää hitsauskonetta, hitsaa 

silmämääräisesti arvioitavan pienahitsauskokeen (FW) asennossa PA  
Henkilö noudattaa työelämän toimintatapoja ja hitsaus- ja levytöiden työturvallisuusvaatimuksia. 

☒  ennen työn aloitusta varmistaa, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet tai osaa niissä 

vaadittavat tiedot ja taidot, noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja -ohjeita, tietää laatu-, 
ympäristö- ja tuotannonohjausjärjestelmien vaatimukset 

☒  valitsee turvallisimmat työtavat ja pyrkii valitsemaan ergonomiset työtavat 

☒  toimii työryhmän jäsenenä ja huomioi työssään muut työalueella toimivat henkilöt työskennellen 

aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai ympäristölle, ja toimii työelämän yleisten toimintatapojen mukaisesti 

☒  käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja sekä 

pitää huolta käyttämiensä koneiden ja työkalujen kunnosta, sekä työympäristönsä siisteydestä ja 
järjestyksestä 
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☒  selviytyy tutuista vastuullaan olevista työtehtävistä, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa 

tarvitsee ohjausta ja tukea, ottaa vastaan palautetta ja korjaa tarvittaessa työskentelyään ja 
toimintaansa palautteen perusteella sekä arvioi toimintakykyään 

 


