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TIIVISTELMÄ 

 

 

Kehityshankkeen on tarkoitus luoda pohja kone- ja metallialan, sekä kumi- ja muovialan 

opintojen yhdistämiselle soveltuvilta osin. Lisäksi työpaikoilla tapahtuvan työskentelyn 

osuutta pyritään nostamaan. 

 

Kehityshankkeella on monta päämäärää, joista suurin tavoite houkuttelevuuden ohella 

on tehdä aloista oppijoille enemmän sisältöä antavia. Kustannus säästöt ovat myös syy 

alojen yhdistämiseen, hyödynnetään synergia etuja ja tarjoamalla oppijoille lisäarvoa, 

erikoisosaamista ja yhteistyötä yli opintoalojen. 

 

Kehityshankkeeseen yhdistää kahden opintoalan opetusta ei ole sovellettavaa tietoa 

käytettävissä. Alojen samankaltaisuus kuitenkin mahdollistaa toimintojen yhdistämisen. 

 

Kone- ja metallialan, sekä kumi- ja muovialan kehittämiseen liittyy myös muita 

toiminnan kehitystoimenpiteitä ja tehostamisia. Erityisesti työässäoppimisen 

lisääminen, muuttaa opettajiin kohdistuvia haasteita, samalla se on mahdollisuus 

oppijalle ja työnantajille. 
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1. Johdanto 
 

Kehityshankkeessa on tarkoitus tutkia onko mahdollista yhdenmukaistaa kone- ja metalliala, 

sekä muovi- ja kumitekniikan alan opintoja. 

Hankkeella päämäärä on kehittä yhdistämällä toisilleen läheisten oppiaineiden opetusta niin, 

että saadaan aloille monipuolisempaa osaamista. 

 Mahdollinen yhdistämisen tulisi tapahtua kuitenkin niin, että ammattitaitoisen ja 

monipuolisen opetuksen tarjonta laajenisi, tavoitteena on opetuksen laadukas monialaisuus 

molemmilla aloilla.  

Alojen yhdistäminen tapahtuisi vain perus- ja ammatillisia - aineita tukevissa opinnoissa 

ensimmäisen lukuvuoden aikana, sillä aloille spesifikoituja syventäviä aiheita ei voida 

integroida.  

 

Ensimmäinen lukuvuosi suoritettaisiin pienin muutoksin, kuitenkin metallin 

opintosuunnitelman (ops) mukaisesti. Kantavana ajatuksena on mahdollisuus liittää 

muovialan opiskelijat metallialan luokkaan ensimmäisen lukuvuoden ajaksi. Opinnot jotka 

eivät palvele ristiin toisen alan opiskelijaa, nämä erikoistumisopinnot suoritetaan seuraavina 

vuosina. Näin pystymme takaamaan opintojen normaalin etenemisen oppijoille.  

Toisilleen läheisten alojen yhdistäminen tulisi mielestäni huomioida ennen kaikkea 

oppilaiden monipuolisen osaamisen mahdollistajana, jolloin oppijan näkemys 

kokonaisuudesta kasvaa, jo opiskeluaikana. Olkoonkin alojen opetus jatkossa yhdistettyä tai 

erillään opetettavaa, on näiden alojen perustietojen opetus yhtenevä ensimmäisen 

lukuvuoden osalta, näin taataan molemmille aloille erittäin monipuolista nykyajan mukaista 

ja tasoista opetusta muuttuvan teollisuuden tarpeisiin. 
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2. Alojen vetovoima 
 

 
Kone- ja metallialalla, sekä muovi- ja kumialan vetovoima vaihtelee alueittain hyvin paljon, 

syitä voidaan nimetä useita. Jyväskylän alueella alojen hakijamäärät sukeltavat, ala ei ole 

media ystävällinen (ei ole omaa remontti Reiskaa) nostetta antamassa. Lisäksi 

työllistyminen vaihtelee alueittain, ei voida vähätellä isojen pörssiyhtiöiden irtisanomisia ja 

töiden teettämistä halvemmissa maissa. Jyväskylän seudun metalliteollisuus on sidottu 

hyvin pitkälle muutamaan isoon pörssi yhtiöön, joka näkyy suurina heilahduksina ja 

varsinkin negatiiviset uutiset paistattelevat joka lehden etusivulla. Muovi- ja kumialan 

teollisuutta ei ole mahdottomasti Jyväskylän alueella, alan koulutus on kuitenkin 

lastenkengissä suomessa. Esimerkiksi komposiittisten osien valmistukseen on koulutusta 

suomessa vähän ja useimmat alalla työskentelevät työntekijät ovat metallialalle koulutettuja. 

 

 

 

3. Alojen yhdistäminen (hyötyä molemmille) 

 
 

Uudistus tuo myös mahdollisuuden uudistaa alojen imagoa, joka on mahdollisesti yksi 

osatekijä oppilaskatoon Jämsänjokilaaksossa. Tavoitteena on luoda puitteet yhtenäiselle 

opetukselle, kuitenkin niin ettei yhdistämisestä tule toiminnalle este, vaan aloitekykyä 

vahvistava ja luovaa ajattelua tukevaa toimintaa. Opintoalojen opinnot jaotellaan niin, että 

yhtenäistäminen toimii ja hyödyntää molempia opintoaloja mahdollisimman paljon. 

Yhtenäistäminen ja alojen ristiin opettaminen lisää ja laajentaa oppijoiden näkemystä, 

ammattitaitoa sekä osaamista. 

 

Opetus yhdistetään ensimmäisen opintojen osalta, ensimmäisenä vuotena opetus on sama 

kaikille kone- ja metallialan, sekä kumi- ja muovialan oppijoille. Alojen perusopetusta 

yhdistämällä saadaan monipuolistettua opetusta ja oppijan ammattitaito karttuu ja 

monipuolistuu  

  

Metallialan opiskelijan ymmärrys muoveista ja komposiitista kasvaa, oppija tunnistaa 

toimintatavat ja käytettävyyden. Oppija osaa myös turvamääräyksiä ja osaa näiden avulla 

työskennellä turvallisesti.  

Muovitekniikan alan opiskelijan ymmärrys metalleista kasvaa, hän pystyy turvallisesti 

käyttämään eri metalleja apunaan ja työkaluinaan valmistaessaan muotteja tuotteille 
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4. Rotaatio malli 

 
 

Kehityshankkeessa keskityn vain ensimmäiseen lukuvuoteen, tarkoituksena on toisen ja 

kolmannen vuoden opintoihin käyttää ns. rotaatio menetelmää. Rotaatiossa oppijat lähtevät 

yhteistyö yrityksiin jatkojalostamaan oppimaansa, oppijat käyvät koululla lyhyemmissä 

jaksoissa, joita edeltää viikon mittainen itsenäinen oppiminen, joka toteutetaan (flipped 

classroom) metodilla. Lähijakson alussa järjestetään testi opitusta ja jatketaan syventävästi 

luokassa, jonka yhteydessä harjoitellaan koululla työsalissa käytännössä opittuja asioita, 

ennen uuden rotaation alkua. Rotaatio ei eroa normaalista työssä oppimisesta paljoakaan, 

jaksot työelämässä ovat pääsääntöisesti pidempiä kuin normaalisti olisi, rotaatiolla pyritään 

vieläkin työmäisempään oppimisen. Oppijaa opastetaan yhteistyöyrityksen toimiin jo 

koululla, lisäksi yrityksessä rotaatiota lopetteleva oppija perehdyttää viikon ajan 

seuraajaansa työhön. Oppija voi suorittaa useamman osan rotaatiostaan samassa yrityksessä, 

mikäli yrityksen toimenkuva sopii yhteen opintosuunnitelman kanssa useampaan kohtaan. 

Oppija voi suorittaa rotaatiota myös koulun osuuskunnassa työskentelemällä, tai kehittää 

taitojaan koululla pidempään ja olla rotaatiossa minimin 20 ov. Tällä tavoin saamme luotua 

jokaiselle oppijalle yksilöllisen opinpolun, joka tukee hänen yksilöllistä oppimista. 

 

 

 

 

 

 

5. Opetus 
  

 

Uuden mallin toteutus on pyritty rakentamaan niin, että ensimmäisenä lukuvuotena kone- ja 

metallialan ja kumi- ja muovialan oppijat opiskelevat yhdistettyjä ammatillisia perus 

opintoja 28 – 30 opintoviikkoa (ov). Ammattitaitoa tukevia opintoja opiskellaan 10 - 12 ov. 

Oppijoiden työviikon pituus vaihtelisi ensimmäisenä vuonna 34 - 36 viikkotuntiin, näin 

saavutetaan tarvittavien perustietojen taso jatkoa ajatellen, lähituntimäärän lisäämistä 

nykyisestä ovat toivoneet niin oppijat kuin työnantajat.  Ensimmäisen lukuvuoden alustava 

lukujärjestys liitteenä 6 s.33 

 

Oppijat ovat huomanneet lyhyiden opinto päivien vähentävän opiskelun mielekkyyttä, sekä 

vaikeuttavan työelämän rytmiin sopeutumista. Tämä ajaa osaa oppilaista jäämään kotiin 

lyhyen päivän vuoksi. Tilannetta ei helpota etäopiskelu tunnit, jotka ovat säästö keino 

lähiopetuksen vähentämiseksi. Etäopiskeluna ei kädentaitoa vaativaa ammattia opita. 

 

Opettajille opetuksen yhdistäminen on ehkä hieman haastavaa aluksi, mutta ei mahdotonta. 

Opetus ensimmäisenä vuonna on hyvin samantyyppistä molemmilla aloilla, monet aloilla 

käytettävistä koneista ovat samoja, tai lähellä toisiaan. Työstettävän materiaalien 

ominaisuudet vaihtelevat hieman, ja siitä johtuen mm. työstöarvot vaihtelevat hieman. 

Kuitenkin molempien alojen oppijan tulee osata perusteet toisen alan materiaalien työstöstä. 

Ensimmäinen lukuvuosi mennään kone- ja metallialan perusopetusta noudattaen, mutta 

muovit ja komposiitit otetaan yhdeksi materiaaliksi opetukseen.  
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6. Ammatilliset tutkinnon osat (alojen perusosaaminen), 30 ov 

 

 
Kone- ja metallialan yleisosaaminen pitää sisällään, asennuksen ja automaation perustyöt 10 

ov (km111-10) liite 1 s.15 - 18, Koneistuksen perustyöt 10 ov (km112-10) liite 2 s. 19 - 22 

ja Levy ja hitsauksen perustyöt 10 ov (km113-10)liite 3 s.23 - 26. Opetus suunnitelmaan 

tulee hyvin vähän muutoksia, yhdistäminen antaisi hyvät mahdollisuudet laajentaa 

metallialan oppijan osaamista ilman lisä resursointeja, metallialanoppijan tietotaito kasvaisi 

muovimateriaalien tunnistuksella, koneistuksella, hitsauksella ja korjaustoimenpiteiden 

perusteilla, sekä perehtyminen muovialan turvallisuustekijöihin. 

 

Muovi- ja kumialan yhdistettävät opinnot ovat, Tuotannossa toimiminen 30 ov (JMU111-

10) liite 4 s.27 - 29 ja muovien mekaaninen työstö 10 ov (JMU306-10) liite 5 s.30 -32, 

muovi- ja kumitekniikan opintoihin tulisi muutoksia reilummin, muovialan oppijan 

opetuksen alkua muokattaisiin sisältää metallialan ops: n mukaiset aiheet. Tällainen 

järjestely helpottaa ja mahdollistaa muovituotteiden valmistuksessa tarvittavien muotien 

valmistamista, sillä oppijalle muodostuu parempi käsitys metalleista ja asennustöistä. 

Muovi- ja kumialan opinnoista saadaan suoraan vastaavia opintoja, mutta niitä on ripoteltu 

eri opintokokonaisuuksiin, joten tämän osalta joudutaan tekemään ops: n muutoksia 

useampaan kohtaan. Kokonaisuus säilyy samana myös muovi- ja kumitekniikan opinnoissa, 

lisänä saadaan paremmat valmiudet metallien työstämiseen ja hitsaamiseen. 
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6.1  Asennuksen ja automaation perustyöt (KM111-10). 10ov 

 

 
Tutkinnon osa pitää sisällään koneenpiirustuksen perusteita pitäen sisällään myös 

kokoonpanokuvien ja kytkentäkaavioiden tulkitsemisen.   

  

Tutkinnon osan suorittaja osaa kokoonpanopiirustusten ja kytkentäkaavioiden avulla asentaa 

koneenosia ja komponentteja sekä pienimuotoisia toimintajärjestelmiä ja moottorien ja 

toimilaitteiden kytkentöjä.  

 

 

 

Teemat  
 ohjeistus 

 tiedonhankinta 

 tekninen 

piirustus 

 työvälineet 

 menetelmät 

 työturvallisuus 

 materiaalit 

 laatu 

 kestäväkehitys 

 

Sisällöt 

 

- asennus- ja 

kokoonpanopiiru

stukset 

- työ-, käyttö- 

huolto- 

kokoonpano-

ohjeet  

- koneiden ja 

toimilaitteiden 

toimintaperiaatte

et 

- työlainsäädäntö 

 

- käsityövälineiden 

käyttö 

- kierteiden 

tunnistus ja 

kierteittäminen 

- vierintälaakerien 

asennukset 

- ketju- ja hihna- 

käytöt 

- tiivisteet 

- pneumatiikkajärje

stelmien 

toimintaperiaattee

t 

- sähköiset 

perussuureet 

- sähkötyöturvallis

uus 

- EA1:tä vastaavan 

taidot 

- standardi SFS 

6002 

(sähkötyöturvall

isuus) 

- laatujärjestelmä 

- jätteenkäsittely 
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6.2  Koneistuksen perustyöt (KM112-10), 10ov  

 
Tutkinnon osan suorittaja osaa valmistaa työpiirustusten mukaan osia (tarkkuusvaatimus 

karkea), jotka sisältävät pinnoiltaan yksinkertaisia koneistuksia manuaalisilla työstökoneilla, 

kuten lieriöpintojen sorvausta, tasopintojen jyrsintää, porausta ja kierteitystä. Hän osaa laatia 

yksinkertaisten koneenosien työpiirustuksia käsin piirtämällä ja CAD-ohjelmalla, tehdä 

kappaleiden viimeistelytyöt ja suorittaa valmiin kappaleen tarkastusmittaukset. 

 

 

Teemat  Ohjeistus 

 tiedonhankinta 

 tekninen piirustus 

 työvälineet 

 menetelmät 

 työturvallisuus 

 materiaalit 

 laatu 

 kestäväkehitys 

 

Sisältö 

 
- terävalinta 

- työ piirustukset 

- mitoitus 

standardit 

- työsuunnitelma 

- työlainsäädäntö 

 

- koneiden 

turvallinen käyttö 

- työstöarvot 

- sorvaus 

- poraus 

- jyrsintä 

- kiinnittäminen 

- kierteitys 

- viimeistely 

- huollot 

- rautametallit 

- ei rautametallit 

- laatu käsitteet 

- jätteiden 

kierrätys ja 

käsittely 

 

 

 

6.3  Levytöiden ja hitsauksen perustyöt (KM113-10), 10ov 

 

 

Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä työpiirustuksen mukaan jonkin yksinkertaisen 

ohutlevytyökokonaisuuden, siihen liittyvät peruslevytyöt, polttoleikkauksen ja levyjen 

liittämisen eri menetelmillä sekä hitsauksen kaasu-, puikko- ja MAG- hitsausprosesseilla. 

Lisäksi hän osaa laatia levykappaleiden työpiirustuksia käsin piirtämällä ja CAD-ohjelmalla 

sekä tehdä kappaleiden viimeistelytyöt ja tarkistusmittaukset. 

 

 

 

Teemat 

 
 Ohjeistus 

 tiedonhankinta 

 tekninen piirustus 

 työvälineet 

 aineliitokset 

 työvälineet 

 menetelmät 

 työturvallisuus 

 materiaalit 

 laatu 

 kestäväkehitys 

 

Sisältö 

 
- työpiirustukset 

- työsuunnitelma  

- työ piirustukset 

- mitoitus ja merkit 

- standardit 

- työsuunnitelma 

- laskutoimitukset  

- työlainsäädäntö 

- leikkaus 

menetelmät 

- muokkaus 

menetelmät 

- hitsaus ja juotos 

menetelmät 

- viimeistely 

- työturvallisuus 

- materiaali 

tuntemus 

- materiaalien 

hävittäminen 
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6.4 Tuotannossa toimiminen (JMU111-10), 30ov 

 

Tuotannossa toimiminen kuuluu muovi- ja kumitekniikan oppijan pakollisiin oppiaineisiin.  

Tutkinnon osan suorituksista suuri osa toteutuu ensimmäisen vuoden aikana metallin ops: n 

mukaan, Jäljelle jäävät aiheet ovat alakohtaista opintojen syventämistä. Yhteneviä opintoja 

on 20 ov ja syventäviä 10 ov 

 

 

Teemat 

(syventäv

ät) 

 ohjeistus 

 tiedonhankinta 

 tekninen piirustus 

 työvälineet 

 aineliitokset 

 työvälineet 

 menetelmät 

 työturvallisuus 

 materiaalit 

 laatu 

 kestäväkehitys 

 

Sisältö 

(syventäv

ät) 

- työlainsäädäntö 

- tietotekniikan 

käyttö tuotannossa  

- materiaali tietous 

- materiaalien 

ominaisuudet 

- viimeistely 

- työprosessit 

- valmistus 

- työvaiheet 

- koneiden ylläpito 

- laatu 

- kierrätys  

- varastointi 

- raaka-aineiden 

oikea käsittely 

ja varastointi 

 

Teemat 

(yhteinen

) 

 ohjeistus 

 tiedonhankinta 

 teknisten 

piirustusten luku 

 työvälineet 

 aineliitokset 

 työvälineet 

 menetelmät 

 työturvallisuus 

 materiaalit 

 laatu 

 kestäväkehitys 

 

Sisältö 

(yhteinen

) 

- materiaalit ja 

lyhenteet 

- perus materiaalien 

ominaisuudet 

- tietotekniikan 

käyttö 

- valmistus 

menetelmät 

- raaka-aineiden 

oikea käsittely ja 

varastointi 

- laatu 

- kierrätys  

- varastointi 

- työturvallisuus 

ohjeet 

- vaarallisten 

aineiden 

tunnistus 
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6.5 Muovien mekaaninen työstö (JMU306-10), 10 ov 

 

 

Muovien mekaanisentyöstön opinnot voidaan suorittaa täysimääräisinä metallin 

koneistuksen, sekä levytöiden ja hitsauksen perusteissa. Työstäminen voidaan toteuttaa 

sekä muoveilla, että metalleilla.  

 

 

Teemat 

(syventäv

ät) 

 ohjeistus 

 tiedonhankinta 

 tekninen piirustus 

 työvälineet 

 aineliitokset 

 työvälineet 

 menetelmät 

 työturvallisuus 

 materiaalit 

 laatu 

 kestäväkehitys 

 

Sisältö 

(syventäv

ät) 

- terävalinta 

- työ piirustukset 

- mitoitus standardit 

- työsuunnitelma 

- työlainsäädäntö 

 

- koneiden 

turvallinen käyttö 

- työstöarvot 

- sorvaus 

- poraus 

- jyrsintä 

- kiinnittäminen 

- kierteitys 

- viimeistely 

- huollot 

- muovien hitsaus 

(levy työt) 

- rautametallit 

- ei rautametallit 

- laatu käsitteet 

- jätteiden 

kierrätys ja 

käsittely 
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7. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ammatillisessa 

peruskoulutuksessa (atto) 

 
Koulutusalojen yhdistäminen ammattitaitoa täydentävissä opinnoissa on järkevä 

ratkaisu, oppiaineiden yhdistäminen voidaan tehdä koko opiskelun ajaksi. Tällä tavoin 

voidaan helpottaa aineenopettajien työtaakkaa, kun kaksi keskenään läheistä alaa 

opiskelevat yhdessä. Atto aineiden opettajat opettavat hyvin useasti nykyään 

sekaluokkia, kuitenkin pyrkimys on saada toisilleen läheiset luokat opiskelemaan 

keskenään. Atto aineita ovat  

 

- Yhteiskunta, yritys ja työelämätieto (YYT) 

- Yritystoiminta  

- Matematiikka 

- Äidinkieli 

- Fysiikka 

- Englanti 

- Ruotsi 

- Liikunta 

- Terveystieto 

- Kemia 

- Tieto- ja viestintätekniikka  

- Taide ja kulttuuri 
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8. Yhteenveto 
 

Muovi- ja kumitekniikan sekä kone- ja metallialan yhdistämisestä on synergistä etua 

pienistä oppilasmääristä kärsiville aloille. Nykyinen opetushallituksen linjaus luokkakooksi on 

22 oppilasta. Jämsässä emme pääse kone- ja metallialalla tai muovi- ja kumialalla tällaisiin 

oppilasmääriin tällä hetkellä, joten yhdistäminen on meille elinehto.  

 

Tärkeämpänä syynä yhdenmukaistamiselle on Jyväskylän ammattiopiston halu laajentaa 

tarjontaansa myös muovi- ja kumialalle. Muutamat Jyväskylän kone- ja metallialan oppijat 

haluaisivat ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen siirtyä muovi- ja kumialan opintoihin, 

kuitenkin ilman että valmistuminen siirtyy vuodella. Jyväskylässä toivotaan uuden 

yhdistelmämallin tuovan heille vastauksen kehitystarpeeseen. 

 

Hankkeemme on saanut paljon positiivista palautetta Jyväskylän OPS - ja EU-hankkeen 

valvontaryhmiltä, erityisesti henkilökohtaistaminen huomioitiin suurella mielenkiinnolla. 

Rotaatiomalli käynnistyy pilottina kone- ja metallialan oppijoiden toimesta lukukaudella 2013 – 

2014, jolloin hiomme käytänteitä ja toimintamalleja.  

 

Lähitulevaisuudessa rotaatiomalli otetaan käyttöön muillakin aloilla Jämsän ammattiopistossa. 

Malli on joustava ja siksi räätälöitävissä lähes alalle kuin alalle, osa opintoaloista aloittaa 

rotaatio kierron mahdollisesti myös lukuvuonna 2013 - 2014.  

 

Henkilökohtaisesti tulen tulevaisuudessa esittelemään toimintamallia Jämsä ammattiopiston 

koulutusaloille, tarkoituksena ohjata ajattelua opintojen laajemmalle yhdistämiselle. Hyvänä 

esimerkkinä, jo käynnissä olevat toimintasuunnitelmat lisätä kone- ja metallialan, sekä 

metsäalan yhteistyötä, joka sisältäisi yhteisiä kunnossapidollisia työkokonaisuuksia.    
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http://www.jao.fi/?Deptid=14078
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           1 (5) 

Liite 1: Asennuksen ja automaation perustyöt 
 

4. AMMATILLISEN TUTKINNON OSAT 

 
4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat 

 
4.1.2 Asennuksen ja automaation perustyöt (KM111-10). 10 ov. 
 
Tutkinnon osan suorittaja osaa kokoonpanopiirustusten ja kytkentäkaavioiden avulla asentaa 
koneenosia ja komponentteja sekä pienimuotoisia toimintajärjestelmiä ja moottorien ja 
toimilaitteiden kytkentöjä.  

 

Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät    

 
Teemat ja sisällöt 
 
Asennuksen ja automaation perusteet 

 

 työ-, käyttö- ja huolto-ohjeet 

 koneenasennuksen tiedonhankinta internetistä, kirjoista, ohjeista (y) 

 englanninkieliset käyttö-, huolto- ja kokoonpano-ohjeet (y) 

 työvälineiden ja työmenetelmiin liittyvien termit englannin kielellä 

 laadun ja kestävän kehityksen merkitys (y) 

 perustiedot tavallisimmin käytettävistä materiaaleista 

 työturvallisuus ja jätteiden käsittely (y) 

 henkilökohtaisten suojainten  käyttö 
 
Asennuksen ja automaation perustyöt sisältö 
 

- asennus- ja kokoonpanopiirustukset 
- työohjeet sekä käyttö- huolto- kokoonpano-ohjeet  
- koneiden ja toimilaitteiden toimintaperiaatteet, rakenteet ja koneenelimet 
- käsityövälineiden käyttö  
- laiteasennusmittaukset rulla- ja työntömitalla ja konevesivaa’n käyttö 
- kierteiden tunnistus mittaamalla ja taulukoiden avulla kierteittäminen manuaalisesti 
- vierintälaakerien asennukset, ketju- ja hihna-asennukset sekä tiivisteiden asennus 

 

- sähköiset, pneumaattiset ja hydrauliset kytkentäkaaviot 
- hydrauliikan ja pneumatiikan peruskomponenttien rakenteet, toiminta ja 

piirrosmerkit 
- hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien toimintaperiaatteet 
- pneumatiikkajärjestelmiä asennukset 

 
- sähköiset perussuureet sekä niiden matemaattiset ja fysikaaliset perusteet sekä 

riippuvuussuhteet, 
- tiedollisesti ja taidollisesti standardin SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskoulutuksen 

mukaiset asiat 
- perusasiat sähköjärjestelmistä ja instrumentoinnista 
- sähkötekniikan perusmittauksia yleismittarilla 
- työkohteen jännitteettömyyden ja suojamaadoituksen varmistus 
- sähkömekaanisia ohjaukset kaavioiden perusteella 



 16 

- tiedollisesti ja taidollisesti EA1:tä vastaavan ensiavun annon 
- laatujärjestelmien mukainen toiminta ja laadunvalvonnan periaatteet asennuksessa 

 
Työturvallisuus 
 

 henkilökohtaisten suojainten käyttö 

 turvallisuusohjeiden noudattaminen 

 oman ja muiden turvallisuuden huomioiminen 

 työstökoneiden ja työvälineiden turvallinen käyttö 

 nostot ja siirrot 

 toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen 

 työympäristön siisteydestä huolehtiminen 
 

Oppimistehtävät 
 
Viite 1) oppimistehtävä tehdään sekä itsenäisesti  kirjallinen osuus että ohjattuna toteutus 
 
Ohjatut oppimistehtävät 
 
Oppimistehtäviin sisältyy tehtävissä tarvittavien välineiden käytön opettelu ja harjoittelu, 
työpiirustusten lukeminen, työsuunnitelman tekeminen ja tehdyn työn itsearviointi  
 

 sähkötyöturvallisuuskoulutus 

 EA 1 koulutus 

 nostotyö toteutus (1 

 sähköiset, pneumaattiset ja hydrauliset kytkentäkaaviot 

 käsityövälineiden käyttö ja kunnossapitotyöt 

 ketjukäytön asennus 

 hihnakäytön asennus 
- tuotteen valmistus käsityövälineillä  
- ruuviliitokset, kiristys ja löysääminen, kierteentunnistus ja tiedonhaku 
- nostot ja siirrot käsikäyttöisillä laitteilla 
- vierintälaakereiden asennustyö  
- materiaalien tunnistus harjoitus, (metallit, muovit, komposiitit)  
- kierteiden mittausharjoitus ja kierretaulukoidenkäyttö 
- hydrauliikka järjestelmien kytkentäharjoitus 
- pneumatiikka järjestelmien kytkentäharjoitus 
- työkohteen jännitteettömyyden ja suojamaadoituksen varmistus 
- sähkömoottorikäytön mekaaninen asennus ja vaaitus 
- sähkötekniikan perustyöt ja mittaukset yleismittarilla 
- sähkömekaanisten ohjausten kytkentä 

Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät 
 

 peruskomponenttien piirrosmerkkien tunnistustyöt  

 nostotyö suunnittelu(1 

 sähköiset, pneumaattiset ja hydrauliset kytkentäkaaviot 

 sähkötekniikan laskuharjoitus tehtävä 

 yrittäjyystehtävä – asennustyön kustannukset (y) 
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Toteutus 
 
Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön 
työtehtävälähtöisesti huomioiden yrittäjämäinen toimintatapa (y). Tietopuolinen opiskelu 
nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat 
asiat ammatin osaamiseen liittyvinä kokonaisuuksina.  
 
Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi 
oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät 
ammattitaitovaatimusten suuntaan.  
 
Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta edellä mainittujen 
oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilönä tai ryhmätyönä. 
 
Oppimispaikat 
 
Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa, oppilaitoksen 
harjoitustyömailla, asiakastöissä tai työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita 
siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin 
liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan muissa em. 
oppimispaikoissa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien 
ammattitaitovaatimusten osalta. 
 
Oppimateriaali 
 
Käytettävästä oppimateriaalista on erillinen liite, joka tarkistetaan vuosittain 
toteuttamissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Oppimateriaaleina käytetään oppikirjoja, 
alan lehtiä, opintomonisteita, videoita ja verkkomateriaaleja. 
 
 
Arviointi 
 
Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin 
perustelun periaatteet ovat esitetty luvussa 7. 
 
Oppimisen arviointi 
 
Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja 
kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien 
arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteittain arviointikriteereihin tukeutuen. 
 
Osaamisen arviointi 
 
Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla 
arviointikohteittain arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään 
osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin 
osallistuneet opettajat yhdessä. 
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Ammattitaidon osoittamistavat 
 
Ammattitaito osoitetaan tekemällä asennuksen ja automaation perustöitä mahdollisimman 
aidossa työympäristössä oppilaitoksessa. Arviointi tapahtuu tällöin ammattiosaamisen 
näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voitaisiin 
arvioida näytöllä kokonaan. 
 
 
Ammattiosaamisen näyttö 
 
Ammattiosaamisen näytöllä on arvioitava vähintään: 
 
Työprosessin hallinta:  

 kokonaan  
 
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta: 

 työvälineiden käyttö 
 

Työn perustana olevan tiedon hallinta: 

 piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen 

 laadunhallintataidot 
 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 

 kokonaan  
 
Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota työturvallisuuteen. 
 
Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voitaisiin arvioida 
näytöllä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida 
ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 
Muu osaamisen arviointi 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen 
näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla tai hyväksytyllä oppimistehtävällä ja tutkintotilaisuudessa haastattelujen, 
tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla 
 
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta: 

 mekaaniset asennukset 

 sähköasennukset 
 

Työn perustana olevan tiedon hallinta: 

 matematiikan ja luonnontieteiden taidot 
 
 

 

 

 

  

 

       

           2 (5) 
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Liite 2: Koneistuksen perustyöt 
 

4. AMMATILLISEN TUTKINNON OSAT 

 
4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat 

 
4.1.2 Koneistuksen perustyöt (KM112-10). 10 ov. 
 

Tutkinnon osan suorittaja osaa valmistaa työpiirustusten mukaan osia (tarkkuusvaatimus 
karkea), jotka sisältävät pinnoiltaan yksinkertaisia koneistuksia manuaalisilla 
työstökoneilla, kuten lieriöpintojen sorvausta, tasopintojen jyrsintää, porausta ja 
kierteitystä. Hän osaa laatia yksinkertaisten koneenosien työpiirustuksia käsin piirtämällä 
ja CAD-ohjelmalla, tehdä kappaleiden viimeistelytyöt ja suorittaa valmiin kappaleen 
tarkastusmittaukset. 
 

Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät    
 
Teemat ja sisällöt 
 
Koneistuksen perusteet 

 
- peruskoneistusmenetelmät 
- materiaalien ominaisuudet koneistuksessa 
- koneistuksen piirustukset ja työsuunnitelmat 
- perusmittavälineiden käyttö 
- metallialan yleiset käytänteet ja työturvallisuus (y) 

 
Koneistuksen sisältö 

- porakoneen, sorvin ja jyrsinkoneen perusrakenne ja käyttö 
- koneistusmenetelmät ja työstöliikkeet 
- koneistusmenetelmien terät ja työstöarvot eri materiaaleille 
- lieriöpintojen ja viisteiden sorvaus 
- keskiö- ja kierukkaporan, kierretapin ja kierreleukojen käyttö sorvissa ja 

porakoneessa 
- tasopintojen jyrsintä jyrsinkoneella 
- kappaleen kiinnitys eri menetelmillä   
- koneistuksen terien valinta ja kiinnittäminen  
- koneenpiirustuksen lukeminen, työsuunnitelman teko ja kappaleen 

valmistaminen sen mukaan 
- teknisen piirustuksen ja valmistuksen standardit 
- vakiokierteiden tunnistaminen ja valmistaminen manuaalisesti 
- penkkihiomakoneen rakenne ja poranteroitus manuaalisesti 
- koneistettavan kappaleen viimeistely ja mittaus piirustuksen vaatimalla 

tavalla 
- työstökoneiden  huollot 
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Työturvallisuus 
 

 työturvallisuuskortti koulutus 

 henkilökohtaisten suojainten käyttö 

 turvallisuusohjeiden noudattaminen 

 oman ja muiden turvallisuuden huomioiminen 

 työstökoneiden ja työvälineiden turvallinen käyttö 

 toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen 

 työympäristön siisteydestä huolehtiminen 
 

Oppimistehtävät 
 
Ohjatut oppimistehtävät 
 
Oppimistehtäviin sisältyy tehtävissä tarvittavien välineiden käytön opettelu ja harjoittelu, 
työpiirustusten lukeminen, työsuunnitelman tekeminen ja tehdyn työn itsearviointi  
 

 Työturvakorttikoulutus 

 Perusperehdytys turvalliseen koneiden ja laitteiden käyttöön 

 Sorvauksen harjoitustyöt 1 ja 2  

 Jyrsinnän harjoitustyöt 1 ja 2 

 Porauksen harjoitustyö 

 työstökoneen jaksohuolto 
 
Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät 
 

 koneistuksen työsuunnitelman tekeminen piirustuksen ja/tai työselityksen mukaan 
 sisältäen aihion, terät, työstöarvot, työvaiheet ja työturvallisuuden 

 työstöarvoihin liittyvät tehtävät 

 mittauksen tehtäväkirja 

 yrittäjyystehtävä (y) 
 
 
Toteutus 
 
Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön 
työtehtävälähtöisesti huomioiden yrittäjämäinen toimintatapa (y). Tietopuolinen opiskelu 
nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat 
asiat ammatin osaamiseen liittyvinä kokonaisuuksina.  
 
Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi 
oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät 
ammattitaitovaatimusten suuntaan.  
 
Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta edellä mainittujen 
oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilönä tai ryhmätyönä. 
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Oppimispaikat 
 
Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa, oppilaitoksen 
harjoitustyömailla, asiakastöissä tai työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita 
siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin 
liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan muissa em. 
oppimispaikoissa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien 
ammattitaitovaatimusten osalta. 
 
Oppimateriaali 
 
Käytettävästä oppimateriaalista on erillinen liite, joka tarkistetaan vuosittain 
toteuttamissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Oppimateriaaleina käytetään oppikirjoja, 
alan lehtiä, opintomonisteita, videoita ja verkkomateriaaleja. 
 
 
Arviointi 
 
Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin 
perustelun periaatteet ovat esitetty luvussa 7. 
 
Oppimisen arviointi 
 
Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja 
kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien 
arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteittain arviointikriteereihin tukeutuen. 
 
Osaamisen arviointi 
 
Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla 
arviointikohteittain arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään 
osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin 
osallistuneet opettajat yhdessä. 
 
 
 
 
Ammattitaidon osoittamistavat 
 
Ammattitaito osoitetaan tekemällä koneistuksen perustöitä mahdollisimman aidossa 
työympäristössä oppilaitoksessa. Arviointi tapahtuu tällöin ammattiosaamisen näytöllä. 
Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voitaisiin arvioida 
näytöllä kokonaan. 
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Ammattiosaamisen näyttö 
 
Ammattiosaamisen näytöllä on arvioitava vähintään: 
 
Työprosessin hallinta:  

 kokonaan  
 
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta: 

 kokonaan 
 
Työn perustana olevan tiedon hallinta: 

 kokonaan  
 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 

 kokonaan  
 
Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota työturvallisuuteen. 
 
Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voitaisiin arvioida 
näytöllä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida 
ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 
Muu osaamisen arviointi 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen 
näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla ja tutkintotilaisuudessa haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien 
menetelmien avulla 
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         3(5) 

Liite 3: Levytöiden ja hitsauksen perustyöt 
 

4. AMMATILLISEN TUTKINNON OSAT 

 
4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat 

 
4.1.3 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt (KM113-10), 10 ov 
 

Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä työpiirustuksen mukaan jonkin yksinkertaisen 
ohutlevytyökokonaisuuden, siihen liittyvät peruslevytyöt, polttoleikkauksen ja levyjen 
liittämisen eri menetelmillä sekä hitsauksen kaasu-, puikko- ja MAG-hitsausprosesseilla. 
Lisäksi hän osaa laatia levykappaleiden työpiirustuksia käsin piirtämällä ja CAD-
ohjelmalla sekä tehdä kappaleiden viimeistelytyöt ja tarkistusmittaukset. 

 
 
Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät    
 
Teemat ja sisällöt 
 

Levytöiden ja hitsauksen perusteet 
 

- työpiirustukset, työsuunnitelmat ja tulosten arviointi 
- laskenta-, mittaus- ja piirrotusmenetelmät 
- leikkaus- ja muut muokkausmenetelmät 
- hitsaus- ja muut liittämismenetelmät 
- materiaalien tuntemus 
- turvallinen työskentely ja turvallinen ympäristö (y)  

 
Levytöiden ja hitsauksen sisältö 
 

- työsuunnitelman tekeminen sisältäen valmistuksen vaiheet, välineet ja menetelmät  
- tekninen piirtäminen käsin ja tietokoneohjelmalla  
- teknisten piirustusten hitsaukseen liittyvät merkinnät  
- laskutoimitukset  
- mittaamis- ja piirrotusmenetelmät  
- levyjen leikkaamismenetelmät yleisillä leikkaustyövälineillä ja -koneilla  
- polttoleikkaaminen happi-asetyleeniliekillä ohjainten ja tukien avulla  
- levyjen kulmaaminen, pyöristäminen ja urittaminen  
- työkappaleiden muotoileminen käsi- ja konetyökaluilla  
- työkappaleiden koneistaminen poraamalla, muotoileminen ja viimeistely hiomalla  
- kappaleiden liittäminen toisiinsa ruuvi- ja vetoniittiliitoksien avulla  
- kappaleiden liittäminen toisiinsa kovajuottamalla, tinaamalla ja pistehitsaamalla  
- kaasuhitsauslaitteiden käsittely ja kaasuhitsaus lisäaineella ja ilman lisäainetta  
- MIG/MAG-hitsauslaitteiden käsittely ja hitsaus MAG-menetelmällä  
- puikkohitsauslaitteiden käsittely ja hitsaus MMA-menetelmällä  
- materiaalien ominaisuudet ja käyttäytyminen hitsauksessa ja muissa töissä  
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Työturvallisuus 
 

 tulitöiden turvallisuus (y) 

 suojalaitteiden, suojavaatteiden ja henkilökohtaisten suojainten käyttö (y) 

 henkilöturvallinen toiminta (y) 

 koneita, laitteita ja tarvikkeita säästävä toiminta (y) 

 työkykyä ylläpitävä toiminta (y) 

 työympäristön siisteys (y) 
 
Oppimistehtävät 
 
Ohjatut oppimistehtävät 
 
Oppimistehtäviin sisältyy tehtävissä tarvittavien välineiden käytön opettelu ja harjoittelu, 
työpiirustusten lukeminen, työsuunnitelman tekeminen ja tehdyn työn itsearviointi  
 

 Tulitöiden turvallisuuskoulutus 

 Ohutlevytyöt 1, 2 ja 3 (rikkalapio, peltirasia, sanko tms.)  

 Polttoleikkaustyö  

 Kovajuotostyöt 1 ja 2 (muhviliitos, T-liitos tms.)  

 Kaasuhitsaustyö 
o kaasuhitsauslaitteiston käyttökuntoon saattaminen ja liekin säätäminen 
o laipoitettu railo 
o levyn päittäisliitos t=1-3  

 MAG-hitsaustyöt 1, 2, 3 ja 4 
o MAG-säätöharjoitus 
o päällehitsaus 
o FW jalkopiena, laatuluokka C 
o FW alapiena, laatuluokka C 

 MMA-hitsaustyöt 1, 2, 3 ja 4 
o päällehitsaus 
o FW jalkopiena, laatuluokka C 
o FW alapiena, laatuluokka C 

 
Itsenäiset oppimistehtävät 
 

 Materiaaliopin tehtävä, teräkset 

 Materiaaliopin tehtävä, muut metallit  

 Hitsauslisäaineet 

 Piirustustenlukutehtävä  

 Levytyökoneisiin perehtymistehtävä  

 Hitsauslaitteistoihin perehtymistehtävä  
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Toteutus  
 
Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön 
työtehtävälähtöisesti huomioiden yrittäjämäinen toimintatapa (y). Tietopuolinen opiskelu 
nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat 
asiat ammatin osaamiseen liittyvinä kokonaisuuksina.  
 
Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi 
oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät 
ammattitaitovaatimusten suuntaan.  
 
Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta edellä mainittujen 
oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä.  
 
Oppimispaikat  
 
Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa, oppilaitoksen 
harjoitustyömailla, asiakastöissä tai työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita 
siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin 
liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan muissa em. 
oppimispaikoissa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien 
ammattitaitovaatimusten osalta. 
 
Oppimateriaali  
 
Käytettävästä oppimateriaalista on erillinen liite, joka tarkistetaan vuosittain 
toteuttamissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Oppimateriaaleina käytetään oppikirjoja, 
alan lehtiä, opintomonisteita, videoita ja verkkomateriaaleja.  
 
Arviointi  
 
Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin 
perustelun periaatteet ovat esitetty luvussa 7.  
 
Oppimisen arviointi  
 
Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja 
kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien 
arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteittain arviointikriteereihin tukeutuen.  
 
Osaamisen arviointi  
 
Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla 
arviointikohteittain arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään 
osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin 
osallistuneet opettajat.  
 
Ammattitaidon osoittamistavat 
 
Ammattitaito osoitetaan tekemällä levytöiden ja hitsauksen perustöitä mahdollisimman 
aidossa työympäristössä oppilaitoksessa. Arviointi tapahtuu tällöin ammattiosaamisen 
näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voitaisiin 
arvioida näytöllä kokonaan. 
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Ammattiosaamisen näyttö 
 
Ammattiosaamisen näytöllä on arvioitava vähintään: 
 
Työprosessin hallinta (y):  

 kokonaan 
 
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta: 

 mittaaminen  

 piirrottaminen  

 perustyömenetelmät  

 perustyövälineet  

 materiaalit  
  
Työn perustana olevan tiedon hallinta:  

 piirustukset ja hitsausmerkinnät  

 levytyökoneet  

 hitsaus (MAG ja MMA)  
 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot:  

 kokonaan  
 
Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota työturvallisuuteen.  
 
Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voitaisiin arvioida 
näytöllä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida 
ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 
Muu osaamisen arviointi 
 
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta: 

 polttoleikkaus, kaasuhitsaus ja juottaminen 
 tutkinnonosan loppuvaiheen osaamisen seuranta, arvioitava tehtävä, 

haastattelu tai koe  
 
 
 
Työn perustana olevan tiedon hallinta: 

 materiaalituntemus 
o tutkinnonosan loppuvaiheen osaamisen seuranta, arvioitava tehtävä, 

haastattelu tai koe  

 matematiikan ja luonnontieteiden taidot 
o tutkinnonosan loppuvaiheen osaamisen seuranta, arvioitava tehtävä, 

haastattelu tai koe  
 
Muu arviointi dokumentoidaan ja aineisto tallennetaan samoilla periaatteilla kuin 
ammattiosaamisen näytön aineisto. 
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           4(5) 

Liite 4: Tuotannossatoimiminen  

 
Muovi- ja kumialan perustutkinta Muovitekniikan 
koulutusohjelma. 
 
 

4. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 
 
4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat 
 
4.1.1 Tuotannossa toimiminen (JMU111-10), 30 ov 
 
Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät 
 

 eri materiaalien perustiedot ja niiden termistö 

 muovien perustiedot, termistö, ominaisuudet ja tunnistaminen 

 raaka-aineiden ja puolivalmisteiden käsitteleminen ja varastointi 

 muovituotteiden valmistusmenetelmät 

 keskeisimpien koneiden toiminta ja huolto 

 muovituotteiden viimeistely ja varastointi 

 muovituotteiden laadun tarkastaminen ja arviointi 

 muovituotteiden kierrätys ja ympäristönhallinta 

 tietotekniikan käyttö tuotannossa  

 työturvallisuus ja ensiaputaidot 

 työelämän toimintatapojen ja työlainsäädännön perusteet 
 

 yleisimpien muovilajien tunnistaminen sekä ominaisuuksien ja käyttökohteiden 
tunteminen 

 muovituotteen valmistusprosessien ja eri työvaiheiden tunteminen 

 raaka-aineiden käyttäminen ja varastointi taloudellisesti (y) 

 muovituotteen valmistuksessa tarvittavien työvälineiden, tietotekniikan ja koneiden 
käyttö sekä koneiden yleisimmät huoltotyöt ja häiriöiden poistaminen 

 muovituotteiden viimeistelyssä tarvittavat työstömenetelmät 

 työpiirustusten ja -ohjeiden tulkitseminen ja noudattaminen 

 omaan työhön liittyvät mittaukset ja tarkastukset perusmittavälineillä ja oman työn 
vaikutus valmistettavan tuotteen laatuun (y) 

 oman työn onnistumisen arviointi (y) 

 kestävän kehityksen, kierrätyksen ja uusiokäytön periaatteiden tunteminen (y) 
 

 työturvallisuusohjeiden noudattaminen ja henkilökohtaisten suojaimien käyttö 

 terveydelle vaarallisten aineiden tunnistaminen 

 oman ja muiden turvallisuuden huomioiminen 

 työkyvyn ylläpitäminen 
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Oppimistehtävät 
 
Ohjatut oppimistehtävät 
 

 yleisimpien muovimateriaalien tunnistaminen ja niiden ominaisuudet: kirjallinen 
raportti jostakin muovimateriaalista ryhmä-, pari-, tai yksilötyönä 

 pelastussuunnitelmaan tutustuminen: turvallisuuskävely, poistumisreitteihin ja 
alueisiin perehtyminen sekä rakennuskohtaiseen karttaan tutustuminen 

 kirjallinen tai/ja käytännön oppimistehtävä jakson teemoista ja sisällöistä 

 tulityökortti ja työturvallisuuskortti 

 muovikappaleen työstäminen, sisältäen perehdytyksen työturvallisuuteen sekä 
turvalliseen työstökoneiden, -laitteiden ja henkilökohtaisten suojavarusteiden 
käyttöön 

 muovien kemiallisiin ominaisuuksiin tutustuminen: laboratoriossa suoritettavat työt 

 muovituotteiden valmistustekniikoihin, kuten ruiskuvaluun, ekstruusioon, 
rotaatiovaluun, lampömuovaukseen, puhallusmuovaukseen sekä 
käsinlaminoimiseen, perehtyminen 

 kestomuovituotteen valmistus lämpömuovaamalla 

 perustaidot ensiavun antamiseen 

 kestomuovituotteen valmistus ruiskuvalulla 

 kertamuovituotteen valmistus käsinlaminoimalla 
 
Itsenäiset oppimistehtävät 

 

 tiedon hankinta tietotekniikkaa hyväksi käyttäen 

 työssäoppimispäiväkirjan tai raportin tekeminen työssäoppimisjaksolta 

 työsuhdelainsäädäntöön tutustuminen 

 työselosteen/raportin tekeminen laboratoriotöistä 

 työsuunnitelman tekeminen valmistettavalle muovituotteelle 
 
Toteutus 
 
Tutkinnon osassa opiskellaan edellä mainitut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön 
työelämälähtöisesti. Tietopuolinen opiskelu liitetään käytännön tehtävien opiskeluun, siten 
että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen liittyvänä 
kokonaisuutena. 
 
Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi 
oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät 
ammattitaitovaatimusten suuntaan.  
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitovaatimusta ei pystytä 
oppimistehtävillä opiskelemaan, voidaan oppimista täydentää esim. asiantuntijaluennoilla 
ja/tai yritysvierailuilla. 
 
Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta edellä mainittujen 
oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilönä tai ryhmätyönä 
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Oppimispaikat 
 
Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa, asiakastöissä tai 
työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat 
tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset 
puuttuvat sisältöalueet opiskellaan muissa em. oppimispaikoissa. Tällä varmistetaan 
opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitaitovaatimusten osalta. 
 
Oppimateriaali 
 
Oppimateriaaleina käytetään oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, videoita ja 
verkkomateriaaleja.  
 
Arviointi 
 
Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin 
perustelun periaatteet ovat esitetty luvussa 7. 
 
Oppimisen arviointi 
 
Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja 
kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien 
arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteittain arviointikriteereihin tukeutuen. 
 
Osaamisen arviointi 
 
Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Tutkinnon osan arvosana 
päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät 
arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. 
 
Ammattitaidon osoittamistavat 
 
Ammattitaito osoitetaan valmistamalla muovialan tuotteita työturvallisuusohjeita 
noudattaen muovialan yrityksessä tai oppilaitoksessa. Arviointi tapahtuu tällöin 
ammattiosaamisen näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki 
arviointikohteet voitaisiin arvioida näytöllä kokonaan. 
 
Ammattiosaamisen näyttö 
 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan: 
Työprosessin hallinta:  

 kokonaan 
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta: 

 kokonaan 
Työn perustana olevan tiedon hallinta: 

 kokonaan 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 

 kokonaan 
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Liite 5: Muovien mekaaninen työstö  

 
Muovi- ja kumialan perustutkinto Muovitekniikan 
koulutusohjelma. 
 
 
 

4.4.6 Muovien mekaaninen työstö (JMU306-10), 10 ov 
 
Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät 
 

 eri materiaalien käyttäytyminen ja ominaisuudet mekaanisessa työstössä 

 muovien ja komposiittien työstössä käytettävät koneet, työkalut, terät ja työstöarvot 

 työstötyökalujen huolto ja kunnossapito sekä häiriöiden poisto 

 muovien ja komposiittien korjaaminen ja viimeistely 

 muovien ja komposiittien liittäminen 

 muovien ja komposiittien lastuava työstö 

 tekniset piirustukset 

 CNC- työstäminen 
 

 muovien ja komposiittien painatusmenetelmät 

 muovien ja komposiittien maalaus, metallointi ja pinnoitus 

 teknisten piirustusten yleis- ja toleranssimerkinnät 

 muovien hitsaus, liimaus ja mekaaniset liitokset 

 oman työn onnistumisen arviointi ja toiminnan kehittäminen(y) 
 

 työturvallisuusohjeiden noudattaminen ja henkilökohtaisten suojaimien käyttö 

 työympäristön siisteydestä ja puhtaudesta huolehtiminen 

 oman ja muiden turvallisuuden huomioiminen 

 työkyvyn ylläpitäminen ja työergonomian parantaminen 
 

 
Oppimistehtävät 
 

Ohjatut oppimistehtävät 
 

 muotokappaleen koneistus 

 muovi- tai komposiittituotteen korjaus ja liittäminen hitsaamalla, liimaamalla tai 
mekaanisilla liitoksilla 

 
Itsenäiset oppimistehtävät 
 

 työsuunnitelma jostakin korjattavasta muovi- tai komposiittituotteesta 

 työssäoppimispäiväkirja sekä raportti työssäoppimisjaksolta 

 työsuhdelainsäädäntöön tutustuminen 
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Toteutus 
 
Tutkinnon osassa opiskellaan edellä mainitut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön 
työelämälähtöisesti. Tietopuolinen opiskelu liitetään käytännön tehtävien opiskeluun, siten 
että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen liittyvänä 
kokonaisuutena. 
 
Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi 
oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät 
ammattitaitovaatimusten suuntaan.  
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitovaatimusta ei pystytä 
oppimistehtävillä opiskelemaan, voidaan oppimista täydentää esim. asiantuntijaluennoilla 
ja/tai yritysvierailuilla. 
 
Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta edellä mainittujen 
oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilönä tai ryhmätyönä 
 
Oppimispaikat 
 
Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa, asiakastöissä tai 
työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat 
tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset 
puuttuvat sisältöalueet opiskellaan muissa em. oppimispaikoissa. Tällä varmistetaan 
opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitaitovaatimusten osalta. 
 
Oppimateriaali 
 
Oppimateriaaleina käytetään oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, videoita ja 
verkkomateriaaleja.  
 
Arviointi 
 
Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin 
perustelun periaatteet ovat esitetty luvussa 7. 
 
Oppimisen arviointi 
 
Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja 
kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien 
arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteittain arviointikriteereihin tukeutuen. 
 
Osaamisen arviointi 
 
Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla 
arviointikohteittain arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään 
osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin 
osallistuneet opettajat yhdessä. 
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Ammattitaidon osoittamistavat 
 
Ammattitaito osoitetaan valmistamalla muovialan tuotteita työturvallisuusohjeita 
noudattaen muovialan yrityksessä tai oppilaitoksessa. Arviointi tapahtuu tällöin 
ammattiosaamisen näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki 
arviointikohteet voitaisiin arvioida näytöllä kokonaan. 
 
Ammattiosaamisen näyttö 
 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan: 
 
Työprosessin hallinta:  

 kokonaan 
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta: 

 kokonaan  
Työn perustana olevan tiedon hallinta: 

 kokonaan 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 
kokonaan 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

Liite 6: Rotaatiomallin lukujärjetys    
 

 


