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KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMI-

NEN 

 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 630/1998 (muutos 787/2014) mukaan Opetus-

hallitus määrää perustutkinnon perusteissa tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostumisen, tutkin-

toon sisältyvät tutkinnon osat sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoit-

teet ja osaamisen arvioinnin.  

Lain mukaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusval-

miudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito 

vähintään yhdellä osa-alueella. Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisesta pe-

ruskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuna ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatilli-

sesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa 631/1998 (muutos 788/2014) tarkoitettuna näyttö-

tutkintona. 

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon 

osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valitta-

vista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaa-

mispistettä. 

Tässä opetussuunnitelmassa on esitetty tutkinnon ammatilliset opinnot ja tarjottavat vapaasti 

valittavat tutkinnon osat sekä niiden toteutus Saimaan ammattiopisto Sampossa. Koulutuksen 

toteutukseen liittyvät yleiset periaatteet ja käytänteet on esitetty erillisessä opetussuunnitelman 

yhteisessä osassa. Työssäoppimiseen liittyvät käytänteet on esitetty erillisessä työssäoppimi-

sen järjestämissuunnitelmassa. Yhteisten ja vapaasti valittavien tutkinnon osien opinnoista on 

laadittu erillinen opetussuunnitelma, joka sisältää tarkemmat kuvaukset ja arviointikriteerit opin-

noista. 

Edellä mainitut erilliset dokumentit on saatavilla Sampon www-sivuilla:  

Opetussuunnitelman yhteinen osa 

Työssäoppimisen järjestämissuunnitelma 

Yhteisten tutkinnon osien opetussuunnitelma 

 

 

Kone- ja metallialan perustutkinto sisältää yhteisten (35 osp) ja vapaasti valittavien tutkinnon 

osien (10 osp) lisäksi pakollisia tutkinnon osia yhteensä 75 osp ja valinnaisia tutkinnon osia 

yhteensä 60 osp.  

http://www.edusampo.fi/files/406/Opetussuunnitelman_yhteinen_osa.pdf
http://www.edusampo.fi/files/938/Tyossaoppimisen_jarjestamissuunnitelma.pdf


4 
 

 

 

Kuva: Tutkinnon muodostuminen osaamispisteinä. 
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Taulukko: Tutkinnon osien suunniteltu toteuttamisjärjestys.  

 

 

 

 

 

 

Kone- ja metallialan perustutkinto, valmistustekniikan 

osaamisala, levyseppähitsaaja
Osaamis-

pistettä 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Pakolliset tutkinnon osat, 75 osp

Asennuksen ja automaation perustyöt 15 x

Koneistuksen perustyöt 15 x

Levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15 x

             Levy- ja hitsaustyöt 30 x

Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp

Hitsaus 15 x

Levy- ja teräsrakennetyöt 15 x

Asennushitsaus (pienryhmä) 15 x

IW-hitsaus 15 x

Levy- ja hitsausalan CNC-valmistus 15 x

Ohutlevytyöt 15 x

Mekaaninen kunnossapito 15 x

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Äidinkieli 5 x x

Toinen kotimainen kieli 1 x

Vieras kieli 2 x x

Valinnaiset opinnot 3

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Matematiikka 3 x x

Fysiikka ja kemia 2 x x

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen soveltaminen 1 x

Valinnaiset opinnot 3

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Yhteiskuntataidot 1 x

Työelämätaidot 1 x

Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 x

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 x x

Valinnaiset opinnot 3

Sosiaalinen ja kultturinen osaaminen

Kulttuurien tuntemus 1 x

Taide ja kulttuuri

Etiikka

Psykologia

Ympäristöosaaminen 1 x

Jokin yhteisten tutkintojen osa-alueista

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista ammatillisista tutkinnon osista

Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa

Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista

Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista

Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa

7 valinnaiset                                    x

                                                  x

8 pakolliset / 3 valinnaiset

6 pakolliset / 3 valinnaiset

5 pakolliset / 3 valinnaiset

Imatra ja Lappeenranta

Lappeenranta

Imatra
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KOULUTUKSEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET, TOTEUTTAMISTA-

VAT, OPPIMISYMPÄRISTÖT JA OSAAMISEN ARVIOINTI 

 

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 75 OSP 

 

Asennuksen ja automaation perustyöt, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa kokoonpanopiirustusten ja 

kytkentäkaavioiden avulla asentaa koneenosia ja komponent-

teja sekä pienimuotoisia toimintajärjestelmiä ja moottorien ja 

toimilaitteiden kytkentöjä. 

Opiskelija/tutkinnon suorittaja osaa 

 lukea asennus- ja kokoonpanopiirustuksia 

 lukea sähköisiä, pneumaattisia ja hydraulisia kytkentä-
kaavioita 

 lukea työohjeita sekä käyttö- huolto- kokoonpano-oh-
jeita 

 koneiden ja toimilaitteiden toimintaperiaatteita, raken-
teita ja koneenelimiä 

 käyttää käsityövälineitä turvallisesti ja huolehtii niiden 
kunnosta 

 tehdä laiteasennusmittauksia rulla- ja työntömitalla ja 
osaa käyttää konevesivaakaa 

 selvittää tavallisimmat kierteet mittaamalla ja taulukoi-
den avulla sekä osaa tehdä kierteitä manuaalisesti 

 tehdä vierintälaakerien asennuksia ja ketju- ja hihna-
asennuksia sekä osaa asentaa tiivisteitä 

 peruskomponenttien rakenteet, toiminnan ja piirros-
merkit sekä tietää hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjes-
telmien toimintaperiaatteet 

 asentaa pneumatiikkajärjestelmiä 

 sähköiset perussuureet sekä niiden matemaattiset ja 
fysikaaliset perusteet sekä riippuvuussuhteet, kuten 
Ohmin lain ja perusasiat tasa- ja vaihtovirrasta 

 yleistä sähköturvallisuutta koskevien määräysten ko-
neita ja laitteita ja niiden sähköasennuksia koskevat 
perusasiat 

 tiedollisesti ja taidollisesti perusasiat sähkötyöturvalli-
suusstandardin SFS 6002 määrittämästä sähkötyötur-
vallisuuskoulutuksesta 

 perusasiat sähköjärjestelmistä ja instrumentoinnista 

 suorittaa sähkötekniikan perusmittauksia yleismittarilla 

 varmistaa työkohteen jännitteettömyyden ja suojamaa-
doituksen 

 tehdä yksinkertaisia sähkömekaanisia ohjauksia kaa-
vioiden perusteella 

 tiedollisesti ja taidollisesti EA1:tä vastaavan ensiavun 
annon 

 laatujärjestelmien mukaisen toiminnan ja laadunval-
vonnan periaatteet asennuksessa. 
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Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 

opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista 

jo olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vas-

taava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja 

ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppi-

misen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointi-

taidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opis-

kelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opit-

tava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoi-

daan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökoh-

taiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käy-

tetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työs-

säoppimisen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tar-

vittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan am-

matti-taitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opis-

kelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja ar-

vioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy 

olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-

ointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, 

tyydyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään pe-

rustutkinnon perusteessa. (s. 6 – 8) 

Osaamisen arvioinnin koh-

teet 

 Työprosessin hallinta 

 suunnitelmallinen työskentely 

 työn kokonaisuuden hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 mekaaniset asennukset 

 sähköasennukset 

 työvälineiden käyttö 

 materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen 

 laadun hallintataidot 

 matematiikan ja luonnontieteiden taidot 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 oppiminen ja ongelmaratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa am-

matti-osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä 

tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin kuuluvia työtehtäviä 

työpaikkaolosuhteissa.  



8 
 

 

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen 

vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitai-

tovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jat-

kaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa pe-

ruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa 

muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus 

varmistuu. 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei 

voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkin-

totilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla 

osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt  lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäris-
töt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt         

Oppimismenetelmät  opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapah-
tumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

 suullisia ja kirjallisia harjoituksia 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimus-

ten, toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opet-

taja(t) ohjaa(vat) ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa 

sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamis-

taan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja 

päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja 

uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa 

sitä. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla ta-

valla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilai-

sia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herät-

täen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa 

ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasaver-

taisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymis-

sääntöjä ja toimintatapoja.  Hän hyödyntää saamaansa pa-

lautetta toiminnassaan. 

Ammattietiikka 



9 
 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin ar-

voperustan mukaisesti.  Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vas-

tuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuu-

luvaa etiikkaa. 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuul-

lisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää ter-

veellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työsken-

telee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveys-

liikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaa-

roja ja terveyshaittoja. 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelijat tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoit-

teiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakasläh-

töisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimin-

taansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toi-

mii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mi-

toittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän 

kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kult-

tuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työteh-

tävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä 

ja sopimuksia. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomi-

oon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää 

työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja 

vuoro-vaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen 

kielitaitoaan. Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti eri-

laisia mediatuotteita, käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa 

sekä tuottaa media-aineistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituk-

sia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaise-

misessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilas-

toja ammattitehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa ja hän so-

veltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetel-

miä ja toimintatapoja työssään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käy-

tettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huo-

mioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tieto-

tekniikkaa moni-puolisesti ammatissaan ja kansalaisena. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa 

yhteiskunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallis-
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tuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksente-

koon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti 

sekä työssä että arkielämässä. Hän pyrkii aktiivisella toimin-

nalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän noudattaa 

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja 

työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaa-

vien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toimin-

noissa. 

Integrointi yhteisiin tutkin-

non osiin 

Fysiikka ja matematiikka 

Tutkinnon osan sijoittumi-

nen tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon osa suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana. 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessien hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Suunnitelmallinen 
työskentely 

tarvitsee ohjausta tarvitsee ohjausta 
alkuun pääsyssä 

työskentelee itsenäi-
sesti suunnitelman 
mukaan 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

suorittaa mekaaniset 
asennukset vähäi-
sellä ohjauksella. 

suorittaa asennuk-
sen perustehtäviä 
piirustusten ja oh-
jeiden mukaan. 

asentaa laitekokonai-
suuden osista ja kom-
ponenteista. 

 

Arvioinnin kohde  Arviointikriteerit 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Mekaaniset asennuk-
set 

tekee kierreliitoksia 

 

suorittaa asennus-
mittauksia 

 

asentaa kaavion mu-
kaan harjoitusalus-
talle pneumatiikan 
kytkentöjä 

asentaa pyörivän 
liikkeen koneenosia  

 

asentaa tehonsiir-
rossa käytettäviä 
komponentteja 

asentaa hydrauliikan 
ja pneumatiikan kom-
ponentteja koneisiin 
tai laitteisiin sekä nii-
hin liittyviä putkia ja 
letkuja 
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Sähköasennukset kiinnittää sähköiset 
laitteet ja komponen-
tit oikein 

 

käyttää mittauksiin 
yleismittaria 

asentaa johdot ja 
kaapelit piirustusten 
mukaan 

 

käyttää hyväksyttyjä 
kaapeleiden ja johti-
mien asennustapoja 

tulkitsee sähkökaavi-
oita 

 

saa aikaan itsenäi-
sesti oikeat ja siistit 
laite- ja johdinasen-
nukset 

Työvälineiden käyttö käyttää annettuja 
työvälineitä tarkoi-
tuksenmukaisesti 
niin, että ne eivät va-
hingoita komponent-
teja 

tekee tarkoituksen-
mukaiset työväli-
nevalinnat 

huoltaa ja pitää kun-
nossa työvälineitään 

Materiaalin hallinta tunnistaa laitteissa 
käytettävien raken-
teiden, kaapeleiden 
ja johtimien materi-
aalin. 

tietää materiaalien 
valintaperusteet 

 

käsittelee materiaa-
leja oikein. 

ratkaisee materiaali-
valintoja 

 

ennakoi materiaalitar-
peen. 

 

Arvioinnin kohde  Arviointikriteerit 

3. Työn perustana ole-
van tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Piirustusten ja ohjei-
den ymmärtäminen 

osaa lukea yksinker-
taisia osa- ja kokoon-
panopiirustuksia ja 
hahmottaa piirustusten 
mukaisen osan ja ko-
konaisuuden 

osaa tulkita osa- ja 
kokoonpanopiirustus-
ten eri projektioita 

osaa lukea itsenäisesti 
osa- ja kokoonpanopii-
rustuksia 

 osaa lukea yksinker-
taisia toimintakaavioita 
ja tietää tavallisimmat 
komponenttimerkit 

tuntee pneumaattiset 
ja hydrauliset piirros-
merkit ja osaa lukea 
piirikaavioita 

tuntee komponenttien 
piirrosmerkit ja osaa lu-
kea myös sähköisiä pii-
rikaavioita 

Laadun hallintataidot tarvitsee ohjausta laa-
tuvaatimusten tunnis-
tamisessa 

tunnistaa työhön liitty-
vät laatuvaatimukset 

saa aikaan laadukkaan 
lopputuloksen 

Matematiikan ja luon-
nontieteiden taidot 

ymmärtää työhön liitty-
vät fysikaalisten suu-
reiden merkityksen. 

päättelee fysikaalisten 
suureiden muutosten 
vaikutuksen työkoh-
teessa. 

tarkastelee tarvittaessa 
matematiikan avulla eri 
suureiden vaikutusta 
toimintaan. 

 

Arvioinnin kohde  Arviointikriteerit 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
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4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä 

työskentelee er-
gonomisesti oikein 

huolehtii työympä-
ristön siisteydestä 
ja järjestyksestä 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

kysyy tarvittaessa neu-
voa 

osaa arvioida omaa 
työtään 

parantaa työsuori-
tustaan työn ede-
tessä 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

 

ottaa huomioon toiset 
työntekijät 

toimii vuorovaikuttei-
sesti 

on aktiivinen 

selviytyy suoraan työ-
hön liittyvistä vuorovai-
kutustilanteista myös 
vieraalla kielellä 

 

 

selviytyy vuorovaiku-
tustilanteista myös 
vieraalla kielellä 

 

 

hoitaa vuorovaiku-
tustilanteita myös 
vieraalla kielellä 

Ammattietiikka huolehtii työvälineistä ja 
työympäristöstä. 

huolehtii työvälinei-
den huollosta. 

toimii laatujärjestel-
män mukaisesti. 

 

Koneistuksen perustyöt, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa valmistaa työpiirustusten mu-

kaan osia (tarkkuusvaatimus karkea), jotka sisältävät pinnoil-

taan yksinkertaisia koneistuksia manuaalisilla työstökoneilla, 

kuten lieriöpintojen sorvausta, tasopintojen jyrsintää, porausta 

ja kierteitystä. Hän osaa laatia yksinkertaisten koneenosien 

työpiirustuksia käsin piirtämällä ja CAD-ohjelmalla, tehdä kap-

paleiden viimeistelytyöt ja suorittaa valmiin kappaleen tarkas-

tusmittaukset. 

Opiskelija/tutkinnon suorittaja osaa 

 piirtää yksinkertaisen koneenpiirustuksen 

 teknisen piirustuksen standardit, hallitsee teknisen ko-
nepiirustuksen projektioiden käännöt ja mitoittaa piirtä-
mänsä koneenpiirustuksen 

 koneenpiirustuksen mittakaavat 

 piirtää leikkauskuvannon 

 porakoneen, sorvin ja jyrsinkoneen rakenteen 

 eri koneistusmenetelmien työstöliikkeet ja osaa nimetä 
ne eri koneistusmenetelmille 

 tietää työstöterätyypit ja terämateriaalit sekä niiden 
käytön ja merkityksen työstötapahtumassa 

 laskea työstöarvot pikateräs- ja kovametalliterille sekä 
terien pintojen, särmien ja kulmien määrittelyn perus-
teet 

 sorvata lieriöpintoja ja viisteitä, joiden tarkkuusvaati-
mukset ovat vähäisiä 
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 käyttää keskiö- ja kierukkaporaa, kierretappia ja kierre-
leukoja sorvissa 

 valita työstötilanteeseen oikeat työstöarvot ja terät 
sekä osaa asettaa terän oikein sorviin 

 asettaa jyrsinkoneen pöydälle ruuvipuristimen ja kiin-
nittää siihen koneistettavan kappaleen niin, ettei se va-
hingoitu 

 jyrsiä jyrsinkoneella tasopintoja 

 valita jyrsinkoneeseen työstötilanteeseen oikeat työs-
töarvot ja terät sekä osaa asettaa terän oikein 

 käyttää erilaisia porakoneita ja poraustyökaluja 

 mitoittaa ja piirrottaa työpiirustuksen mukaiset reikien 
paikat levylle 

 kiinnittää porattavan kappaleen koneruuvipuristimeen 

 tunnistaa eri kierretyypit ja osaa kierteittää reikiä työ-
piirustuksen mukaisesti 

 valita porakoneeseen työstötilanteeseen oikeat työstö-
arvot ja terät sekä osaa asettaa terän oikein 

 teroittaa käsivaraisesti poran hiomakoneella 

 valmistaa kierteitä kierretapilla ja kierrepakalla 

 valita oikean poranterän kierrereikään 

 viimeistellä valmistamansa kappaleen 

 mitata rullamitalla, työntömitalla ja mikrometrillä 

 tiedollisesti ja taidollisesti työturvallisuuskorttia vastaa-
vat asiat niin, että hänellä on valmius työturvallisuus-
kortin suorittamiseen. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 

opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista 

jo olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vas-

taava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja 

ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppi-

misen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointi-

taidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opis-

kelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opit-

tava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoi-

daan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökoh-

taiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käy-

tetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työs-

säoppimisen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tar-

vittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan am-

matti-taitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opis-

kelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja ar-

vioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy 

olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-

ointiin osallistuneiden kesken. 
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Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, 

tyydyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään pe-

rustutkinnon perusteessa. (s. 9 – 11) 

Osaamisen arvioinnin koh-

teet 

 Työprosessin hallinta 

 suunnitelmallinen työskentely 

 työn kokonaisuuden hallinta 

 oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 tekninen piirtäminen 

 sorvaus 

 poraus ja kierteitys 

 poran teroitus 

 jyrsintä 

 mittaaminen 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 työpiirustusten lukeminen 

 koneistus 

 laadunhallinta 

 matematiikan ja luonnontieteiden taidot 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 oppiminen ja ongelmaratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa am-

mattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmista-

malla jonkin koneistettavan osan. Työn valmistamisessa tarvi-

taan kärkisorvia, jyrsinkonetta ja porakonetta. Työtä tehdään 

siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa katta-

vasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuk-

sia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jat-

kaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa pe-

ruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa 

muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus 

varmistuu. 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei 

voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkin-

totilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla 

osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt  lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäris-
töt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät  opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 
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 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapah-
tumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

 suullisia ja kirjallisia harjoituksia 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimus-

ten, toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opet-

taja(t) ohjaa(vat) ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa 

sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamis-

taan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja 

päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja 

uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa 

sitä. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla ta-

valla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilai-

sia näkö-kantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herät-

täen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa 

ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasaver-

taisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymis-

sääntöjä ja toimintatapoja.  Hän hyödyntää saamaansa pa-

lautetta toiminnassaan. 

Ammattietiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin ar-

voperustan mukaisesti.  Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vas-

tuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuu-

luvaa etiikkaa. 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuul-

lisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää ter-

veellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työsken-

telee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveys-

liikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaa-

roja ja terveyshaittoja. 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelijat tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoit-

teiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakasläh-

töisesti työn-tekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimin-

taansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toi-

mii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mi-

toittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän 

kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kult-

tuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työteh-

tävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä 

ja sopimuksia. 

Estetiikka 
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Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomi-

oon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää 

työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja 

vuoro-vaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen 

kielitaitoaan. Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti eri-

laisia media-tuotteita, käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa 

sekä tuottaa me-dia-aineistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituk-

sia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaise-

misessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilas-

toja ammatti-tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa ja hän 

soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia mene-

telmiä ja toimintatapoja työssään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käy-

tettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huo-

mioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tieto-

tekniikkaa moni-puolisesti ammatissaan ja kansalaisena. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa 

yhteis-kunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallis-

tuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksente-

koon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti 

sekä työssä että arki-elämässä. Hän pyrkii aktiivisella toimin-

nalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän noudattaa 

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-lakeja. Hän toimii asiallisesti ja 

työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaa-

vien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toimin-

noissa. 

Integrointi yhteisiin tutkin-

non osiin 

ATK, fysiikka, matematiikka 

Tutkinnon osan sijoittumi-

nen tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon osa suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana. 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessien 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Suunnitelmallinen 

työskentely 

tarvitsee ohjausta tarvitsee ohjausta al-
kuun pääsyssä 

työskentelee itsenäi-
sesti suunnitelman 
mukaan 
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Työn kokonaisuuden 

hallinta 

tarvitsee ohjausta 
työstömenetelmien 
tunnistamiseen 

tuntee erilaiset työs-
tömenetelmät, mutta 
tarvitsee ohjausta nii-
den käytössä 

hallitsee itsenäisesti 
eri työstömenetelmät 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

kysyy tarvittaessa 
neuvoa. 

osaa arvioida omaa 
työtään. 

parantaa työsuoritus-
taan työn edetessä. 

 

Arvioinnin kohde  Arviointikriteerit 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Tekninen piirtäminen osaa hieman ohjeistet-
tuna piirtää kuvannot 
ja mitoittaa työpiirus-
tuksen 

osaa piirtää kuvannot 
ja mitoittaa työpiirus-
tuksen 

piirtää itsenäisesti työ-
piirustuksen mitoituksi-
neen oikein 

Sorvaus osaa käyttää sorvia 

tuntee sorvin akselis-
ton ja osaa asettaa 
tarvittavan terän sor-
viin 

osaa käyttää sorvin 
mittarumpuja ja osaa 
asettaa tarvittavat 
työstöarvot sorviin 

osaa käyttää monipuo-
lisesti sorvia ja osaa 
valmistaa sorvilla ku-
vanmukaisen kappa-
leen itsenäisesti 

Poraus ja kierteitys osaa käyttää erityyppi-
siä porakoneita ja tun-
nistaa kierteen 

osaa valita työstöarvot 
poraukseen ja osaa 
valita kierteelle sopi-
van poran 

osaa itsenäisesti val-
mistaa kuvan mukaan 
levylle piirrottamansa 
kappaleen, jossa on 
kierrereikiä, ja reikien 
sijainti on määritetty 
koneenpiirustuksessa 

Poran teroitus tietää, koska poranterä 
pitää teroittaa ja osaa 
pienellä ohjauksella 
teroittaa sitä 

osaa teroittaa poran 
käsivaraisesti 

teroittaa poran niin, 
että poratusta reiästä 
tulee toleranssien 
mukainen 

Jyrsintä osaa käyttää jyrsinko-
netta, tuntee jyrsinko-
neen akseliston ja 
osaa asettaa tarvitta-
van terän jyrsinkonee-
seen 

osaa käyttää jyrsinko-
neen mittarumpuja ja 
osaa asettaa tarvitta-
vat työstöarvot jyrsin-
koneeseen 

osaa asettaa ja kellot-
taa koneruuvipuristi-
men jyrsinkoneen pöy-
tään ja valmistaa itse-
näisesti kuvanmukai-
sia kappaleita, joissa 
on tasopintoja 

Mittaaminen valitsee oikean mitta-
välineen ja osaa työn-
tömitan ja rullamitan 
käytön. 

tekee mittaukset työn-
tömitalla ja rullamitalla 
itsenäisesti. 

tekee mittaukset itse-
näisesti myös mikro-
metrillä. 

 

 

Arvioinnin kohde  Arviointikriteerit 
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3. Työn perustana ole-
van tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Työpiirustusten lukemi-
nen 

osaa lukea työpiirus-
tuksia ja hahmottaa 
koneistettavan kap-
paleen 

ymmärtää työpiirustusten 
projektioita, osaa lukea 
toleranssimerkit ja tuntee 
pintamerkit  

osaa lukea työpiirustukset 
ja ymmärtää kaikki pinta- ja 
toleranssimerkinnät  

Koneistus 

 

 

 

osaa valita koneistus-
tavan (poraus, sor-
vaus, jyrsintä) 

 

osaa valita työstökoneen 
tarkkuusvaatimusten ja 
työn joutuisuuden mu-
kaan 

 

tunnistaa kappaleesta, millä 
työstömenetelmällä se on 
tehty 

Laadunhallinta tarvitsee ohjausta 
laatuvaatimusten tun-
nistamisessa 

tunnistaa laatuvaatimuk-
set 

osaa korjata työsuoritus-
taan laatuvaatimusten mu-
kaisesti 

Matematiikan ja luon-
nontieteidentaidot 

ymmärtää fysikaalis-
ten suureiden merki-
tyksen. 

päättelee fysikaalisten 
suureiden muutosten vai-
kutusta työkohteessa. 

tarkastelee matematiikan 
avulla eri suureiden vaiku-
tusta toimintaan. 

 

Arvioinnin kohde  Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita 

työskentelee ergono-
misesti oikein 

pitää työpaikkansa 
siistinä ja järjestyk-
sessä 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

kysyy tarvittaessa 
neuvoa 

osaa arvioida omaa 
työtään 

parantaa työsuoritus-
taan työn edetessä 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

ottaa huomioon toi-
set työntekijät 

toimii vuorovaikuttei-
sesti 

toimii aktiivisena työ-
parina tai ryhmän jä-
senenä 

Ammattietiikka käyttää työvälineitä 
oikein. 

työskentelee vas-
tuuntuntoisesti ja 
huolehtii työväli-
neistä ja työympäris-
töstä. 

työskentelee huolelli-
sesti ja tarkasti, huo-
lehtii koneiden ja lait-
teiden huollosta ja 
korjauksesta. 

 

Levytöiden ja hitsauksen perustyöt, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä työpiirustuksen mukaan 

jonkin yksinkertaisen ohutlevytyökokonaisuuden, siihen liitty-

vät peruslevytyöt, polttoleikkauksen ja levyjen liittämisen eri 

menetelmillä sekä hitsauksen kaasu-, puikko- ja MAG-hitsaus-
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prosesseilla. Lisäksi hän osaa laatia levykappaleiden työpii-

rustuksia käsin piirtämällä ja CAD-ohjelmalla sekä tehdä kap-

paleiden viimeistelytyöt ja tarkistus-mittaukset. 

Opiskelija/tutkinnon suorittaja osaa 

 lukea levykappaleiden työpiirustuksia, hahmottaa kap-
paleen kuvannoista ja ymmärtää mitoitusmerkinnät ja 
tavalliset hitsausmerkinnät 

 piirtää kuvantoja yksinkertaisista levyosista, osaa pro-
jektioiden käännöt sekä osaa piirtää leikkauskuvan-
toja ja mitoittaa 

 piirrottaa ja osaa keskeisimmät piirrottamiseen liittyvät 
mittaus- ja piirtämistekniset ratkaisut, kuten janan puo-
littaminen, kohtisuoran piirtäminen sekä kulman ja ym-
pyrän jakaminen osiin 

 leikata levyjä kuhunkin työhön parhaiten soveltuvilla le-
vysaksilla, kuvioleikkureilla ja nakertajilla piirrotusmer-
kintöjen mukaisesti 

 leikata levyjä suuntausleikkurilla; tehdä perussäädöt 
sekä levyjen asetukset ja kiinnitykset mittojen mukaan 

 kulmata ja pyöristää levyaihioita 

 käyttää erilaisia hioma- ja porakoneita yleisimmissä hi-
onta-, katkaisu- ja poraustöissä 

 tehdä työstettyjen kappaleiden viimeistelytyöt sekä kä-
sityökaluilla että koneilla 

 käyttää pylväs- tai säteisporakonetta ja porata levyihin 

reikiä 

 tehdä ruuvi- ja vetoniittiliitoksia 

 polttoleikata levyjä käsivaraisesti piirrotusten mukaan 

 hitsata kaasuhitsausprosessilla 

 hitsauksen perusteet puikkohitsausprosessilla 

 hitsauksen perusteet MAG-hitsausprosessilla 

 levyosien liittämisen yhdellä juotosmenetelmällä 

 mitata pituus- ja kulmamittoja 
 tiedollisesti ja taidollisesti tulitöiden turvallisuuteen liit-

tyvät asiat niin, että hänellä on valmius tulityökortin 
suorittamiseen. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 

opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista 

jo olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vas-

taava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja 

ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppi-

misen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointi-

taidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opis-

kelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opit-

tava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoi-

daan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökoh-

taiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käy-

tetä. 

Osaamisen arviointi 
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Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työs-

säoppimisen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tar-

vittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan am-

mattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opis-

kelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja ar-

vioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy 

olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-

ointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, 

tyydyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään pe-

rustutkinnon perusteessa. (s. 12 – 14) 

Osaamisen arvioinnin koh-

teet 

 Työprosessin hallinta 

 työn kokonaisuuden hallinta 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 levyjen piirrottaminen, leikkaus ja tankojen kat-
kaisu 

 levyjen leikkaaminen levysaksilla ja leikkureilla 

 suuntaisleikkurin käyttö 

 levyjen kulmaus ja pyöristäminen 

 hionta 

 poraus 

 polttoleikkaus 

 hitsaus 

 juottaminen 

 mittaaminen 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 piirustusten ymmärtäminen 

 materiaalituntemus 

 levykoneiden hallinta 

 polttoleikkaus ja kaasuhitsaus 

 hitsaus 

 matematiikan ja luonnontieteiden taidot 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 oppiminen ja ongelmaratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa am-

mattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmista-

malla ohutlevytyökokonaisuuden tai kokonaisuuksia, jossa 

osia liitetään liimaamalla, juottamalla ja hitsaamalla. Maini-

tuista liitostavoista kahden osaaminen voidaan osoittaa ohut-

levytyökokonaisuudesta erillisinä levyjen liitoksina. Työtä teh-

dään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa 

kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaati-

muksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jat-

kaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa pe-

ruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa 

muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus 

varmistuu. 
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Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei 

voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkin-

totilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla 

osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt  lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäris-
töt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt         

Oppimismenetelmät  opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapah-
tumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

 suullisia ja kirjallisia harjoituksia 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimus-

ten, toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opet-

taja(t) ohjaa(vat) ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa 

sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamis-

taan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja 

päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja 

uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa 

sitä. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla ta-

valla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilai-

sia näkö-kantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herät-

täen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa 

ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasaver-

taisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymis-

sääntöjä ja toimintatapoja.  Hän hyödyntää saamaansa pa-

lautetta toiminnassaan. 

Ammattietiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin ar-

voperustan mukaisesti.  Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vas-

tuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuu-

luvaa etiikkaa. 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuul-

lisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää ter-

veellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työsken-

telee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveys-

liikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaa-

roja ja terveyshaittoja. 
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Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelijat tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoit-

teiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakasläh-

töisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimin-

taansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toi-

mii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mi-

toittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän 

kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kult-

tuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työteh-

tävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä 

ja sopimuksia. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomi-

oon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää 

työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja 

vuoro-vaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen 

kielitaitoaan. Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti eri-

laisia mediatuotteita, käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa 

sekä tuottaa media-aineistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituk-

sia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaise-

misessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilas-

toja ammatti-tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa ja hän 

soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia mene-

telmiä ja toimintatapoja työssään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käy-

tettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huo-

mioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tieto-

tekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa 

yhteiskunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallis-

tuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksente-

koon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti 

sekä työssä että arkielämässä. Hän pyrkii aktiivisella toimin-

nalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän noudattaa 

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja 

työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaa-

vien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toimin-

noissa. 

Integrointi yhteisiin tutkin-

non osiin 

ATK, fysiikka ja matematiikka 
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Tutkinnon osan sijoittumi-

nen tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon osa suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana. 

 

Osaamisen arviointi  

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessien 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee ohjausta työn 
aloituksessa 

tarvitsee jonkin verran 
ohjausta työvaiheesta 
toiseen siirryttäessä  

työskentelee itsenäi-
sesti 

Aloitekyky ja yrittä-
jyys 

kysyy tarvittaessa neu-
voa. 

pyrkii työskentelemään 
itsenäisesti. 

työskentelee oma-
aloitteisesti. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Levyjen piirrottami-
nen, leikkaus ja tan-
kojen katkaisu 

osaa piirrottamisen pe-
rusteet, mutta tarvitsee 
ohjausta 

 

piirrottaa itsenäisesti tekee piirrotuksen ker-
ralla mittojen mukaan 

Levyjen leikkaami-
nen levysaksilla ja 
leikkureilla 

osaa käyttää työvälineitä leikkaa piirrotuksen 
mukaan 

osaa tehdä leikkurien 
säädöt leikattavan 
materiaalin mukaan 

tekee siistin leikkausjäl-
jen 

Suuntaisleikkurin 
käyttö 

tarvitsee apua leikkurin 
säädöissä ja leikattavan 
levyn asettelussa ja kiin-
nittämisessä 

tekee leikkurin perus-
säädöt 

osaa asettaa ja kiinnit-
tää levyn vähäisillä 
neuvoilla 

tekee leikattavan kap-
paleen asetukset ja 
kiinnitykset mittojen 
mukaan itsenäisesti 

Levyjen kulmaus ja 
pyöristäminen 

 

osaa kulmaus- ja pyöris-
tyskoneen peruskäytön 
ja -säädöt  

 

osaa itsenäisesti kul-
mata ja pyöristää 
ohutlevyaihioita 

 

osaa käyttää kul-
maus- ja pyöristysko-
neita tarkoituksenmu-
kaisesti 

tekee levyjen kulmauk-
set ja pyöristykset ai-
nepaksuuden mukaan 
mitoilleen 
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Hionta  osaa käyttää käsityöko-
neita turvallisesti 

osaa valita työhön so-
pivan hioma- tai kat-
kaisulaikan 

 

osaa valita sopivan 
hioma- tai katkaisulai-
kan ottaen huomioon 
myös hiottavan tai kat-
kaistavan raaka-aineen 
ominaisuudet 

 

Poraus osaa käyttää pylväs- tai 
säteisporakonetta tai mo-
lempia 

 

tietää kierrosluvun ja 
syötön säätöjen mer-
kityksen 

poraa reiät mittojen 
mukaan kohdalleen 

poraa tarkkamittaisia ja 
siistejä reikiä 

 

Polttoleikkaus  osaa polttoleikata levyjä 
käsivaraisesti piirrotusten 
mukaan 

 

osaa asentaa happi-
asetyleenipoltto-leik-
kauslaitteet ja kaasu-
hitsauslaitteet käyttö-
kuntoon 

 

osaa tehdä oma-aloit-
teisesti tarvittavat sää-
döt sekä laitteiden 
käyttöhuoltoon kuulu-
vat tehtävät 

tekee siistin polttoleik-
kausjäljen  

Hitsaus  osaa käyttää MAG-hit-
sauslaitteistoa ja hitsaus-
varusteita  

 

osaa käyttää kaasuhit-
sauslaitteistoa turvalli-
sesti 

säätää itsenäisesti 
jännitettä ja langan 
syöttöä 

 

osaa hitsata levyjen 
liitoshitsejä  

säätää tarvittaessa 
oma-aloitteisesti jänni-
tettä ja induktanssia 

 

tekee yhtenäiset ja siis-
tit levyjen liitoshitsit  

Juottaminen saa aikaan juotosliitok-
sen 

tekee vettä pitävän 
juotoksen 

tekee siistin juotoksen 

 

osaa tarvittaessa valita 
liitoslisäaineen 

Mittaaminen osaa rullamitan, työntö-
mitan ja harpin käytön. 

tekee työntömitalla ja 
rullamitalla itsenäi-
sesti mittauksia. 

tekee mittaukset huo-
lellisesti ja tarkasti sekä 
pystyy arvioimaan mit-
taustuloksen oikeelli-
suutta. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
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3. Työn perustana 
olevan tiedon hal-
linta 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Piirustusten ym-
märtäminen 

osaa lukea kuvan-
toja ja hahmottaa 
kappaleen piirustuk-
sista  

 

osaa lukea pro-
jektioita ja hit-
sausmerkintöjä 

osaa itsenäisesti 
lukea työpiirustuk-
sia ja ymmärtää 
mitoitukset ja mer-
kinnät 

Materiaalituntemus tunnistaa teräs-, 
RST- ja alumiinima-
teriaalit ja niiden 
merkinnät 

tuntee teräksen 
käyttäytymisen polt-
toleikkauksessa ja 
hitsauksessa  

tuntee erilaisten ma-
teriaalien käyttäyty-
mistä kulmauksessa 
ja pyöristyksessä  

 

Levytyökoneiden 
hallinta 

tekee käynnistykset 
ja pysäytykset turval-
lisesti ja huolehtii tur-
valaitteista 

osaa tehdä kaikki 
tarvittavat säädöt 
itsenäisesti 

työskentelee ko-
neilla itsenäisesti 
niin, että osoittaa 
tuntevansa konei-
den rakenteen ja 
toiminnan 

Polttoleikkaus ja 
kaasuhitsaus 

tuntee polttoleikkauk-
sen ja kaasuhitsauksen 
periaatteet, niiden tyy-
pilliset käyttöalueet ja 
soveltuvuuden eri pe-
rusaineille 

 

osaa itsenäisesti va-
lita työkohteen sekä 
leikattavan ja hitsat-
tavan ainepaksuu-
den vaatimat laitteet 
osineen 

 

tietää teräksen ja 
sulan käyttäytymi-
sen polttoleikkauk-
sessa ja kaasuhit-
sauksessa 

Hitsaus osaa lukea lisäaine-
lankojen standardin 
mukaisia merkintöjä 

tuntee perusteet te-
räksen käyttäytymi-
sestä hitsauksessa 

osaa tarvittaessa 
tehdä lisäainevalin-
toja 

Matematiikan ja 
luonnontieteiden 
taidot 

osaa laskea pyöristet-
tävän aihion pituuden 
halkaisijan perusteella. 

 

osaa laskea taivu-
tuksen ja pyöristyk-
sin muotoiltavien 
kappaleiden aihiopi-
tuuksia. 

osaa mitoittaa taivu-
tus- ja pyöristyskoh-
tien sijoitukset ottaen 
huomioon ainepak-
suuden. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Tyydyttävä T1 Tyydyttävä T1 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä 

huolehtii tulitöiden turval-
lisuuteen liittyvistä asi-
oista 

osaa itsenäisesti va-
lita turvallisimmat työ-
tavat 

 

pitää työpaikkansa siis-
tinä ja järjestyksessä 
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osaa toimia letkupaloti-
lanteissa 

osaa käsitellä kaasupul-
loja turvallisesti 

osaa käyttää polttoleik-
kauskaasuja turvallisesti 

käyttää kaasuja huo-
lellisesti 

 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

tarvitsee ohjausta ja esi-
merkkejä 

osaa kysyä tarvitta-
essa neuvoa 

ratkaisee työhön liitty-
viä ongelmia  

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

ottaa huomioon toiset 
työntekijät. 

toimii vuorovaikuttei-
sesti 

on aktiivinen työssään 

Ammattietiikka  työskentelee vastuun-
tuntoisesti ja huolehtii 
työvälineiden kun-
nosta.  

työskentelee huolelli-
sesti ja tarkasti.  

 

 

Levy- ja hitsaustyöt, 30 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä eri levymateriaaleista 

(teräkset ja alumiini) levytyökokonaisuuksia, jotka ovat vii-

meisteltyjä pintakäsittelyä tai muuta jatkokäsittelyä varten.  

 

Opiskelija/tutkinnon suorittaja osaa 

 lukea levyrakenteiden työpiirustuksia hitsausmerkin-
töineen 

 laatia työkokonaisuudesta työvaihesuunnitelman 

 leikata levyjä suuntaisleikkureilla ja tuntee niiden toi-
minta-periaatteet, käyttöalueet, säädöt, käyttöä kos-
kevat rajoitukset ja leikkaustyön tapaturmavaarat  

 suorittaa leikkaustehtäviä mitta-asteikkoa, piirrotusta, 
valo-viirua ja takavastetta hyödyntäen  

 tarkistaa leikkaustuloksen mittatarkkuuden ja laadun 
sekä suorittaa tarvittavat korjaustoimenpiteet  

 levyn leikkaamisessa ja leikkaustulosten mittaami-
sessa tarvittavaa matematiikkaa  

 tehdä levynkäyttösuunnitelman  

 syöttää leikkaustyön parametrit CNC-koneelle ja 
tehdä niihin tarvittavat muutokset 

 suorittaa piirrotuksen mukaan, kuljetusrissojen ja 
harppien avulla, käsivaraista termistä leikkausta 

 arvioida termisen leikkauksen aikana syntyvää laatua  

 perusasiat siitä, miten lika, ruoste, maali, valssihilse 
tai perusaineen seosaineet vaikuttavat leikkauksen 
suorituk-seen  

 leikata mallineen avulla ja käyttää moottoroituja poltti-
mia, polttimen kuljetusvaunuja ja putken pyörityslait-
teita leikkauksessa  

 suorittaa lieriö- ja kartiovaippojen pyöristyksiä sekä 
osapyöristyksiä  
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 levynpyöristyskoneiden tyypilliset rakenteet, toiminta-
periaatteet ja ohjaustavat sekä käyttöalueet ja käytön 
rajoitukset  

 matematiikan taitojaan soveltaen mitoittaa pyöristettä-
viä aihioita  

 valmistaa muotomallineen pyöristysten muodon tar-
kistusta varten 

 aihioiden päiden esitaivutuksen merkityksen niin, että 
osaa suorittaa esitaivutukset 

 ottaa huomioon levyn aineesta, ainepaksuudesta ja 
aihion leveydestä johtuvan kerrallaan suoritettavan 
pyöristys-säteen muutoksen 

 säätää pyöristyskoneen telat ja tuntee pyöristysvir-
heet  

 käyttää kulmauskonetta ja hyödyntää sen ominai-
suuksia ohutlevyjä kulmattaessa 

 laskea oikaistut pituudet sekä laatia työ- ja taivutusjär-
jestyksen tuotteelle 

 suorittaa yksinkertaisia särmäyksiä manuaalisella ja 
CNC-ohjatulla särmäyskoneella  

 särmäyspuristimen ohjaustoiminnot, valita särmäys-
työkalut, asettaa ne paikoilleen ja suorittaa tarvittavat 
säätö- ja tarkistustoimenpiteet 

 laatia särmäyksen työjärjestyksen ja laskea oikaistut 
pituudet 

 laatia tuotteelle asetetut mittavaatimukset täyttävän 
taivutussuunnitelman  

 tehdä CNC-ohjelmia piirustusten mukaisesti poltto- tai 
plasmaleikkauskoneelle  

 tehdä tavallisten levyrakenteiden kokoonpano- ja hit-
saus-töitä 

 lukea standardin SFS-EN ISO 15609-1 mukaisia hit-
saus-ohjeita (WPS)  

 hitsien mitoitustavat ja mitoitusmerkinnät  

 hitsien tarkistusmittaukset 

 standardin SFS-EN ISO 5817 määrittelemät, hitsauk-
selle asetetut laatuvaatimukset hitsiluokissa B, C ja D 

 suorittaa puikkohitsauksia  

 MAG-hitsauksia, MAG-täytelankahitsauksia ja TIG-hit-
sauksia  

 hitsata standardin SFS-EN 287-1 tai SFS-EN ISO 
9606-2 mukaisen pienahitsauskokeen levy/levy (FW) 
asennoissa PA, PB ml ja PF sl valitsemallaan proses-
silla, hitsiluokka C 

 laskea työ- ja materiaalikustannuksia 

 tuottavan toiminnan ja kustannuslaskennan perusteet 

 työturvallisuusmääräykset sekä noudattaa työturvalli-
suusohjeita ja -määräyksiä 

 koneisiin, työvälineisiin ja työmenetelmiin liittyviä ni-
miä ja käsitteitä englannin kielellä 

 selviytyy työtilanteista englannin kielellä. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
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Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 

opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaa-

mista jo olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitai-

toa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista 

ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, op-

pimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearvioin-

titaidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja 

opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä 

opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja mo-

tivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henki-

lökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 

käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työs-

säoppimisen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tar-

vittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan am-

matti-taitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opis-

kelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja ar-

vioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy 

olennaisesti arviointi-keskustelu, joka käydään kaikkien arvi-

ointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, 

tyydyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään pe-

rustutkinnon perusteessa. ( s.19 – 22) 

Osaamisen arvioinnin koh-

teet 

 Työprosessin hallinta 

 suunnitelmallinen työskentely 

 työn kokonaisuuden hallinta 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 levytyökoneiden käyttö 

 terminen leikkaus 

 cnc-ohjelmointi 

 hitsaus 

 työvälineiden käyttö 

 materiaalin hallinta 

 mittaukset 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen 

 teknologia ja tietotekniikka 

 levynkäyttösuunnitelman teko 

 hitsaus 

 matematiikan ja luonnontieteiden taidot 

 englannin kielen taito 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 oppiminen ja ongelmaratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 
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Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa am-

matti-osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa hitsaa-

malla ammatti-taitovaatimuksissa määritellyt hitsauskokeet ja 

valmistamalla hitsausliitoksia sisältävän levytyökokonaisuu-

den tai osakokonaisuuksia työpaikalla. Työtä tehdään siinä 

laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tut-

kinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvi-

oinnin kohteita ja kriteereitä. 

 
Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jat-

kaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa pe-

ruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa 

muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen katta-

vuus varmistuu. 

 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei 

voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tut-

kintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään 

muulla osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt  lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäris-
töt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt          

Oppimismenetelmät  opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapah-
tumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

 suullisia ja kirjallisia harjoituksia 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimus-

ten, toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opet-

taja(t) ohjaa(vat) ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa 

sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamis-

taan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja 

ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti 

ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja sovel-

taa sitä. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla 

tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee eri-

laisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta he-

rättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten 

kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä 
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tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäy-

tymissääntöjä ja toimintatapoja.  Hän hyödyntää saamaansa 

palautetta toiminnassaan. 

Ammattietiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin ar-

voperustan mukaisesti.  Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vas-

tuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuu-

luvaa etiikkaa. 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuul-

lisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää ter-

veellisiä elin-tapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työs-

kentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan ter-

veysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liitty-

viä vaaroja ja terveyshaittoja. 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelijat tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan ta-

voitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakas-

lähtöisesti työn-tekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toi-

mintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän 

toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän 

mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän 

kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kult-

tuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työ-

tehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, mää-

räyksiä ja sopimuksia. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomi-

oon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää 

työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja 

vuoro-vaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen 

kielitaitoaan. Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti 

erilaisia media-tuotteita, käyttää mediaa ja viestintäteknolo-

giaa sekä tuottaa me-dia-aineistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituk-

sia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaise-

misessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja ti-

lastoja ammattitehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa ja hän 

soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia mene-

telmiä ja toimintatapoja työssään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käy-

tettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huo-

mioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tieto-

tekniikkaa moni-puolisesti ammatissaan ja kansalaisena. 
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Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa 

yhteiskunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallis-

tuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksente-

koon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukai-

sesti sekä työssä että arki-elämässä. Hän pyrkii aktiivisella 

toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän nou-

dattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-lakeja. Hän toimii asial-

lisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaus-

tan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainväli-

sissä toiminnoissa. 

Integrointi yhteisiin tutkin-

non osiin 

ATK, cad, matematiikka, englannin kieli 

Tutkinnon osan sijoittumi-

nen tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon osa suoritetaan toisen lukuvuoden aikana. Aikuiset 

aloittavat tutkinnon osan jo ensimmäisen lukuvuoden aikana. 

 

Osaamisen arviointi  

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessien 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee ohjausta työn 
aloituksessa 

tarvitsee jonkin verran 
ohjausta työvaiheesta 
toiseen siirryttäessä  

työskentelee itsenäi-
sesti 

Aloitekyky ja yrittä-
jyys 

kysyy tarvittaessa neu-
voa. 

pyrkii työskentelemään 
itsenäisesti. 

työskentelee oma-
aloitteisesti. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Levyjen piirrottami-
nen, leikkaus ja tan-
kojen katkaisu 

osaa piirrottamisen pe-
rusteet, mutta tarvitsee 
ohjausta 

 

piirrottaa itsenäisesti tekee piirrotuksen ker-
ralla mittojen mukaan 

Levyjen leikkaami-
nen levysaksilla ja 
leikkureilla 

osaa käyttää työvälineitä leikkaa piirrotuksen 
mukaan 

osaa tehdä leikkurien 
säädöt leikattavan 
materiaalin mukaan 

tekee siistin leikkausjäl-
jen 



32 
 

 

Suuntaisleikkurin 
käyttö 

tarvitsee apua leikkurin 
säädöissä ja leikattavan 
levyn asettelussa ja kiin-
nittämisessä 

tekee leikkurin perus-
säädöt 

osaa asettaa ja kiinnit-
tää levyn vähäisillä 
neuvoilla 

tekee leikattavan kap-
paleen asetukset ja 
kiinnitykset mittojen 
mukaan itsenäisesti 

Levyjen kulmaus ja 
pyöristäminen 

 

osaa kulmaus- ja pyöris-
tyskoneen peruskäytön 
ja -säädöt  

 

osaa itsenäisesti kul-
mata ja pyöristää 
ohutlevyaihioita 

osaa käyttää kul-
maus- ja pyöristysko-
neita tarkoituksenmu-
kaises-ti 

tekee levyjen kulmauk-
set ja pyöristykset ai-
nepaksuuden mukaan 
mitoilleen 

 

Hionta  osaa käyttää käsityöko-
neita turvallisesti 

osaa valita työhön so-
pivan hioma- tai kat-
kaisulaikan 

 

osaa valita sopivan 
hioma- tai katkaisulai-
kan ottaen huomioon 
myös hiottavan tai kat-
kaistavan raaka-aineen 
ominaisuudet 

Poraus osaa käyttää pylväs- tai 
säteisporakonetta tai mo-
lempia 

 

tietää kierrosluvun ja 
syötön säätöjen mer-
kityksen 

poraa reiät mittojen 
mukaan kohdalleen 

poraa tarkkamittaisia ja 
siistejä reikiä 

 

Polttoleikkaus  osaa polttoleikata levyjä 
käsivaraisesti piirrotusten 
mukaan 

 

osaa asentaa happi-
asetyleenipoltto-leik-
kauslaitteet ja kaasu-
hitsauslaitteet käyttö-
kuntoon 

 

osaa tehdä oma-aloit-
teisesti tarvittavat sää-
döt sekä laitteiden 
käyttöhuoltoon kuulu-
vat tehtävät 

tekee siistin polttoleik-
kausjäljen  

Hitsaus  osaa käyttää MAG-hit-
sauslaitteistoa ja hitsaus-
varusteita  

 

osaa käyttää kaasuhit-
sauslaitteistoa turvalli-
sesti 

säätää itsenäisesti 
jännitettä ja langan 
syöttöä 

 

osaa hitsata levyjen 
liitoshitsejä  

säätää tarvittaessa 
oma-aloitteisesti jänni-
tettä ja induktanssia 

 

tekee yhtenäiset ja siis-
tit levyjen liitoshitsit  

Juottaminen saa aikaan juotosliitok-
sen 

tekee vettä pitävän 
juotoksen 

tekee siistin juotoksen 
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osaa tarvittaessa valita 
liitoslisäaineen 

Mittaaminen osaa rullamitan, työntö-
mitan ja harpin käytön. 

tekee työntömitalla ja 
rullamitalla itsenäi-
sesti mittauksia. 

tekee mittaukset huo-
lellisesti ja tarkasti sekä 
pystyy arvioimaan mit-
taustuloksen oikeelli-
suutta. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Piirustusten ym-
märtäminen 

osaa lukea kuvan-
toja ja hahmottaa 
kappaleen piirustuk-
sista  

 

osaa lukea pro-
jektioita ja hit-
sausmerkintöjä 

osaa itsenäisesti 
lukea työpiirustuk-
sia ja ymmärtää 
mitoitukset ja mer-
kinnät 

Materiaalituntemus tunnistaa teräs-, 
RST- ja alumiinima-
teriaalit ja niiden 
merkinnät 

tuntee teräksen 
käyttäytymisen polt-
toleikkauksessa ja 
hitsauksessa  

tuntee erilaisten ma-
teriaalien käyttäyty-
mistä kulmauksessa 
ja pyöristyksessä  

 

Levytyökoneiden 
hallinta 

tekee käynnistykset 
ja pysäytykset turval-
lisesti ja huolehtii tur-
valaitteista 

osaa tehdä kaikki 
tarvittavat säädöt 
itsenäisesti 

työskentelee ko-
neilla itsenäisesti 
niin, että osoittaa 
tuntevansa konei-
den rakenteen ja 
toiminnan 

Polttoleikkaus ja 
kaasuhitsaus 

tuntee polttoleikkauk-
sen ja kaasuhitsauksen 
periaatteet, niiden tyy-
pilliset käyttöalueet ja 
soveltuvuuden eri pe-
rusaineille 

 

osaa itsenäisesti va-
lita työkohteen sekä 
leikattavan ja hitsat-
tavan ainepaksuu-
den vaatimat laitteet 
osineen 

tietää teräksen ja 
sulan käyttäytymi-
sen polttoleikkauk-
sessa ja kaasuhit-
sauksessa 

Hitsaus osaa lukea lisäaine-
lankojen standardin 
mukaisia merkintöjä 

tuntee perusteet te-
räksen käyttäytymi-
sestä hitsauksessa 

osaa tarvittaessa 
tehdä lisäainevalin-
toja 

Matematiikan ja 
luonnontieteiden 
taidot 

osaa laskea pyöristet-
tävän aihion pituuden 
halkaisijan perusteella. 

 

osaa laskea taivu-
tuksen ja pyöristyk-
sin muotoiltavien 
kappaleiden aihiopi-
tuuksia. 

osaa mitoittaa taivu-
tus- ja pyöristyskoh-
tien sijoitukset ottaen 
huomioon ainepak-
suuden. 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Tyydyttävä T1 Tyydyttävä T1 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyk-siä 

 

huolehtii tulitöiden turval-
lisuuteen liittyvistä asi-
oista 

 

osaa toimia letkupaloti-
lanteissa 

 

osaa käsitellä kaasupul-
loja turvallisesti 

 

osaa käyttää polttoleik-
kauskaasuja turvallisesti 

 

osaa itsenäisesti va-
lita turvallisimmat työ-
tavat 

 

käyttää kaasuja huo-
lellisesti 

 

pitää työpaikkansa siis-
tinä ja järjestyksessä 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

tarvitsee ohjausta ja esi-
merkkejä 

osaa kysyä tarvitta-
essa neuvoa 

ratkaisee työhön liitty-
viä ongelmia  

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

ottaa huomioon toiset 
työntekijät. 

toimii vuorovaikuttei-
sesti 

on aktiivinen työssään 

Ammattietiikka  työskentelee vastuun-
tuntoisesti ja huolehtii 
työvälineiden kun-
nosta.  

työskentelee huolelli-
sesti ja tarkasti.  

 

 

VALINNAISET TUTKINNON OSAT, 60 OSP 

 

Asennushitsaus, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa hitsata asennushitsauksia 

niissä tarvittavilla hitsausprosesseilla (puikko-, MIG/MAG- ja 

TIG-) sekä polttoleikata, juottaa kovajuotoksia ja hitsata kaa-

suhitsausprosessilla. Hän osaa korjaushitsauksen perusteet, 

kuten hitsaamalla täyttämisen, päällehitsauksen ja eri metal-

lien hitsaamisen yhteen. 

 

Opiskelija/tutkinnon suorittaja osaa 

 hitsausmerkinnät ja lukea työpiirustuksia 
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 hitsata puikko-, MIG-, MAG- ja TIG-hitsausproses-
seilla ja tuntee niiden keskeiset ominaisuudet sekä 
käyttöä rajoittavat tekijät asennusolosuhteissa 

 kaasupoltinlaitteiston käytön 

 kovajuottamisen  

 kaasuhitsausprosessin 

 teräksen, alumiinin ja ruostumattoman teräksen hit-
sattavuuteen vaikuttavat keskeiset ominaisuudet 

 ottaa huomioon hitsauspaikalla vallitsevat olosuhteet 

 valita sopivat lisäaineet ja suojakaasun perusaineen 
mukaan  

 esivalmistella hitsattavat kappaleet ennen yhteen liit-
tämistä: railon valmistus, puhdistus, kappaleiden ase-
mointi ja silloitus ennen hitsausta  

 havaita yleisimmät hitsausvirheet ja välttää ne työs-
sään 

 ottaa huomioon lämmöntuonnin merkityksen ja sen 
seuraukset hitsattavalle materiaalille 

 ottaa huomioon hitsausjännitysten ja muodonmuutos-
ten vaikutukset työkappaleeseen 

 päälle- ja täyttöhitsauksen suoritustekniikan  

 kuumilla oikaisun periaatteen ja osaa tehdä yksinker-
taisia oikaisuja 

 hitsien jälkikäsittelyn ja hitsaustyöhön kuuluvan välit-
tömän korroosiosuojauksen 

 eri metallien hitsaamisen yhteen ja oikean lisäaineen 
valinnan 

 korroosion sähkökemialliset perusteet ja eri metallien 
sähkökemialliset jalousaste-erot 

 korroosion estoon vaikuttavia rakenneratkaisuja ja 
tehdä hiontoja ja esimerkiksi kolojen ja rakojen täyt-
töjä 

 tulityöturvallisuuden tilapäisellä tulityöpaikalla. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 

opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaa-

mista jo olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitai-

toa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista 

ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, op-

pimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearvioin-

titaidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja 

opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä 

opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja mo-

tivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henki-

lökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 

käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työs-

säoppimisen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tar-

vittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
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Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan am-

matti-taitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opis-

kelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja ar-

vioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy 

olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-

ointiin osallistuneiden kesken. 

 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, 

tyydyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään pe-

rustutkinnon perusteessa. (s. 96 – 99) 

Osaamisen arvioinnin koh-

teet 

 Työprosessin hallinta 

 työn kokonaisuuden hallinta 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 hitsaus 

 polttoleikkaus 

 kovajuottaminen ja kaasuhitsaus 

 materiaalien hallinta 

 työympäristö, työvälineet ja hitsauksen viimeistely 

 hitsin viimeistely 

 mittaukset 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen 

 perusaineiden tuntemus 

 korroosionesto 

 laadunhallinta 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 oppiminen ja ongelmaratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa am-

matti-osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kahdella 

hitsaus-prosessilla asennustyöolosuhteissa työpaikalla. 

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen 

vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammatti-

taitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

 
Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jat-

kaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa pe-

ruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa 

muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen katta-

vuus varmistuu. 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei 

voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkin-

totilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla 

osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt  lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäris-
töt 

 yritysten tilat 

 työelämä 
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 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt          

Oppimismenetelmät  opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapah-
tumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

 suullisia ja kirjallisia harjoituksia 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimus-

ten, toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opet-

taja(t) ohjaa(vat) ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa 

sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamis-

taan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja 

ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti 

ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja sovel-

taa sitä. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla 

tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee eri-

laisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta he-

rättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten 

kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä 

tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäy-

tymissääntöjä ja toimintatapoja.  Hän hyödyntää saamaansa 

palautetta toiminnassaan. 

Ammattietiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin ar-

voperustan mukaisesti.  Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vas-

tuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuu-

luvaa etiikkaa. 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuul-

lisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää ter-

veellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työs-

kentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan ter-

veysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liitty-

viä vaaroja ja terveyshaittoja. 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelijat tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan ta-

voitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakas-

lähtöisesti työn-tekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toi-

mintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän 

toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän 

mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Kestävä kehitys 
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Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän 

kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kult-

tuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työ-

tehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, mää-

räyksiä ja sopimuksia. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomi-

oon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää 

työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja 

vuoro-vaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen 

kielitaitoaan. Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti 

erilaisia media-tuotteita, käyttää mediaa ja viestintäteknolo-

giaa sekä tuottaa media-aineistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituk-

sia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaise-

misessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja ti-

lastoja ammattitehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa ja hän 

soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia mene-

telmiä ja toimintatapoja työssään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käy-

tettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huo-

mioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tieto-

tekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa 

yhteiskunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallis-

tuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksente-

koon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukai-

sesti sekä työssä että arkielämässä. Hän pyrkii aktiivisella 

toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän nou-

dattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asialli-

sesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan 

omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä 

toiminnoissa. 

Integrointi yhteisiin tutkin-

non osiin 

matematiikka, fysiikka 

Tutkinnon osan sijoittumi-

nen tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon osa suoritetaan toisen lukuvuoden aikana. 
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Osaamisen arviointi  

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Työkokonaisuuden hal-
linta 

tarvitsee ohjausta  selviytyy työstä käy-
tettävissä olevilla työ-
ohjeilla ja materiaa-
lioppailla sekä jonkin 
verran kyselemällä 

suoriutuu työstä itsenäi-
sesti 

Aloitekyky ja yrittäjyys kysyy tarvittaessa neu-
voa. 

on oma-aloitteinen ja 
pyrkii työskentele-
mään itsenäisesti. 

työskentelee itsenäisesti 
ja joutuisasti.  

 

 

Arvioinnin kohde  Arviointikriteerit 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Hitsaus osaa hitsata puikko-, 
MIG-, MAG- ja TIG-hit-
sausprosesseilla  

käyttää puikko- ja 
TIG-hitsausvirtalähtei-
den toimintoja tehok-
kaasti  

hitsaa puikko-, MIG-, 
MAG- ja TIG-hitsauspro-
sesseilla vaikeissakin 
asennoissa tehokkaasti 

tietää pääsäätöarvojen 
merkityksen hitsauksen 
laatuun 

 

osaa ohjeisiin tutustu-
malla valita lisäaineet 

osaa käyttää OVC-, AC-, 
DC- ja suurtaajuuspulssi-
toimintoja 

 

ymmärtää hyvin teroituk-
sen merkityksen  

osaa teroittaa volfra-
mielektrodin ohjeen mu-
kaan 

osaa teroittaa elektro-
din teräkselle ja alu-
miinille ilman ohjetta 

osaa säätää elektrodin 
teroituksella valokaarta 

osaa lisäaineiden oikean 
varastoinnin  

 

osaa kuivata lisäai-
neet 

tunnistaa ongelmat, jotka 
aiheutuvat lisäaineen vir-
heellisestä varastoinnista 

Polttoleikkaus osaa polttoleikkauslait-
teiston turvallisen käytön 

osaa valita sopivat 
suuttimet ja kaasun-
paineet ohjeiden mu-
kaan 

osaa ilman ohjeita valita 
sopivat suuttimet poltto-
leikkaukseen  
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Kovajuottaminen ja 
kaasuhitsaus 

osaa tehdä kovajuotok-
sia ja hitsata kaasuhit-
sausprosessilla  

osaa tehdä kovajuo-
toksia ja hitsata kaa-
suhitsausprosessilla 
tehokkaasti 

osaa tehdä kohteeseen 
sopivia menetelmäratkai-
suja ja kovajuote- ja hit-
sauslisäainevalintoja  

Materiaalien hallinta suojaa ruostumattoman 
teräksen ja alumiinipin-
nat 

käsittelee alumiinia ja 
ruostumatonta terästä 
puhtausvaatimusten 
mukaisesti 

huolehtii kaikissa tilan-
teissa puhtaudesta ja 
pintojen suojauksista 

Työympäristö, työväli-
neet ja hitsauksen vii-
meistely 

ymmärtää olosuhteiden 
vaikutuksen hitsaustyön 
suoritukseen 

 

osaa tehdä tarvittavat 
työympäristön suo-
jaukset hitsausolosuh-
teista riippuen 

 

osaa oma-aloitteisesti 
ryhtyä sellaisiin toimenpi-
teisiin, että hitsaus onnis-
tuu vallitsevissa olosuh-
teissa ja tuntee hitsaus-
menetelmien säärajoit-
teet asennusolosuh-
teissa 

Hitsin viimeistely tekee hitsien hionnat tekee huolellisesti hit-
sien viimeistelyhion-
nat ja poistaa terävät 
särmät 

tekee kaikki viimeistely-
hionnat huolehtien 
juoheudesta ja ulkonä-
köseikoista 

  osaa jälkikäsitellä ruostu-
mattomat hitsaussaumat 
asennushitsaustilantee-
seen sopivimmalla ta-
valla 

Mittaukset  osaa hitsata ja mitata pii-
rustuksessa ja ohjeissa 
määrätyn mittaisia hit-
sejä. 

osaa tulkita hitsausoh-
jetta luotettavasti ja 
toteuttaa hitsauksen 
mitat ja muodot oh-
jeen mukaan. 

tekee mittaukset huolelli-
sesti ja tarkasti sekä ar-
vioi mittauksen oikeelli-
suutta. 

 

Arvioinnin kohde  Arviointikriteerit 

3. Työn perustana ole-
van tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Piirustusten ja ohjeiden 
ymmärtäminen 

ymmärtää hitsausmerkin-
nät ja osaa lukea hit-
sausohjeita (WPS)  

osaa lukea taulukoita 
ja esimerkiksi lisäai-
neiden valintaopasta 

pystyy soveltamaan op-
paiden ja ohjeiden tietoja 
joustavasti asennushit-
saustöihin 

Perusaineiden tunte-
mus 

erottaa toisistaan hiilite-
räksen, ruostumattoman 
teräksen ja alumiinin 

ymmärtää seostamat-
toman teräksen ja 
seosteräksen eron 
hitsattavuuden kan-
nalta 

tietää teräksen, seoste-
tun teräksen, ruostumat-
toman teräksen ja alumii-
nin hitsausongelmat 

 tunnistaa perusaineet 
asiakirjan ISO/TR 
15608 mukaan 
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Korroosionesto tietää eri materiaalien yh-
teensopimattomuuden ja 
epäpuhtauksien ja 
kuona-aineiden merkityk-
sen korroosion kannalta  

osaa tehdä oikeat li-
säainevalinnat liitettä-
essä eri materiaaleja 
yhteen 

tietää korroosiota hillitse-
viä rakenneratkaisuja ja 
osaa tehdä täyttöjä ja hi-
ontoja 

Laadunhallinta tarvitsee ohjausta laatu-
vaatimusten tunnistami-
sessa 

tunnistaa laatuvaati-
mukset 

tuntee laatuvaatimukset 
ja osaa korjata työsuori-
tustaan laatuvaatimusten 
mukaisesti 

Matematiikka ja luon-
nontieteet 

ymmärtää suojakaasujen 
merkityksen hitsauk-
sessa. 

 

tietää tavallisimmat 
hitsausvirheet ja mi-
ten niitä vältetään. 

ymmärtää hitsisulan 
muodostumisen ja jäh-
mettymisen teoreettiset 
perusteet.  

 

Arvioinnin kohde  Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

 

noudattaa työturvallisuus-
määräyksiä ja käyttää 
henkilönsuojaimia 

huolehtii työsuoje-
lusta työpaikalla 

työskentelee ergonomi-
sesti oikein ja pitää työ-
paikkansa siistinä ja jär-
jestyksessä 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

tarvitsee ohjausta, opas-
tusta ja esimerkkejä 

etsii tietoa ja ratkai-
see ongelmia avustet-
tuna 

ratkaisee työhön liittyvät 
ongelmat itsenäisesti 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

ottaa huomioon toiset 
työntekijät 

on joustava ja toimii 
vuorovaikutteisesti 

toimii aktiivisena työpa-
rina tai ryhmän jäsenenä 

Ammattietiikka on täsmällinen. työskentelee vastuun-
tuntoisesti.  

huolehtii työvälineistä ja 
niiden kunnosta ja nou-
dattaa ammatillisesti oi-
keita työskentelytapoja. 

 

Hitsaus, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa käyttää eri hitsausprosesseja 

ja -laitteita. Hän osaa hitsata ainakin kahdella eri hitsauspro-

sessilla tavanomaista tuotevalmistusta vastaavalla tasolla.  

 

Opiskelija/tutkinnon suorittaja osaa 

 valita hitsausprosessin käyttökohteen mukaan 

 hitsata puikkohitsausprosessilla (111) ja tietää sen 
tyypilliset käyttöalueet 

 puikkohitsauksessa käytettävät hitsausvirtalähteet, 
niiden käyttöominaisuudet ja -alueet  

 asentaa hitsauslaitteiston käyttökuntoon ja suorittaa 
sen käyttöhuoltoon kuuluvat tehtävät ja valita virtaläh-
teen napaisuuden puikkotyypin mukaan 
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 virtalähteiden hallinta- ja säätölaitteet niin, että suorit-
taa hitsausvirran säädöt 

 yleisimmät käytössä olevat hitsauspuikkotyypit, niiden 
standardimerkinnät ja valintaperusteet eri käyttökoh-
teisiin 

 puikkoluetteloja ja vertailutaulukoita käyttäen valita 
hitsauspuikot työkohteeseen perusaineen ja hitsausti-
lanteen mukaan 

 hitsauspuikkojen oikeat varastointi-, kuivaus- ja käsit-
telytavat sekä käsittelee niitä oikein ja taloudellisesti 

 hitsata MIG- ja MAG-hitsausprosessilla (131, 135) ja 
tietää niiden käyttöalueet  

 hitsata TIG-hitsausprosessilla eri perusmetalleja ja 
tietää TIG-hitsausprosessin edut ja käyttöalueet 

 hitsauslaitteiston rakenteen ja varusteet sekä tehdä 
niihin liittyvät valinnat hitsaustilanteen vaatimusten 
mukaisesti 

 asentaa hitsauslaitteiston käyttökuntoon ja suorittaa 
käyttöhuoltoon kuuluvat tehtävät 

 valita terästen MIG/MAG-hitsauksessa käytettävät li-
säainelangat 

 valita MIG/MAG-hitsaukseen langan ohjausputken, 
syöttö-pyörät ja virtasuuttimen valitun langan mukaan 
ja suorittaa niiden asennus- ja säätötyöt 

 valita käytettävän suojakaasun ja tuntee niiden tun-
nukset  

 asentaa suojakaasuvarustuksen hitsauslaitteistoon 
sekä tarkistaa ja säätää kaasun virtausmäärän hit-
sauskohteen mukaisesti  

 virtalähteiden hallinta- ja säätölaitteet 

 suorittaa hitsausparametrien, kuten langan syötön, 
jännitteen ja induktanssin säädöt, ja valita työkohtee-
seen soveltuvan kaarialueen 

 suorittaa MIG/MAG-hitsaustehtäviä lyhytkaari-, seka-
kaari- ja kuumakaarialueilla sekä pulssikaarihitsauk-
sen periaatteen ja sen tarjoamat edut hitsauksessa 

 ymmärtää ja osaa laatia hitsausohjeita (pWPS) stan-
dardin SFS-EN-ISO 15609-1 mukaisesti  

 hitsien mitoitustavat ja mitoitusmerkinnät  

 suorittaa hitsien tarkistusmittaukset 

 tehdä silloituksen railon ja hitsattavan kappaleen vaa-
timalla tavalla 

 monipalkohitsauksen edut ja tyypilliset käyttötilanteet 

 tunnistaa hitsausvirhetyypit ja niiden syntymiseen vai-
kuttavat yleisimmät tekijät 

 standardin SFS-EN ISO 5817 määrittelemät hitsauk-
selle asetetut laatuvaatimukset eri hitsiluokissa B, C 
ja D ja pystyy arvioimaan saavuttamiaan tuloksia sil-
mämääräisesti ja mittaamalla 

 hitsausliitoksissa käytettävät railot ja liitosmuodot ja 
osaa valmistaa niitä  

 koneenrakennuksessa yleisesti käytettävien metallien 
hitsattavuuden  

 hallita hitsauksen aikaisia ja jälkeisiä muodonmuutok-
sia ja ymmärtää jännitysten vaikutukset 
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 hitsata valitsemallaan prosessilla standardien SFS-
EN 287-1 tai SFS-EN ISO 9606-2 mukaisen pienahit-
sauskokeen levy/levy (FW) asennoissa PB ml, PF, 
PD, hitsiluokka C. 
 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 

opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaa-

mista jo olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitai-

toa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista 

ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, op-

pimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearvioin-

titaidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja 

opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä 

opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja mo-

tivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henki-

lökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 

käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työs-

säoppimisen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tar-

vittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan am-

mattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opis-

kelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja ar-

vioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy 

olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-

ointiin osallistuneiden kesken. 

 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, 

tyydyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään pe-

rustutkinnon perusteessa. (s.100 – 101) 

Osaamisen arvioinnin koh-

teet 

 Työprosessin hallinta 

 suunnitelmallinen työskentely 

 työn kokonaisuuden hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 hitsaus 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen 

 matematiikan ja luonnontieteiden taidot 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 oppiminen ja ongelmaratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa am-

matti-osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa hitsaa-

malla puikko-, TIG- ja MIG- tai MAG-hitsausprosesseilla siinä 

laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan 
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prosessin ja hitsausparametrien hallinnalle asetettuja ammat-

titaitovaatimuksia. Lisäksi hän hitsaa ammattitaitovaatimuk-

sissa määritellyt standardien SFS-EN 287-1 tai SFS-EN 

ISO 9616-2 mukaiset hitsauskokeet. 

 

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen 

vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammatti-

taitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

 
Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jat-

kaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa pe-

ruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa 

muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen katta-

vuus varmistuu. 

 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei 

voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkin-

totilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla 

osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt  lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäris-
töt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt          

Oppimismenetelmät  opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapah-
tumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

 suullisia ja kirjallisia harjoituksia 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimus-

ten, toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opet-

taja(t) ohjaa(vat) ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa 

sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamis-

taan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja 

ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti 

ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja sovel-

taa sitä. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla 

tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee eri-

laisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta he-

rättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten 

kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä 
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tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäy-

tymissääntöjä ja toimintatapoja.  Hän hyödyntää saamaansa 

palautetta toiminnassaan. 

Ammattietiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin ar-

voperustan mukaisesti.  Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vas-

tuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuu-

luvaa etiikkaa. 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuul-

lisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää ter-

veellisiä elin-tapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työs-

kentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan ter-

veysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liitty-

viä vaaroja ja terveyshaittoja. 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelijat tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan ta-

voitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakas-

lähtöisesti työn-tekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toi-

mintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän 

toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän 

mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän 

kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kult-

tuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työ-

tehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, mää-

räyksiä ja sopimuksia. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomi-

oon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää 

työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja 

vuoro-vaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen 

kielitaitoaan. Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti 

erilaisia media-tuotteita, käyttää mediaa ja viestintäteknolo-

giaa sekä tuottaa media-aineistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituk-

sia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaise-

misessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja ti-

lastoja ammattitehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa ja hän 

soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia mene-

telmiä ja toimintatapoja työssään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käy-

tettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huo-

mioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tieto-

tekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. 
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Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa 

yhteiskunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallis-

tuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksente-

koon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukai-

sesti sekä työssä että arkielämässä. Hän pyrkii aktiivisella 

toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän nou-

dattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asialli-

sesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan 

omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä 

toiminnoissa. 

Integrointi yhteisiin tutkin-

non osiin 

matematiikka, fysiikka 

Tutkinnon osan sijoittumi-

nen tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon osa suoritetaan toisen lukuvuoden aikana. 

 

Osaamisen arviointi  

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteetit 

1. Työprosessin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Suunnitelmallinen 
työskentely 

tekee hitsauskoepro-
sessin ohjatusti oi-
kein 

toimii suunnitellusti toimii suunnitellusti ja 
järjestelmällisesti 

 

osaa muuttaa tarvit-
taessa toimintaansa 
tilanteen edellyttä-
mällä tavalla  

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

hitsaa silmämääräi-
sesti arvioitavan 
pienahitsauskokeen 
(FW) asennossa PB 
ml, hitsiluokka C. 

hitsaa silmämääräi-
sesti arvioitavan 
pienahitsauskokeen 
(FW) asennoissa PB 
ml ja PF, hitsiluokka 
C. 

hitsaa silmämääräi-
sesti arvioitavan 
pienahitsauskokeen 
(FW) asennoissa PB 
ml, PF ja PD, hitsi-
luokka C. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 
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Hitsaus 

 

osaa kahden hitsaus-
prosessin suoritustek-
niset perusteet ja osaa 
käyttää hitsausko-
netta. 

 

osaa vaadittavien hit-
sausprosessien suori-
tustekniset perusteet 
ja osaa käyttää hit-
sauskonetta niin, että 
pystyy lähes itsenäi-
sesti suorittamaan tar-
vittavat säätötoimenpi-
teet. 

tekee itsenäisesti 
kaikki tarvittavat valin-
nat ja säätötoimenpi-
teet.  

 

 

 

Arvioinnin kohde  Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Piirustusten ja ohjei-
den ymmärtäminen 

osaa tulkita valmiin 
hitsausohjeen (WPS) 
sisällön ja toimia sen 
edellyttämällä tavalla 

osaa laatia hit-
sausohjeen (pWPS) 
lähdetietoja apuna 
käyttäen 

 

osaa laatia yleisiä 
hitsausohjeita 
(pWPS) ilman tieto-
lähteitä 

ymmärtää työpiirus-
tusten hitsausmer-
kinnät 

  

Matematiikka ja lu-
onnontieteet 

ymmärtää hitsauslii-
toksen teoreettiset 
perusteet. 

ymmärtää hitsisulan 
muodostumisen ja 
jähmettymisen teo-
reettiset perusteet ja 
osaa laskea hitsaus-
liitoksen lämmön-
tuonnin. 

osaa laskea hitsaus-
liitoksen lämmön-
tuonnin ja soveltaa 
saatua tulosta koh-
teen mukaan.  

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturval-
lisuusmääräyksiä ja 
-ohjeita 

huolehtii työsuoje-
lusta työpaikalla 

ottaa hitsausasen-
noissa huomioon er-
gonomian 

huolehtii henkilökoh-
taisesta suojautumi-
sesta 

  

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

osaa arvioida omaa 
työtään 

tietää, mistä mah-
dollinen virhe johtui 

tietää, miten mahdolli-
nen virhe korjataan  
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Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

kysyy tarvittaessa 
neuvoa  

käyttää ammatti-
henkilön ilmaisuta-
poja  

ilmaisee asiansa käyt-
täen täsmällisiä, stan-
dardien mukaisia ter-
mejä 

Ammattietiikka työskentelee ohjei-
den mukaisesti. 

työskentelee vas-
tuuntuntoisesti.  

työskentelee huolelli-
sesti ja tarkasti.  

 

 

IW-hitsaus, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja saavuttaa IW-hitsaajan pätevyyden 

valitsemallaan hitsausprosessilla.  

 

Opiskelija/tutkinnon suorittaja osaa 

 lukea standardeja SFS-EN 287-1 ja SFS-EN ISO 
5817 ja ymmärtää merkinnät 

 hitsausprosessien 135/136/138 ja/tai prosessien 111 
ja 141 suoritustekniikat ja hitsausparametrien säädöt  

 valita sopivat hitsauskaasut ja hitsauslisäaineet oh-
jeen mukaan 

 hitsata valitsemallaan prosessilla IIW/IAB mukaiset 
levy/levy pienahitsit (FW) asennoissa PA, PB, PG, PF 
ja PD ja putki/levy asennoissa PB, PF, PD ja PD≥ 60° 
sekä päittäishitsit (BW) asennoissa PA ja PF siten, 
että hitsien laatutaso täyttää silmämääräisessä tar-
kastuksessa standardin SFS-EN ISO 5817 hitsiluokan 
C vaatimukset 

 hitsata valitsemallaan prosessilla standardien SFS-
EN 287-1 ja/tai SFS-EN ISO 9606-2 vaatimusten mu-
kaisesti IIW/IAB:n määrittelemistä levy/levy pienahit-
sauspätevyyskokeen (FW) hitsausasennoissa, PB ml 
ja PF sekä putki/levy pienahitsauspätevyyskokeen 
(FW) hitsausasennoissa, PF ja PD 

 valmistaa kokeissa tarvittavat hitsausrailot ja ase-
moida kappaleet pätevyyskoetta varten 

 tulkita hitsausohjeita (WPS) standardin SFS-EN-ISO 
15609-1 mukaisesti 

 lukea hitsausmerkinnät. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 

opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaa-

mista jo olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitai-

toa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista 

ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, op-

pimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearvioin-

titaidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja 

opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä 

opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja mo-
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tivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henki-

lökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 

käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työs-

säoppimisen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tar-

vittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan am-

mattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opis-

kelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja ar-

vioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy 

olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-

ointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, 

tyydyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään pe-

rustutkinnon perusteessa. (s. 102 – 103) 

Osaamisen arvioinnin koh-

teet 

 Työprosessin hallinta 

 hitsaus 

 IW-hitsauskoe 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 hitsausparametrien säätö 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen 

 hitsauksen teoria 

 matematiikan ja luonnontieteiden taidot 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 oppiminen ja ongelmaratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa am-

mattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmista-

malla hitsausrailon, asemoimalla ja silloittamalla koekappa-

leet, säätämällä hitsausparametrit hitsattavan kokeen mu-

kaan ja suorittamalla ammattitaitovaatimuksissa määritellyt 

standardien SFS-EN 287-1 ja/tai SFS-EN ISO 9606-2 mukai-

set hitsauskokeet ja hitsaajan pätevyys-kokeet valvotuissa 

olosuhteissa.  

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen 

vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammatti-

taitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

 
Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jat-

kaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa pe-

ruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa 

muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen katta-

vuus varmistuu. 
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Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei 

voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkin-

totilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla 

osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt  lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäris-
töt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt          

Oppimismenetelmät  opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapah-
tumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

 suullisia ja kirjallisia harjoituksia 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimus-

ten, toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opet-

taja(t) ohjaa(vat) ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa 

sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamis-

taan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja 

ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti 

ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja sovel-

taa sitä. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla 

tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee eri-

laisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta he-

rättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten 

kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä 

tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäy-

tymissääntöjä ja toimintatapoja.  Hän hyödyntää saamaansa 

palautetta toiminnassaan. 

Ammattietiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin ar-

voperustan mukaisesti.  Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vas-

tuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuu-

luvaa etiikkaa. 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuul-

lisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää ter-

veellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työs-

kentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan ter-

veysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liitty-

viä vaaroja ja terveyshaittoja. 
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Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelijat tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan ta-

voitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakas-

lähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toi-

mintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän 

toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän 

mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän 

kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kult-

tuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työ-

tehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, mää-

räyksiä ja sopimuksia. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomi-

oon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää 

työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja 

vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen 

kielitaitoaan. Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti 

erilaisia mediatuotteita, käyttää mediaa ja viestintäteknolo-

giaa sekä tuottaa media-aineistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituk-

sia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaise-

misessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja ti-

lastoja ammattitehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa ja hän 

soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia mene-

telmiä ja toimintatapoja työssään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käy-

tettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huo-

mioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tieto-

tekniikkaa moni-puolisesti ammatissaan ja kansalaisena. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa 

yhteiskunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallis-

tuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksente-

koon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukai-

sesti sekä työssä että arkielämässä. Hän pyrkii aktiivisella 

toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän nou-

dattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asialli-

sesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan 

omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä 

toiminnoissa. 

Integrointi yhteisiin tutkin-

non osiin 
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Tutkinnon osan sijoittumi-

nen tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon osa suoritetaan kolmannen lukuvuoden aikana. Ai-

kuiset suorittavat tutkinnon osan toisen lukuvuoden aikana. 

 

Osaamisen arviointi  

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Hitsaus hitsaa levy/levy (FW) 
asennoissa PA ja PB 
luokkaan C  

 

hitsaa levy/levy (FW) 
asennoissa PA, PB, 
PF ja PD luokkaan C 

 

hitsaa levy/levy (FW) 
asennoissa PA, PB, 
PF ja PD ja putki/levy 
(FW) asennoissa PB, 
PF, PD ja PD≥ 60° 
sekä levy/levy (BW) 
asennoissa PA ja 
PF, luokkaan C 

IW-hitsauskoe suorittaa SFS-EN 
287-1 pätevyysko-
keen levy/levy FW 
asennossa PB ml. 

 

suorittaa SFS-EN 
287-1 pätevyysko-
keen levy/levy FW 
asennoissa PB ml ja 
PF. 

suorittaa SFS-EN 
287-1 pätevyysko-
keen levy/levy FW 
asennoissa PB ml ja 
PF sekä putki/levy 
FW asennoissa PF ja 
PD. 

 

Arvioinnin kohde  Arviointikriteerit 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Hitsausparametrien 
säätö 

hallitsee hitsauspro-
sessien parametrit ja 
tekee hitsauksessa 
tarvittavat säädöt.  

hallitsee hitsauspro-
sessien parametrit ja 
tekee itsenäisesti tar-
vittavat säädöt. 

hallitsee hitsauspro-
sessien parametrit ja 
tekee tarvittavat sää-
döt osoittaen ymmär-
tävänsä säätöjen kes-
kinäiset vaikutukset 
hitsaustulokseen.  

 

Arvioinnin kohde  Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 
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Piirustusten ja ohjei-
den ymmärtäminen 

osaa lukea standar-
deja SFS-EN 287-1 
ja SFS-EN ISO 5817  

 

osaa lukea standar-
deja SFS-EN 287-1 
ja SFS-EN ISO 5817 
ja ymmärtää kaikki 
merkinnät 

tietää hitsin laatu-
vaatimukset standar-
din mukaisissa hitsi-
luokissa 

osaa lukea hit-
sausohjetta (WPS) 
ja ymmärtää hitsaus-
merkinnät 

  

Hitsauksen teoria  osoittaa hallitse-
vansa suoritta-
miensa hitsaustehtä-
vien vaatiman teo-
riatiedon  

osoittaa hallitse-
vansa suoritta-
miensa hitsaustehtä-
vien vaatiman teo-
riatiedon  

osoittaa hallitse-
vansa suoritta-
miensa hitsaustehtä-
vien vaatiman teo-
riatiedon ja läpäisee 
IW-teoriakokeen 

Matematiikka ja lu-
onnontieteet 

ymmärtää hitsauslii-
toksen teoreettiset 
perusteet. 

ymmärtää hitsisulan 
muodostumisen ja 
jähmettymisen teo-
reettiset perusteet ja 
osaa laskea hitsaus-
liitoksen lämmön-
tuonnin. 

osaa laskea hitsaus-
liitoksen lämmön-
tuonnin ja soveltaa 
saatua tulosta koh-
teen mukaan.  

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturval-
lisuusmääräyksiä ja 
–ohjeita ja huolehtii 
henkilökohtaisesta 
suojautumisesta  

huolehtii työsuoje-
lusta työpaikalla 

huolehtii  työasennois-
saan  ergonomiasta 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

osaa arvioida omaa 
työtään 

tietää, mistä mah-
dollinen virhe johtui 

tietää, miten mahdolli-
nen virhe korjataan  

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

osaa keskustella hit-
sauksen suorituk-
seen liittyvistä asi-
oista  

käyttää ammatti-
henkilön ilmaisuta-
poja  

ilmaisee asiansa käyt-
täen täsmällisiä, stan-
dardien mukaisia ter-
mejä 

Ammattietiikka työskentelee ohjei-
den mukaisesti. 

työskentelee vas-
tuuntuntoisesti.  

työskentelee huolelli-
sesti ja tarkasti.  

 

 

Levy- ja hitsausalan CNC-valmistus, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja tekee työohjeiden ja piirustusten 

mukaan monimuotoisia levyosia jollakin CNC-ohjatulla levyn-
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työstökoneella (laser-, vesi-, poltto- ja plasmaleikkausko-

neella tai robotilla ja siihen kiinnitetyillä laitteilla). Hän tuntee 

hyvin käyttämänsä koneen toimintaperiaatteet ja osaa käyt-

tää sitä turvallisesti ja tuottavasti.  

Opiskelija/tutkinnon suorittaja osaa  

 valmistaa monimuotoisia kappaleita CNC-ohjatulla 
levytyö-koneella 

 siirtää valmisohjelman CNC-koneeseen 

 ohjelmointiohjelman toimintatavan 

 tehdä CNC-ohjatulle levyntyöstökoneelle le-
vyosien leikkaukseen liittyviä ohjelmia piirustus-
ten mukaisesti (CNC-laserleikkauskone, CNC-ve-
sileikkauskone, CNC-polttoleikkauskone, CNC-
plasmaleikkauskone tai robotti)  

 lukea valmista ohjelmaa ja tulkita sitä sekä tehdä 
siihen tarpeelliset korjaukset 

 parametriohjelmoinnin perusteet  

 leikattavan levyn materiaalimerkinnät  

 käyttää nosturia ja siirtää levyt leikkauspöydälle 
aiheuttamatta vaurioita materiaalille 

 lasertyöstön tärkeimmät käyttöalueet teollisuu-
dessa 

 selvittää käytettävän laserin laserluokan sekä la-
serluokkaa vastaavat vaaratekijät ja käyttöturvalli-
suusvaatimukset 

 valita ja säätää leikkausparametrit 

 suorittaa levyn paikoitusajoon kuuluvat toimenpi-
teet 

 vesileikkauslaitteen toimintaan ja käyttöön liittyvät 
tapaturmavaarojen ja terveyshaittojen estämi-
seen käytettävät suojelutoimet  

 ymmärtää korkean käyttöpaineen aiheuttamat ra-
situkset laitteistolle 

 ymmärtää vesileikkauksessa aiheutuvan leik-
kausäänen haitat ja suojautumisen 

 vesileikkauslaitteiston rakenteen, toimintaperiaat-
teen ja ohjauslaitteet 

 suorittaa levyn paikoitusajoon kuuluvat toimenpi-
teet 

 suorittaa laitteiston käyttöhuoltoon kuuluvat tehtä-
vät ja tietää tarkastettavat kohteet 

 yleisimmät hitsausrobottijärjestelmät ja niissä 
käytetyt ohjelmointitavat 

 robotin koordinaatistot ja liiketyypit  

 ohjelmoida ja käyttää työpaikkansa hitsaus- tai 
kappaleenkäsittelyrobottia. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 

opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaa-

mista jo olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitai-

toa vastaava osaaminen tunnustettua. 
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Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista 

ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, op-

pimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearvioin-

titaidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja 

opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä 

opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja mo-

tivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henki-

lökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 

käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työs-

säoppimisen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tar-

vittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan am-

mattitai-tovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opis-

kelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja ar-

vioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy 

olennaisesti arviointi-keskustelu, joka käydään kaikkien arvi-

ointiin osallistuneiden kes-ken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, 

tyydyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään pe-

rustutkinnon perusteessa. (s. 105 – 107) 

Osaamisen arvioinnin koh-

teet 

 Työprosessin hallinta 

 suunnitelmallinen työskentely 

 työn kokonaisuuden hallinta 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 levytyökoneiden käyttö 

 levytyökoneiden ohjelmointi 

 robotin käyttö 

 robotin ohjelmointi 

 työvälineiden käyttö 

 materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen 

 teknologia ja tietotekniikka 

 laadunhallinta 

 matematiikan ja luonnontieteiden taidot 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 oppiminen ja ongelmaratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa am-

mattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmista-

malla CNC-ohjelmoitavalla levyntyöstökoneella tai hitsauslait-

teella työpiirustuksen mukaisen monimuotoisen työkappaleen 
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(levyosan tai tuot-teen) tai osakokonaisuuden työpaikalla. 

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen 

vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammatti-

taitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jat-

kaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa pe-

ruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa 

muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen katta-

vuus varmistuu. 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei 

voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkin-

totilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla 

osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt  lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäris-
töt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt    

Oppimismenetelmät  opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapah-
tumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

 suullisia ja kirjallisia harjoituksia 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimus-

ten, toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opet-

taja(t) ohjaa(vat) ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa 

sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamis-

taan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja 

ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti 

ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja sovel-

taa sitä. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla 

tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee eri-

laisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta he-

rättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten 

kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä 
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tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäy-

tymissääntöjä ja toimintatapoja.  Hän hyödyntää saamaansa 

palautetta toiminnassaan. 

Ammattietiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin ar-

voperustan mukaisesti.  Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vas-

tuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuu-

luvaa etiikkaa. 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuul-

lisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää ter-

veellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työs-

kentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan ter-

veysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liitty-

viä vaaroja ja terveyshaittoja. 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelijat tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan ta-

voitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakas-

lähtöisesti työn-tekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toi-

mintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän 

toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän 

mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän 

kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kult-

tuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työ-

tehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, mää-

räyksiä ja sopimuksia. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomi-

oon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää 

työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja 

vuoro-vaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen 

kielitaitoaan. Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti 

erilaisia media-tuotteita, käyttää mediaa ja viestintäteknolo-

giaa sekä tuottaa media-aineistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 
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Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituk-

sia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaise-

misessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja ti-

lastoja ammattitehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa ja hän 

soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia mene-

telmiä ja toimintatapoja työssään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käy-

tettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huo-

mioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tieto-

tekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa 

yhteiskunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallis-

tuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksente-

koon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukai-

sesti sekä työssä että arkielämässä. Hän pyrkii aktiivisella 

toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän nou-

dattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asialli-

sesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan 

omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä 

toiminnoissa. 

Integrointi yhteisiin tutkin-

non osiin 

ATK, cad 

Tutkinnon osan sijoittumi-

nen tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon osa suoritetaan kolmannen lukuvuoden aikana. Ai-

kuiset suorittavat tutkinnon osan toisen lukuvuoden aikana. 

 

Osaamisen arviointi  

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Suunnitelmallinen työs-
kentely 

vaatii ohjausta tarvitsee ohjausta al-
kuun pääsyssä 

 

osaa lukea työohjeita 

työskentelee itsenäi-
sesti työohjeiden mu-
kaan 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee ohjausta 
työn aloituksessa 

 

tarvitsee jonkin verran 
ohjausta työvaiheesta 
toiseen siirryttäessä  

työskentelee itsenäi-
sesti 
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hallitsee ohjattuna 
suurimman osan am-
mattitaidon keskei-
sistä ydinkohdista ja 
pystyy opastettuna 
soveltamaan ne työ-
prosessiksi 

 

hallitsee pääsääntöi-
sesti ammattitaidon 
keskeiset ydinkohdat 
ja pystyy lähes itse-
näisesti soveltamaan 
ne työprosessiksi 

hallitsee ammattitaidon 
keskeiset ydinkohdat ja 
pystyy itsenäisesti so-
veltamaan ne työpro-
sessiksi 

 

Aloitekyky ja yrittäjyys kysyy tarvittaessa 
neuvoa. 

työskentelee itsenäi-
sesti. 

on aloitteellinen. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Levytyökoneiden käyttö työskentelee kaikissa 
olosuhteissa niin huo-
lellisesti, ettei levytyö-
koneen särkymisvaa-
raa esiinny  

 

pystyy käyttämään 
CNC-levytyökonetta, 
mutta joutuu kysy-
mään usein neuvoja 

osaa lukea työpiirus-
tuksia 

 

osaa tehdä vaaditta-
vat termiset leikkauk-
set  

 

osaa käyttää CNC-le-
vytyökonetta ja sen 
oheislaitteita 

 

tuntee levytyökonei-
den rakenteet ja toi-
mintaperiaatteet 

osaa tehdä levytyökonei-
siin tarvittavat asetukset 
ja säädöt  

 

osaa itsenäisesti käyttää 
CNC-levytyökonetta ja 
sen oheislaitteita  

 

tietää levytyökoneiden 
käyttöalueet ja niitä kos-
kevat rajoitukset 

 

Levytyökoneiden ohjel-
mointi 

pystyy ohjattuna laati-
maan työsuunnitel-
man yksinkertaiselle 
työkappaleelle sekä 
valmistamaan käytet-
tävälle työkoneelle so-
pivan CNC-ohjelman 

pystyy työpiirustuk-
sen perusteella lähes 
itsenäisesti laatimaan 
toimintakelpoisen kir-
jallisen työsuunnitel-
man sekä käytettä-
välle työkoneelle so-
pivan CNC-ohjelman 

pystyy työpiirustuksen 
perusteella itsenäisesti 
laatimaan toimintakelpoi-
sen kirjallisen työsuunni-
telman sekä käytettä-
välle työkoneelle sopivan 
CNC-ohjelman 

Robotin käyttö tuntee robotin ja osaa 
käyttää sitä valmiiksi 
ohjelmoituna 

 osaa itsenäisesti käyttää 
robottia hitsauksessa ja 
kappaleenkäsittelyssä 

Robotin ohjelmointi pystyy tekemään yk-
sinkertaisia ohjelman 
korjauksia valmiiseen 
ohjelmaan 

 osaa ohjelmoida hitsaus- 
ja kappaleenkäsittelyro-
botin vaatimusten mukai-
sesti  
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Työvälineiden käyttö käyttää työvälineitä ja 
kiinnittimiä tarkoituk-
senmukaisesti  

tekee tarkoituksen-
mukaiset työväline- ja 
kiinnitinvalinnat  

osaa valita tarkoituksen-
mukaisimmat käsityöväli-
neet ja mittavälineet ja 
käyttää työvälineitä te-
hokkaasti  

Materiaalin hallinta osaa käsitellä materi-
aaliaihioita niin, että 
ne eivät vaurioidu. 

 

pystyy valitsemaan 
työhön soveltuvan 
materiaaliaihion työ-
piirustuksen mittojen 
ja materiaalimerkintö-
jen mukaan. 

valitsee materiaaliaihion 
siten, että materiaali-
hukka on mahdollisim-
man pieni 

 

  huolehtii omatoimisesti 
jätepaloista ja materiaali-
varaston järjestyksestä. 

 

Arvioinnin kohde  Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Piirustusten ja ohjei-
den ymmärtäminen 

 

 

 

tuntee keskeisimmät 
piirrosmerkit  

 

tekee levysuunnitel-
man, josta käytän-
nössä puuttuu suun-
nitelmallisuus 

 

pystyy tarvittaessa 
lähes itsenäisesti et-
simään lisätietoja 
käytettävissä ole-
vista lähteistä (esim. 
leikkausarvot, hit-
sausarvot, oikaistun 
pituuden laskemi-
nen, ohjelmointikoo-
dit yms.) 

 

käyttää piirustuksia ja 
ohjeita tehokkaasti ja 
pystyy tarvittaessa et-
simään omatoimisesti 
lisätietoja käytettä-
vissä olevista läh-
teistä (esim. leikkaus-
arvot, hitsausarvot, 
ohjelmointikoodit, vi-
kailmoitukset yms.) 

osaa lukea CNC-le-
vytöissä ja robottihit-
sauksessa tarvittavia 
piirustuksia 

osaa hitsauksen ja 
koneenpiirustuksen 
piirrosmerkit ja osaa 
tulkita niitä oikein  

 

Teknologia ja tieto-
tekniikka 

 

omaa riittävät tieto-
tekniset valmiudet 
tiedonhankintaan ja 
ohjelmointiin 

omaa hyvät tietotek-
niset valmiudet oh-
jelmointiin 

 

 

omaa erityisen hyvät 
tietotekniset valmiu-
det ohjelmointiin 

Laadunhallinta tarvitsee ohjausta 
laatuvaatimusten 
tunnistamisessa 

tunnistaa laatuvaati-
mukset 

osaa korjata työsuori-
tustaan laatuvaati-
musten mukaisesti 

Matematiikan ja 
luonnontieteiden tai-
dot 

osaa tarvittavan ma-
tematiikan tarvitta-
essa tietolähteitä 
käyttämällä.  

osaa ohjelmoinnissa 
tarvittavan matema-
tiikan. 

osaa mittauksissa ja 
korjaustoimenpiteissä 
tarvittavaa matema-
tiikkaa. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE  

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturval-
lisuusmääräyksiä 
ja -ohjeita 

huolehtii työsuoje-
lusta työpaikalla 

pitää työpaikkansa 
siistinä ja järjestyk-
sessä 

Oppiminen ja ongel-
maratkaisu 

osaa arvioida omaa 
työtään 

ei tee samaa vir-
hettä kahta kertaa 

ratkaisee työhön liitty-
viä ongelmia  

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

ottaa huomioon toi-
set työntekijät 

on joustava on aloitteellinen 

Ammattietiikka huolehtii materiaa-
liaihioista ja valmis-
tetuista tuotteista. 

työskentelee vas-
tuuntuntoisesti.  

työskentelee huolelli-
sesti ja tarkasti.  

 

 

Levy- ja teräsrakennetyöt, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa valmistaa työpiirustusten mu-

kaan levy- ja teräsrakenteita lähtien levyraaka-aineista, ra-

kenneputkista ja muotoraudoista ja päätyen pintakäsittelyä 

varten viimeistellyksi tuotteeksi. 

 

Opiskelija/tutkinnon suorittaja osaa  

 lukea työpiirustuksia ja ymmärtää leikkauskuvannot ja 
muoto- ja sijaintitoleranssit sekä hitsausmerkinnät  

 laatia työsuunnitelman ja oikean kokoonpanojärjes-
tyksen ja valita valmistusmenetelmät  

 paksujen levyjen ja muototerästen sekä käsivaraisen 
että koneellisen polttoleikkauksen SFS-EN ISO 9013 
vaatimusten mukaisesti 

 paksujen levyjen leikkaamisen suuntaisleikkureilla, 
pyöristämisen ja särmäyksen 

 muototerästen ja rakenneputkien katkaisutyöt sahaa-
malla, kulmahiomakoneella ja muototeräsleikkureilla  

 tehdä CNC-ohjelmia piirustusten mukaan levy- ja te-
räsrakennetöissä tarvittaville koneille  

 teräsrakennetöissä tarvittavat hitsausprosessit 
(puikko-, MIG/MAG- ja TIG) sekä hitsien mitoitustavat 
ja -merkinnät  

 lukea standardin ISO 15609-1 mukaisia hitsausohjeita 
(WPS) ja suorittaa hitsaukset niitä noudattaen 

 tietää standardin SFS-EN-ISO 5817 määrittelemät hit-
saukselle asetetut laatuvaatimukset hitsiluokissa B, C 
ja D  

 käyttää ohjaimia ja kiinnitysvälineitä oikein  

 mitata esiasettelussa ja kiinnityksessä asento- ja ra-
kennemitat 
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 silloittaa rakenneosat niin, että riittävä rakennelujuus 
saavutetaan 

 tehdä tarkistusmittaukset  

 selvittää työpiirustuksista hitsausliitosten railotyypit ja 
valmistaa railot hiomalla, polttoleikkaamalla ja railon-
valmistuskoneilla 

 tehdä teräsrakenteiden muotoilu-, taivutus- ja oikaisu-
töitä hydraulisilla puristimilla ja taivutusvalssaimilla 

 kylmä- ja kuumaoikaisun suoritusperiaatteet ja vaiku-
tukset työkappaleeseen  

 suorittaa oikaisutyöt tarkoituksenmukaisia työmene-
telmiä käyttäen 

 käyttää turvallisesti teräsrakenteiden kokoonpanossa 
ja asennuksessa käytettäviä nosto-, kiinnitys- ja apu-
laitteita 

 hitsata standardien SFS-EN 287-1 ja SFS-EN ISO 
9606-2 mukaisen pienahitsauskokeen levy/levy (FW) 
asennoissa PA, PB ml ja PF sl valitsemallaan proses-
silla, hitsiluokka C. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 

opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaa-

mista jo olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitai-

toa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista 

ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, op-

pimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearvioin-

titaidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja 

opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä 

opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja mo-

tivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henki-

lökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 

käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työs-

säoppimisen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tar-

vittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan am-

mattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opis-

kelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja ar-

vioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy 

olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-

ointiin osallistuneiden kesken. 

 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, 

tyydyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään pe-

rustutkinnon perusteessa. (s. 108 – 110) 

Osaamisen arvioinnin koh-

teet 

 Työprosessin hallinta 

 suunnitelmallisuus 

 työn kokonaisuuden hallinta 

 aloitekyky ja yrittäjyys 
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 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 levytyökoneiden käyttö 

 ohjelmointi 

 määrämittaan katkaisu 

 polttoleikkaus 

 hitsaus 

 oikaisu ja työkappaleen hallinta 

 työkappaleen viimeistely 

 työvälineiden käyttö 

 materiaalin hallinta 

 mittaukset 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 piirustusten ymmärtäminen 

 työhön liittyvien ohjeiden ymmärtäminen 

 laadunhallinta 

 matematiikan ja luonnontieteiden taidot 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 oppiminen ja ongelmaratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa am-

mattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa hitsaa-

malla ammattitaitovaatimuksissa määritellyt hitsauskokeet ja 

valmistamalla työpiirustusten mukaan jonkin raskaslevy- ja 

teräsrakennetyökokonaisuuden tai osakokonaisuuden työ-

paikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava 

osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrät-

tyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kritee-

reitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jat-

kaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa 

peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa 

muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen katta-

vuus varmistuu. 

 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei 

voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkin-

totilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla 

osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt  lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäris-
töt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt     

Oppimismenetelmät  opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 
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 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapah-
tumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

 suullisia ja kirjallisia harjoituksia 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimus-

ten, toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opet-

taja(t) ohjaa(vat) ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa 

sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamis-

taan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja 

ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti 

ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja sovel-

taa sitä. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla 

tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee eri-

laisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta he-

rättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten 

kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä 

tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäy-

tymissääntöjä ja toimintatapoja.  Hän hyödyntää saamaansa 

palautetta toiminnassaan. 

Ammattietiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin ar-

voperustan mukaisesti.  Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vas-

tuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuu-

luvaa etiikkaa. 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuul-

lisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää ter-

veellisiä elin-tapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työs-

kentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan ter-

veysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liitty-

viä vaaroja ja terveyshaittoja. 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelijat tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan ta-

voitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakas-

lähtöisesti työn-tekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toi-

mintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän 

toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän 

mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän 

kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kult-

tuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työ-

tehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, mää-

räyksiä ja sopimuksia. 

Estetiikka 
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Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomi-

oon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää 

työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja 

vuoro-vaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen 

kielitaitoaan. Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti 

erilaisia media-tuotteita, käyttää mediaa ja viestintäteknolo-

giaa sekä tuottaa media-aineistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituk-

sia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaise-

misessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja ti-

lastoja ammattitehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa ja hän 

soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia mene-

telmiä ja toimintatapoja työssään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käy-

tettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huo-

mioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tieto-

tekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. 

 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa 

yhteiskunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallis-

tuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksente-

koon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukai-

sesti sekä työssä että arkielämässä. Hän pyrkii aktiivisella 

toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän nou-

dattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asialli-

sesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan 

omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä 

toiminnoissa. 

Integrointi yhteisiin tutkin-

non osiin 

 

Tutkinnon osan sijoittumi-

nen tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon osa suoritetaan kolmannen lukuvuoden aikana. Ai-

kuiset suorittavat tutkinnon osan toisen lukuvuoden aikana. 

 

 

 

 

Osaamisen arviointi  

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
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1. Työprosessin hal-
linta 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Suunnitelmallisuus laatii työsuunnitelman, 
mutta tarvitsee oh-
jausta jopa kokoonpa-
nojärjestyksen ja val-
mistusmenetelmien 
valinnassa  

laatii työsuunnitelman 
ja valitsee oikeat val-
mistusmenetelmät ja 
kokoonpanojärjestyk-
sen, mutta tarvitsee 
ohjeistusta yksityis-
kohtaisissa tekota-
voissa 

laatii itsenäisesti työ-
suunnitelman, jolla on 
mahdollistaa päästä 
laatuvaatimukset täyt-
tävään lopputulokseen 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

valmistaa työpiirustuk-
sen mukaisen työko-
konaisuuden, mutta 
tarvitsee työn kulu-
essa ohjausta 

valmistaa työpiirustuk-
sen mukaisen työko-
konaisuuden, mutta 
tarvitsee ohjausta jois-
sain ongelmakohdissa 

tekee itsenäisesti työ-
piirustuksen mukaisen 
työkokonaisuuden  

Aloitekyky ja yrittäjyys kysyy tarvittaessa 
neuvoa. 

on oma-aloitteinen ja 
pyrkii työskentele-
mään joutuisasti. 

työskentelee itsenäi-
sesti ja joutuisasti. 

 

Arvioinnin kohde  Arviointikriteerit 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Levytyökoneiden käyttö käyttää levytyökoneita 
sekä osaa pyöristää ja 
särmätä työkappa-
leita, joissa on karkeat 
työtapakohtaiset tole-
ranssit 

käyttää levytyöko-
neita sekä osaa pyö-
ristää ja särmätä työ-
kappaleita työpiirus-
tusten mukaan 

osaa tehdä tarvittaessa 
tai oman harkinnan mu-
kaan levytyökoneisiin 
myös tavallisesta poik-
keavat asetukset ja 
säädöt  

Ohjelmointi 

 

osaa tarvittavien 
CNC-koneiden perus-
ohjelmoinnin  

ohjelmoi lähes itse-
näisesti tarvittavat 
CNC-koneet  

ohjelmoi itsenäisesti tar-
vittavat CNC-koneet  

 

osaa CNC-ohjatun 
polttoleikkauskoneen 
peruskäytön valmiilla 
ohjelmalla 

osaa lähes itsenäi-
sesti CNC-polttoleik-
kauskoneen ohjel-
moinnin 

ohjelmoi itsenäisesti 
CNC-polttoleikkausko-
neen 

Määrämittaan katkaisu osaa katkaisun muo-
toteräsleikkurilla ja sa-
halla, mutta kulma-
hiomakoneella katkai-
sun jälkeen jää suuret 
jälkityöt 

osaa määrämittaan 
katkaisun eri työme-
netelmillä 

tekee määrämittaan 
katkaisun niin, että jälki-
työ jää pieneksi 

Polttoleikkaus osaa polttoleikkauk-
sen turvallisen suori-
tustekniikan 

tekee polttoleikkauk-
sen suoritusteknisesti 

tekee siistin polttoleik-
kausjäljen 
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oikein, mutta viimeis-
telytyön osuus jää 
suureksi 

Hitsaus 

 

 

osaa käyttämänsä hit-
sausprosessin suori-
tustekniset perusteet 
ja käyttää hitsausko-
netta niin, että pystyy 
kaikissa tilanteissa lä-
hes itsenäisesti suorit-
tamaan tarvittavat 
säätötoimenpiteet 

tekee itsenäisesti tar-
vittavat hitsauksen 
edellyttämät valinnat 
ja säätötoimenpiteet 
ja osaa hitsata laatu-
kriteerit täyttäviä hit-
sejä erilaisissa hit-
sausasennoissa 

 

osaa päätellä kiinnitti-
mien ja ohjainten tar-
peita 

 

hitsaa silmämääräi-
sesti arvioitavan 
pienahitsauskokeen 
(FW) asennossa PA, 
hitsiluokka C 

hitsaa silmämääräi-
sesti arvioitavan 
pienahitsauskokeen 
(FW) asennoissa PA 
ja PB ml, hitsiluokka 
C 

hitsaa silmämääräisesti 
arvioitavan pienahit-
sauskokeen (FW) asen-
noissa PA, PB ml ja PF 
sl, hitsiluokka C 

Oikaisu ja työkappa-
leen hallinta 

tietää kuumilla oikai-
sun periaatteen 

osaa ohjattuna tehdä 
kuumilla oikaisuja 

 

osaa tehdä kuumilla oi-
kaisuja 

 

ymmärtää oikean hit-
sausjärjestyksen merki-
tyksen kappaleen muo-
donmuutosten kannalta 

Työkappaleen viimeis-
tely 

osaa ohjattuna vii-
meistellä työkappa-
leen 

tietää korroosiones-
ton periaatteet ja 
osaa viimeistellä työ-
kappaleen annettujen 
ohjeiden mukaan, 
mutta vaatii ohjausta  

osaa viimeistellä itse-
näisesti työkappaleen 

Työvälineiden käyttö käyttää työvälineitä 
tarkoituksenmukai-
sesti  

tekee tarkoituksen-
mukaiset työvälineva-
linnat  

valitsee tarkoituksen-
mukaisimmat käsityövä-
lineet ja mittavälineet  

 

käyttää työvälineitä te-
hokkaasti  

Materiaalin hallinta tunnistaa laitteissa 
käytettävien rakentei-
den ja osien materiaa-
lin 

pystyy työpiirustuksen 
perusteella ohjatusti 
valitsemaan työhönsä 
soveltuvat materiaa-
liaihiot  

 

käsittelee materiaa-
leja oikein 

pystyy työpiirustuksen 
perusteella itsenäisesti 
valitsemaan materiaalit 

 

ennakoi materiaalitar-
peen ja huolehtii asian-
mukaisesta varastoin-
nista 
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Mittaukset  osaa pituusmittaukset 
työntö- ja rullamitalla. 

osaa tehdä ristimit-
tauksia ja muita tar-
kistusmittauksia työn 
kuluessa.  

 

osaa tehdä valmiin työn 
tarkastusmittaukset niin, 
että osaa tulkita ristimit-
tauksella saamiaan tu-
loksia ja arvioida mit-
taustulosten oikeelli-
suutta.  

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Piirustusten ymmär-
täminen 

tuntee keskeisimmät 
piirrosmerkit 

 

osaa lukea helpoh-
koja työpiirustuksia 

osaa hitsauksen ja 
koneenpiirustuksen 
piirrosmerkit ja esi-
tystavat  

 

osaa lukea työpiirus-
tuksia 

osaa hitsauksen ja 
koneenpiirustuksen 
piirrosmerkit ja osaa 
itsenäisesti tulkita ja 
soveltaa niitä työs-
sään 

Työhön liittyvien oh-
jeiden ymmärtäminen 

ymmärtää työohjeita 
ja tuntee hitsausoh-
jeen (WPS) merkin-
nät 

tuntee teräslaatu-
merkinnät ja levyjen, 
rakenneputkien ja 
muototerästen koko-
merkinnät  

osaa tarvittaessa 
oma-aloitteisesti so-
veltaa työohjeita 

 

Laadunhallinta tarvitsee ohjausta 
laatuvaatimusten 
tunnistamisessa 

tunnistaa laatuvaati-
mukset 

osaa korjata työsuo-
ritustaan laatuvaati-
musten mukaisesti 

Matematiikan ja luon-
nontieteiden taidot 

osaa laskea lieriön ja 
särmättävän kappa-
leen oikaistun pituu-
den ja lieriön tilavuu-
den.  

 

osaa laskea tehtäviä 
phytagoraan lau-
seella sekä le-
vymäisten ja lie-
riömäisten kappalei-
den tilavuuksia ja 
ominaispainon avulla 
massoja. 

osaa laskea kolmion 
kulmia ja sivun pi-
tuuksia trigonometri-
silla funktioilla ja 
osaa matematiikkaa 
ja trigonometriaa 
niin, että pystyy las-
kemaan pyöristyssä-
teitä, kulmia ja oi-
kaistuja pituuksia. 

 

 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 
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Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä ja -oh-
jeita 

työskentelee er-
gonomisesti oikein 

pitää työpaikkansa 
siistinä ja järjestyk-
sessä 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

tarvitsee ohjausta ja 
esimerkkejä 

etsii tietoa ja ratkai-
see ongelmia avus-
tettuna 

ratkaisee työhön liit-
tyvät ongelmat itse-
näisesti  

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

kysyy neuvoa tarvitta-
essa 

on joustava ja yh-
teistyökykyinen 

on aktiivinen ja toi-
mii vuorovaikuttei-
sesti työtä edistäen 

Ammattietiikka käyttää työvälineitä 
niin, että ne eivät va-
hingoita käytettävää 
materiaalia. 

työskentelee vas-
tuuntuntoisesti ja 
huolehtii työvälinei-
den ja koneiden 
kunnosta. 

työskentelee huolel-
lisesti ja tarkasti.  

 

Ohutlevytyöt, 15 osp (Lappeenranta) 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittajan osaa valmistaa ohutlevykappa-

leita lähtien levyraaka-aineista ja päätyen viimeistellyksi le-

vytuotteiksi. Hän osaa liittää ohutlevyjä hitsaamalla MIG-, 

MAG- ja TIG-hitsausprosesseilla sekä vastushitsauspro-

sessilla (pistehitsaus). Hän osaa liittää levyjä myös ruuvilii-

toksilla sekä niittaamalla, saumaamalla ja liimaamalla. 

Opiskelija/tutkinnon suorittaja osaa  

 lukea työpiirustuksia, kuvantoja (erityisesti leikkausku-
vannot) ja piirustusmerkintöjä (hitsaus- ja muut liitos-
merkinnät sekä muoto- ja sijaintitoleranssimerkinnät) 

 laatia työsuunnitelman  

 ohutlevyosien levityksiä käsityömenetelmin  

 käyttää levityksen CAD-ohjelmaa (3D-mallinnus)  

 ohutlevytöissä käytettävät piirrotusmenetelmät ja mer-
kintä-tavat sekä osaa käyttää piirrotusvälineitä tarkoi-
tuksenmukaisesti 

 leikata monimuotoisia kappaleita kuvioleikkurilla ja na-
kertajilla piirrotuksen mukaan 

 käyttää ohutlevyjen leikkaukseen tarkoitettuja suun-
taisleikkureita 

 käyttää kulmauskonetta ja tietää kulmauskoneen sää-
döt ja säätöperiaatteet  

 valmistaa mittavaatimukset toteuttavan taivutussuun-
nitelman  

 käyttää särmäyspuristinta ohutlevyjen taivutukseen  

 valita soveltuvat kehrät, tehdä niiden tarvitsemat sää-
döt ja osaa vaottaa 

 tuntee ohutlevyjen saumaustyypit ja saumausmene-
telmät sekä osaa valmistaa työkohteeseen tiiviin ja ul-
konäöltään laatuvaatimukset täyttävän sauman 

 liimata ohutlevyjä  

 liittää ohutlevyjä ruuviliitoksilla 

 tehdä vetokaraniittiliitoksia 
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 eri materiaalilevyjen (kupari, alumiini, muovitettu ohut-
levy, hiottu ruostumaton teräs, haponkestävä teräs 
jne.) käsittelyn 

 standardin SFS-EN ISO 5817 määrittelemät hitsauk-
selle asetetut laatuvaatimukset eri hitsiluokissa B, C 
ja D 

 vastushitsauksen toimintaperiaatteen ja soveltuvuu-
den eri materiaaleille ja levynpaksuuksille sekä laittei-
den soveltuvuuden eri hitsauskohteisiin 

 hitsata vastushitsausprosessilla (pistehitsaus)  

 hitsata ohutlevyjä MAG-hitsausprosessilla 

 hitsata ohutlevyjä MIG-hitsausprosessilla 

 hitsata ohutlevyjä TIG-hitsausprosessilla 

 työn laatuvaatimukset tuntien arvioida työn viimeiste-
lytarpeen ja suorittaa tarvittavat viimeistelytyöt, esi-
merkiksi hitsausroiskeiden ja terävien särmien pois-
ton. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 

opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaa-

mista jo ole-massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitai-

toa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista 

ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, op-

pimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearvioin-

titaidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja 

opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä 

opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja mo-

tivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henki-

lökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 

käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työs-

säoppimisen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tar-

vittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan am-

mattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opis-

kelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja ar-

vioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy 

olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-

ointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, 

tyydyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään pe-

rustutkinnon perusteessa. (s. 121 – 123) 
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Osaamisen arvioinnin koh-

teet 

 Työprosessin hallinta 

 suunnitelmallisuus 

 työn kokonaisuuden hallinta 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 työvälineiden ja koneiden käyttö 

 vaotus ja saumaus 

 liimaus 

 hitsaus 

 vastushitsaus 

 työvälineiden käyttö 

 materiaalin hallinta 

 mittaukset 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen 

 laadunhallinta 

 matematiikan ja luonnontieteiden taidot 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 oppiminen ja ongelmaratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa am-

matti-osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmista-

malla työpiirustuksen mukaisen monimuotoisen ohutlevytyö-

kokonaisuuden, jossa on tavanomaisia ohutlevytuotteilta 

vaadittavia mitta-, muoto- ja suoruusvaatimuksia, työpaikalla. 

Levytyökokonaisuuden levy-liitoksia tehdään levymateriaa-

lista riippuen MAG-, MIG- tai TIG-hitsausprosessilla. Lisäksi 

ammattitaito osoitetaan levytyökokonaisuuteen liittyen tai 

erikseen hitsaamalla vastushitsausprosessilla ja vähintään 

kahdella muulla ohutlevyjen liitosmenetelmällä (ruuvi-liitos, 

vetokaraniittaus, saumaus ja liimaus). Työtä tehdään siinä 

laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti 

tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, 

arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jat-

kaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa 

peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa 

muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen katta-

vuus varmistuu. 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei 

voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkin-

totilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla 

osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt  lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäris-
töt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 
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 muut mahdolliset oppimisympäristöt          

Oppimismenetelmät  opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapah-
tumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

 suullisia ja kirjallisia harjoituksia 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimus-

ten, toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opet-

taja(t) ohjaa(vat) ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa 

sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamis-

taan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja 

ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti 

ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja sovel-

taa sitä. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla 

tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee eri-

laisia näkö-kantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta he-

rättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten 

kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä 

tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäy-

tymissääntöjä ja toimintatapoja.  Hän hyödyntää saamaansa 

palautetta toiminnassaan. 

Ammattietiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin ar-

voperustan mukaisesti.  Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vas-

tuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuu-

luvaa etiikkaa. 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuul-

lisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää ter-

veellisiä elin-tapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työs-

kentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan ter-

veysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liitty-

viä vaaroja ja terveyshaittoja. 

Aloitekyky ja yrittäjyys 
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Opiskelijat tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan ta-

voitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakas-

lähtöisesti työn-tekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toi-

mintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän 

toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän 

mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän 

kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kult-

tuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työ-

tehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, mää-

räyksiä ja sopimuksia. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomi-

oon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää 

työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja 

vuoro-vaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen 

kielitaitoaan. Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti 

erilaisia media-tuotteita, käyttää mediaa ja viestintäteknolo-

giaa sekä tuottaa me-dia-aineistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituk-

sia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaise-

misessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja ti-

lastoja ammatti-tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa ja 

hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia 

menetelmiä ja toimintatapoja työssään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käy-

tettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huo-

mioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tieto-

tekniikkaa moni-puolisesti ammatissaan ja kansalaisena. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa 

yhteiskunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallis-

tuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksente-

koon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukai-

sesti sekä työssä että arki-elämässä. Hän pyrkii aktiivisella 
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toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän nou-

dattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-lakeja. Hän toimii asial-

lisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaus-

tan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainväli-

sissä toiminnoissa. 

Integrointi yhteisiin tutkin-

non osiin 

 

Tutkinnon osan sijoittumi-

nen tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon osa suoritetaan (toisen ja) kolmannen lukuvuoden 

aikana. 

 

Osaamisen arviointi  

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin hal-

linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Suunnitelmallisuus laatii työsuunnitelman, 

mutta tarvitsee ohjausta  

laatii työsuunnitelman, 

mutta tarvitsee joissain 

kohdissa ohjeistusta  

laatii itsenäisesti työ-

suunnitelman, jolla on 

mahdollista päästä laa-

tuvaatimukset täyttä-

vään lopputulokseen 

Työn kokonaisuuden 

hallinta 

valmistaa työpiirustuk-

sen mukaisen työkoko-

naisuuden, mutta tarvit-

see työn kuluessa oh-

jausta 

valmistaa työpiirustuksen 

mukaisen työkokonai-

suuden, mutta tarvitsee 

ohjausta joissain ongel-

makohdissa 

tekee itsenäisesti työ-

piirustuksen mukaisen 

työkokonaisuuden  

Aloitekyky ja yrittäjyys on yritteliäs, mutta oma-

aloitteisuudessa on 

puutteita. 

on oma-aloitteinen ja 

pyrkii työskentelemään 

joutuisasti. 

työskentelee itsenäi-

sesti ja joutuisasti. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetel-

mien, -välineiden ja 

materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Työvälineiden ja konei-

den käyttö 

osaa käyttää ohutle-

vytöiden käsityöväli-

neitä, suuntaisleikkuria 

sekä kulmauskonetta ja 

särmäyspuristinta 

käyttää suuntaisleikku-

ria, kulmauskonetta ja 

särmäyspuristinta oma-

aloitteisesti ja itsenäi-

sesti 

käyttää kuvioleikkuria ja 

nakertajia tehokkaasti 
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osaa valita ja käyttää 

työvälineitä ja koneita 

tarkoituksenmukaisesti  

osaa käyttää suuntais-

leikkurin, kulmausko-

neen ja särmäyspuristi-

men oheislaitteita tehok-

kaasti 

tekee kulmaukset ja sär-

mäykset kerralla val-

miiksi 

Vaotus ja saumaus osaa tehdä yksinkertai-

sen hakasauman 

osaa tehdä yleisimmät 

ohutlevysaumaukset 

osaa itsenäisesti valita 

sopivat vaotuskehrät ja 

tehdä monipuolisesti 

vaotuksia 

Liimaus osaa tehdä liimaliitok-

sen ohjeistettuna 

osaa tehdä liimaliitoksen tekee siistin liimaliitok-

sen 

Hitsaus osaa käyttämänsä hit-

sausprosessin suoritus-

tekniset perusteet ja 

käyttää hitsauskonetta 

tekee itsenäisesti tarvit-

tavat hitsauksen edellyt-

tämät valinnat ja säätö-

toimenpiteet 

ymmärtää oikean hit-

sausjärjestyksen merki-

tyksen hitsausjännitys-

ten kannalta 

Vastushitsaus 

 

osaa käyttää pistehit-

sauslaitetta 

osaa valita pistehitsaus-

arvot 

osaa valita pistehitsaus-

kärjet 

Työvälineiden käyttö käyttää työvälineitä tar-

koituksenmukaisesti  

tekee tarkoituksenmu-

kaiset työvälinevalinnat  

osaa valita tarkoituksen-

mukaisimmat käsityövä-

lineet ja mittavälineet  

 

käyttää työvälineitä te-

hokkaasti  

Materiaalin hallinta tietää materiaalimerkin-

nät ja tunnistaa ohutle-

vymateriaalit 

käsittelee levymateriaa-

leja tietoisena eri materi-

aalien ominaisuuksista 

ja vaurioitumisherkkyy-

destä 

osaa ottaa huomioon 

erilaiset ohutlevytyössä 

tarvittavat työvarat 

 

Mittaukset  osaa mitata levyosat ja 
aihiomitat. 

osaa ottaa oikeat ristimi-

tat eri tekovaiheissa.  

osaa suorittaa valmiin 

kappaleen tarkistusmit-

taukset sekä arvioi mit-

taustuloksen oikeelli-

suutta. 

 

 

Arvioinnin kohde  Arviointikriteerit 

3. Työn perustana ole-

van tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 
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Piirustusten ja ohjei-

den ymmärtäminen 

osaa lukea työpiirustuk-

sia ja ymmärtää tavalli-

set kuvannot ja piirros-

merkinnät  

osaa lukea hitsaus- ym. 

liitosmerkinnät ja ymmär-

tää muoto- ja sijaintitole-

ranssit 

 

osaa lukea vaikeim-

matkin leikkauskuvan-

not  

 

Laadunhallinta tarvitsee ohjausta laatu-

vaatimusten tunnistami-

sessa 

tunnistaa laatuvaatimuk-

set 

osaa korjata työsuori-

tustaan laatuvaatimus-

ten mukaisesti 

Matematiikan ja luon-

nontieteiden taidot 

 

 

osaa laskea lieriön ja 

särmättävän kappaleen 

oikaistun pituuden 

pystyy laskemaan pyöris-

tyssäteitä, kulmia ja oi-

kaistuja pituuksia 

osaa tarvittavan mate-

matiikan ja trigonomet-

rian 

osaa levitysopin perus-

teet. 

tarvitsee levitysopillisia 

neuvoja joissain koh-

dissa. 

osaa tehdä levitykset. 

 

Arvioinnin kohde  Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppimi-

sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

 noudattaa työturvalli-

suusmääräyksiä ja -oh-

jeita 

huolehtii työpaikan työ-

suojelusta ja työskente-

lee ergonomisesti oikein 

pitää työpaikkansa siis-

tinä ja järjestyksessä  

Oppiminen ja ongel-

manratkaisu 

osaa arvioida omaa työ-

tään 

oppii virheistä eikä tee 

samaa virhettä kahta 

kertaa  

ratkaisee työhön liitty-

viä ongelmia ja paran-

taa työsuoritustaan 

työn kuluessa  

Vuorovaikutus ja yh-

teistyö 

kysyy neuvoa tarvitta-

essa 

on joustava ja yhteistyö-

kykyinen 

on aktiivinen ja toimii 

vuorovaikutteisesti 

työtä edistäen 

Ammattietiikka käyttää työvälineitä niin, 

että ne eivät vahingoita 

käytettävää materiaalia. 

työskentelee vastuuntun-

toisesti ja huolehtii työvä-

lineistä ja koneiden huol-

loista. 

työskentelee huolelli-

sesti ja tarkasti.  

 

 

Mekaaninen kunnossapito, 15 osp (Lappeenranta) 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja asentaa työpiirustusten ja asen-

nusohjeiden avulla koneissa yleisesti esiintyviä mekaanisia 
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rakenneosia, kuten laakereita, kytkimiä ja erilaisia tehonsiir-

ron komponentteja. Hän osaa tehdä tarvittavat nostot ja siir-

rot. 

Opiskelija/tutkinnon suorittaja osaa 

 lukea työ- ja kokoonpanopiirustuksia ja asennusoh-
jeita 

 valmistaa ja asentaa kierre-, kitka-, puristus-, kutistus-
, kiila- ja liimaliitoksia 

 asentaa komponentteja ja laitteita koneiden rakentei-
siin 

 tunnistaa vierintä- ja liukulaakerityypit sekä asentaa 
laakerointeja 

 käyttää laakeriasennuksessa käytettäviä laitteita ja 
mene-telmiä, kuten lämmityslaitteita ja puristimia 

 mitata laakerivälykset ja säätää ne oikeisiin toiminta-
arvoihin 

 tehonsiirron yleisimmät menetelmät ja niissä käytettä-
vien kone-elimien toimintaperiaatteet 

 asentaa tehonsiirrossa käytettäviä kone-elimiä, kuten 
kytkimiä, hammasvaihteita, hammaspyöriä, ketju-, 
hammashihna- ja hihnakäyttöjä 

 tehdä nostot ja siirrot turvallisesti 

 Työturvallisuusmääräykset sekä noudattaa työturvalli-
suus-ohjeita ja -määräyksiä 

 suorittaa voiteluhuoltotehtäviä 

 tehdä asennus- ja kunnossapitotöihin liittyviä pieniä 
koneistustehtäviä ja hitsaustöitä sekä valmistaa työ-
piirustusten mukaan yksinkertaisia koneenosia 
 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 

opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaa-

mista jo ole-massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitai-

toa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista 

ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, op-

pimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearvioin-

titaidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja 

opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä 

opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja mo-

tivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henki-

lökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 

käytetä. 

Osaamisen arviointi 



78 
 

 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työs-

säoppimisen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tar-

vittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan am-

mattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opis-

kelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja ar-

vioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy 

olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-

ointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, 

tyydyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteereinä käytetään 

perustutkinnon perusteessa olevia koneenasennuksen arvi-

ointikriteerejä. (s. 23 – 25) 

Osaamisen arvioinnin koh-

teet 

 Työprosessin hallinta 

 suunnitelmallisuus 

 työn kokonaisuuden hallinta 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 asennustyöt 

 työvälineiden käyttö 

 materiaalin hallinta 

 mittaukset ja säädöt 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen 

 laadun hallintataidot 

 matematiikan ja luonnontieteiden taidot 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 oppiminen ja ongelmaratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

Ammattitaidon osoittamista-

vat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa am-

mattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä 

tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä 

työkohteissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitet-

tava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa mää-

rättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kritee-

reitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jat-

kaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa pe-

ruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa 

muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen katta-

vuus varmistuu. 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei 

voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkin-

totilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla 

osaamisen arvioinnilla. 
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Oppimisympäristöt  lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäris-
töt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt          

Oppimismenetelmät  opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapah-
tumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

 suullisia ja kirjallisia harjoituksia 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimus-

ten, toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opet-

taja(t) ohjaa(vat) ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa 

sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamis-

taan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja 

ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti 

ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja sovel-

taa sitä. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla 

tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee eri-

laisia näkö-kantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta he-

rättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten 

kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä 

tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäy-

tymissääntöjä ja toimintatapoja.  Hän hyödyntää saamaansa 

palautetta toiminnassaan. 

Ammattietiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin ar-

voperustan mukaisesti.  Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vas-

tuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuu-

luvaa etiikkaa. 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuul-

lisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää ter-

veellisiä elin-tapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työs-
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kentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan ter-

veysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liitty-

viä vaaroja ja terveyshaittoja. 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelijat tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan ta-

voitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakas-

lähtöisesti työn-tekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toi-

mintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän 

toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän 

mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän 

kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kult-

tuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työ-

tehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, mää-

räyksiä ja sopimuksia. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomi-

oon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää 

työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja 

vuoro-vaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen 

kielitaitoaan. Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti 

erilaisia media-tuotteita, käyttää mediaa ja viestintäteknolo-

giaa sekä tuottaa me-dia-aineistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituk-

sia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaise-

misessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja ti-

lastoja ammatti-tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa ja 

hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia 

menetelmiä ja toimintatapoja työssään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käy-

tettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huo-

mioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tieto-

tekniikkaa moni-puolisesti ammatissaan ja kansalaisena. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 
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Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa 

yhteiskunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallis-

tuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksente-

koon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukai-

sesti sekä työssä että arki-elämässä. Hän pyrkii aktiivisella 

toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän nou-

dattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-lakeja. Hän toimii asial-

lisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaus-

tan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainväli-

sissä toiminnoissa. 

Integrointi yhteisiin tutkin-

non osiin 

 

Tutkinnon osan sijoittumi-

nen tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon osa suoritetaan (toisen ja) kolmannen lukuvuoden 

aikana. 

 

Osaamisen arviointi 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin hal-

linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Suunnitelmallinen 

työskentely 

tarvitsee ajoittain oh-

jausta 

tarvitsee ohjausta al-

kuun pääsyssä 

työskentelee suunni-

telmallisesti 

Työn kokonaisuuden 

hallinta 

osaa koneenelinten 

asennuksen, mutta 

tarvitsee ajoittain oh-

jausta 

hallitsee asennusko-

konaisuuden, mutta 

joutuu ajoittain kysy-

mään neuvoa 

tekee asennuskoko-

naisuuden työpiirus-

tusten ja asennusoh-

jeiden mukaan 

Aloitekyky ja yrittä-

jyys 

kysyy tarvittaessa 

neuvoa. 

pyrkii työssään sääs-

täväisyyteen ja jou-

tuisuuteen. 

työskentelee oma- 

aloitteisesti ja kus-

tannustehokkaasti. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien,  

-välineiden ja materiaa-

lin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Asennustyöt suorittaa osien mekaa-

nisia kiinnityksiä  

 

tekee itsenäisesti tai 

ryhmän aktiivisena jä-

senenä vaativia asen-

nuksia 

suorittaa itsenäisesti 

laitteiden käyttöön-

otossa tarvittavat me-

kaaniset säädöt 
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suorittaa ryhmän 

apuna asennuskoh-

teen tai osien nostoja 

ja siirtoja 

Työvälineiden käyttö käyttää annettuja työ-
välineitä tarkoituksen-
mukaisesti niin, että ne 
eivät vahingoita ko-
neenosia 

tekee tarkoituksenmu-

kaiset työvälinevalin-

nat 

huoltaa ja pitää kun-

nossa työvälineitään 

Materiaalin hallinta tunnistaa laitteissa 
käytettävien rakentei-
den materiaalit ja voi-
teluaineet 
 
tekee materiaalin va-
linnat ohjeiden mukai-
sesti 

tietää materiaalien va-

lintaperusteet 

 

käsittelee materiaaleja 

oikein 

ratkaisee materiaaliva-

lintoja 

 

ennakoi materiaalitar-

peen 

Mittaukset ja säädöt valitsee oikeat mittavä-
lineet ja suorittaa mit-
tauksia. 

varmistaa mittaamalla 

asennuksen onnistu-

misen 

 

säätää mekaanisia 

laitteita. 

tekee mittaukset huo-

lellisesti ja tarkasti 

sekä arvioi mittaustu-

loksen oikeellisuutta 

 

tekee laitteiden säädöt 

itsenäisesti toiminta-

arvoihin. 

 

Arvioinnin kohde  Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 

olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Piirustusten ja ohjei-

den ymmärtäminen 

tuntee asennus-pii-

rustuksissa käytetyt 

esitystavat 

 

selvittää asennuspii-

rustuksen ja ohjauk-

sen avulla asennet-

tavan laitteen toimin-

nan  

käyttää asennuspii-

rustuksia apuna työ-

tehtävässään 

 

päättelee piirustuk-

sen avulla laitteen 

toiminnan ja valmis-

taa työpiirustusten 

mukaisia koneenosia 

selvittää piirustusten 

avulla laitteen toimin-

nan ja asennusjär-

jestyksen 

Laadun hallintataidot tarvitsee ohjausta 

laatuvaatimusten 

tunnistamisessa 

tunnistaa työhön liit-

tyvät laatuvaatimuk-

set 

saa aikaan laaduk-

kaan lopputuloksen 
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Matematiikan ja luon-

nontieteiden taidot 

ymmärtää työhön liit-

tyvien fysikaalisten 

suureiden merkityk-

sen 

päättelee fysikaalis-

ten suureiden muu-

tosten vaikutuksen 

työkohteessa 

tarkastelee tarvitta-

essa matematiikan 

avulla eri suureiden 

vaikutusta toimintaan 

Englannin kielen taito osaa tavallisimpia 

työhön liittyviä nimiä 

ja käsitteitä englan-

nin kielellä.  

osaa työhön liittyviä 

nimiä ja käsitteitä ja 

ymmärtää keskeiset 

asiat ohjeista. 

osaa lukea työssä 

mahdollisesti tarvitta-

via englanninkielisiä 

ohjeita. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppimi-

sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 

ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-

suusmääräyksiä ja 

ohjeita 

huolehtii kaikissa ti-

lanteissa työpaikan 

työsuojelusta 

pitää työpaikan siis-

tinä sekä koneet ja 

laitteet järjestyk-

sessä 

 käyttää koneita ja 

laitteita turvallisesti ja 

käyttää henkilönsuo-

jaimia 

käyttää kaikissa tilan-

teissa koneiden ja lait-

teiden suojavarusteita 

varmistaa koneiden 

ja laitteiden kunnon 

ennen työn aloi-

tusta 

Oppiminen ja ongel-

manratkaisu 

oppii ohjauksen ja 

esimerkkien avulla 

ratkaisee ongelmati-

lanteita 

ratkaisee ongelmat  

 osaa arvioida omaa 

työtään 

ottaa opiksi mahdol-

lista virheistä 

muuttaa toimintata-

pojaan työn kulu-

essa niin, että suo-

ritus paranee 

Vuorovaikutus ja yh-

teistyö 

ottaa huomioon toiset 

työntekijät 

on joustava ja yhteis-

työkykyinen  

on aktiivinen ja 

aloitteellinen 

 

selviytyy suoraan 

työhön liittyvistä vuo-

rovaikutustilanteista 

myös vieraalla kie-

lellä 

selviytyy vuorovaiku-

tustilanteista myös 

vieraalla kielellä 

hoitaa vuorovaiku-

tustilanteet  myös 

vieraalla kielellä 

Ammattietiikka huolehtii jätteistä asi-

anmukaisesti 

 

toimii ympäristönsuo-

jelun periaatteiden 

mukaisesti 

 

toimii laatujärjestel-

män mukaisesti. 
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huolehtii työympäris-

tön siisteydestä. 

huolehtii työpaikan 

siisteydestä ja konei-

den huollosta. 

 

 

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OSP 

 

Korjaushitsaukset, 5 osp 

 

Osaamisen arviointi

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa hitsata korjaushitsauksia 
niissä tarvittavilla hitsausprosesseilla sekä polttoleikata, kaa-
ritaltata ja juottaa kovajuotoksia. Hän osaa korjaushitsauksen 
perusteet, kuten hitsaamalla täyttämisen, päällehitsauksen ja 
eri metallien hitsaamisen yhteen. 
 
Opiskelija/tutkinnon suorittaja osaa 

• hitsata puikko-, MIG-, MAG- ja TIG -hitsausprosesseilla 
• hiilikaaritalttauksen 
• talttauspuikon käytön. Talttaus, leikkaus, lävistys 
• sekoittumisen hallinnan 
• esilämmitystarpeen arvioinnin 
• eri metallien tunnistamisen 
• valuraudan hitsauksen 
• eripariliitokset 
• huonosti hitsattavien terästen hitsauksen 
• mangaaniterästen hitsauksen 
• työkaluterästen hitsauksen 
• alumiinivalun hitsauksen 
• kovahitsauksen. Osaa valita lisäaineen kulumistyypin 
mukaan. 
• akselien päällehitsauksen ja päittäisliitoksen 
• kuumilla oikaisun periaatteen ja osaa tehdä yksinkertai-
sia oikaisuja 
• hitsien jälkikäsittelyn ja hitsaustyöhön kuuluvan välittö-
män korroosiosuojauksen 

  

 

 

 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 
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Arvioinnin 
kohde 

Arviointikriteerit 

2.Työmenetelmien, väli-

neiden ja materiaalin 

hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Hitsaus osaa hitsata puikko-, MIG-

, MAG- ja TIG- hitsauspro-

sesseilla 

käyttää puikko- ja TIG-

hitsausvirtalähteiden 

toimintoja tehokkaasti 

hitsaa puikko-, MIG- MAG- 

ja TIG- hitsausprosesseilla 

vaikeissakin asennoissa-

tehokkaasti 

tietää esilämmityksen 
merkityksen hitsauk-
sen laatuun 

osaa ohjeisiin tu-
tustumalla pää-
tellä esilämmityk-
sen tarpeen 

osaa käyttää tarvitta-
essa esilämmitystä. 

 

 

Tietää lisäaineen valin-
nan perusteen. 

osaa autettuna valita li-

säaineen. 

osaa itsenäisesti valita li-

säaineen. 

 tietää mitä tarkoitetaan 

sekoittumisella 

ottaa sekoittumisen huo-

mioon palkokerroksien 

määrässä. 

Kaaritalttaus osaa kaaritalttauslait-
teiston turvallisen käy-
tön 

osaa kaaritaltata 
hitsausrailon 

osaa laittaa kaari-
talttauslaitteet toiminta-
kuntoon ja säätää pa-
rametrit vvoimakkuu-
den 

Kovajuottaminen osaa valmistella työpaikan 

turvalliseksi. 

 

osaa tehdä kovajuotok-

sia. 

osaa tehdä kohteeseen 

sopivia menetelmäratkai-

suja ja kovajuotevalintoja 

Työkokonaisuuden hal-

linta 

tarvitsee paljon ohjausta selviytyy työstä käytet-

tävissä olevilla työoh-

jeilla ja oppailla sekä 

jonkin verran kysele-

mällä 

suoriutuu työstä itsenäi-

sesti 

Aloitekyky ja yrittäjyys kysyy tarvittaessa neuvoa on oma-aloitteinen ja 

pyrkii työskentelemään 

itsenäisesti 

työskentelee itsenäisesti 

ja joutuisasti 
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Materiaalien hallinta tunnistaa eri metalleja sil-

mämääräisesti. 

tuntee menetelmiä, ku-

ten kipinäkoe metallien 

tunnistamisessa. 

osaa valita sopivat lisä-
aineet eri metallien liit-
tämiseen. 

Työympäristö, työväli-
neet ja hitsauksen vii-
meistely 

ymmärtää olosuhtei-
den vaikutuksen hit-
saustyön suoritukseen 

osaa tehdä tarvitta-
vat työympäristö 
suojaukset hit-
sausolosuhteista 
riippuen 

osaa oma-aloittei-
sesti ryhtyä sellaisiin 
toimenpiteisiin, että 

hitsaus onnistuu val-

litsevissa olosuh-
teissa ja tuntee hit-
sausmenetelmien 
säärajoitteet 

Hitsin viimeistely tekee hitsien hionnat tekee huolellisesti hit-

sien viimeistelyhionnat 

ja poistaa terävät sär-

mät 

tekee kaikki viimeistely-

hionnat huolehtien juoheu-

desta ja ulkonäköseikoista 

sekä osaa jälkikäsitellä 

ruostumattomat hitsaus-

saumat 

 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana ole-

van tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Piirustusten ja ohjeiden 

ymmärtäminen 

ymmärtää hitsausmerkin-

nät ja osaa lukea hit-

sausohjeita (WPS) 

osaa lukea taulukoita ja 

esimerkiksi lisäainei-

den valintaopasta 

pystyy soveltamaan oppai-

den ja ohjeiden tietoja 

joustavasti asennushit-

saustöihin 

Perusaineiden tuntemus erottaa toisis-
taan hiiliteräk-
sen, ruostumat-
toman teräksen 
ja alumiinin 

ymmärtää 
seostamatto-
man teräksen ja 
seosteräksen 
eron hitsatta-
vuuden kan-
nalta 

tietää teräksen, seoste-
tun teräksen, ruostumat-
toman teräksen ja alumii-
nin hitsausongelmat 
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Korroosionesto tietää eri materiaalien yh-

teensopimattomuuden ja 

epäpuhtauksien ja kuona-

aineiden merkityksen kor-

roosion kannalta 

osaa tehdä oikeat lisä-

ainevalinnat liitettäessä 

eri materiaaleja yhteen 

tietää korroosiota hillitse-

viä rakenneratkaisuja ja 

osaa tehdä täyttöjä ja hi-

ontoja 

Laadunhallinta tarvitsee oh-
jausta laatuvaati-
musten tunnista-
misessa 

tunnistaa laatu-
vaatimukset 

tuntee laatuvaatimukset 
ja osaa korjata työsuori-
tustaan laatuvaatimus-

tenmukaisesti 

Matematiikka ja luon-

nontieteet 

ymmärtää suojakaasujen-

merkityksen hitsauksessa. 

tietää tavallisimmat hit-

sausvirheet ja miten 

niitä vältetään. 

ymmärtää hitsisulan muo-

dostumisen ja jähmettymi-

sen teoreettiset perusteet. 
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Kunnossapidon tiedonhallinta, 5 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä kone-ja laitekortin 

sekä määrittää tarvittavat hälytysrajat huoltotöiden suo-

rittamiseksi. 

Opiskelija/tutkinnon suorittaja osaa 

 kunnossapito-ohjelman käytön 

 konekortin tekemisen ja muokkaamisen 

 kunnossapitotöiden suunnittelun 

 konekohtaisten varaosien käsittelyn 

 huoltodokumenttien käsittelyn 
 

Oppimisympäristöt  lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäris-
töt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt         

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppimi-

sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 

jatoimintakyky 

noudattaa työturvallisuus-

määräyksiä ja käyttää 

henkilönsuojaimia 

huolehtii työsuojelusta-

työpaikalla 

työskentelee ergonomisesti 

oikein ja pitää työpaikkansa 

siistinä ja järjestyksessä 

Oppiminen ja ongel-

manratkaisu 

tarvitsee ohjausta, opas-

tusta ja esimerkkejä 

etsii tietoa ja ratkai-

seeongelmia avustet-

tuna 

ratkaisee työhön liittyvä-

tongelmat itsenäisesti 

Vuorovaikutus ja yh-

teistyö 

ottaa huomioon toiset 

työntekijät 

on joustava ja toimii-

vuorovaikutteisesti 

toimii aktiivisena työparina 

tai ryhmän jäsenenä 

Ammattietiikka on täsmällinen työskentelee vastuun-

tuntoisesti. 

huolehtii työvälineistä ja nii-

den kunnosta ja noudattaa 

ammatillisesti oikeita työs-

kentelytapoja 
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Oppimismenetelmät  opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapah-
tumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

 suullisia ja kirjallisia harjoituksia 

Tutkinnon osan sijoittumi-

nen tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon osa suoritetaan kolmannen lukuvuoden aikana. 

 

Osaamisen arviointi 

 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessien 

hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Suunnitelmallinen työsken-

tely 

tarvitsee ohjausta tarvitsee ohjausta 

alkuun pääsyssä 

työskentelee itsenäisesti-

suunnitelman mukaan 

 Työn kokonaisuudenhallinta tarvitsee ohjausta työs-

tömenetelmien tunnis-

tamiseen 

tuntee erilaiset työ-

menetelmät, mutta 

tarvitsee ohjausta 

niiden käytössä 

hallitsee itsenäisesti eri-

työmenetelmät 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2.Työmenetelmien, -välinei-

den ja materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Korjaus ja huolto osaa ohjeistettuna kor-

jauksen- ja huollon pe-

rusteita 

osaa korjauksen- ja 

huollon keskeiset 

periaatteet, mutta 

tarvitsee ohjausta 

työskentelee itsenäisesti 

ja osaa suunnitella omaa 

toimintaansa 

Kunnossapito-ohjelman 

käyttö 

osaa käyttää kunnossa-

pito-ohjelmaa ohjatusti 

 

osaa käyttää kun-

nossapito-ohjelmaa, 

mutta tarvitsee oh-

jausta  

 

osaa käyttää monipuoli-

sesti kunnossapito-ohjel-

maa 

Työvälineiden käyttö osaa käyttää työväli-

neitä ohjatusti 

osaa käyttää 

työvälineitä, 

mutta tarvit-

see ohjausta  

osaa käyttää eri-
laisia työvälineitä 
itsenäisesti 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana olevan tie-

don hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Piirustusten ja ohjeiden ym-

märtäminen 

osaa lukea työpiirustuk-

sia ja ohjeita ohjatusti 

ymmärtää työpiirus-

tusten ja ohjeiden 

merkityksen, mutta 

tarvitsee ohjausta 

osaa lukea työpiirus-

tuksia ja ohjeita itse-

näisesti 

 

Laadunhallinta osaa valita oikeat toimin-

tatavat ohjatusti 

osaa valita oikeat toi-

mintatavat, mutta tar-

vitsee ohjausta 

osaa valita toi-
mintatavat itse-
näisesti 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus ja 

toimintakyky 

noudattaa työturvalli-

suusohjeita 

työskentelee ergonomi-

sesti oikein 

pitää työpaikkansa siistinä 

ja järjestyksessä 

Oppiminen ja ongel-

manratkaisu 

kysyy tarvittaessa neu-

voa 

osaa arvioida omaa työ-

tään 

parantaa työsuoritustaan 

työn edetessä 

Vuorovaikutus ja yhteis-

työ 

ottaa huomioon toiset 

työntekijät 

toimii vuorovaikuttei-

sesti 

toimii aktiivisena työparina 

tai ryhmän jäsenenä 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa CAD- ohjelmiston, työstörataohjelmis-

ton ja konepiirustuksen perusteet. 

Opiskelija/tutkinnon suorittaja osaa 

 piirtää CAD- ohjelmistolla osa- ja kokonpanopiirustuksia 

 (tehdä työpiirustuksia apuna käyttäen työstöratoja levytyöko-
neille) 

 mallien hyödyntäminen työkuvien laadinnassa 

 levitystyöpiirustukset 

Oppimisympäristöt  lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt         
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Cad piirtäminen ja mallintaminen, 5 osp 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessien 

hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Suunnitelmallinen työs-

kentely 

tarvitsee ohjausta tarvitsee ohjausta al-

kuun pääsyssä 

työskentelee itsenäi-

sesti suunnitelman mu-

kaan 

Työn kokonaisuudenhal-

linta 

tarvitsee ohjausta työ-

menetelmien tunnista-

miseen 

tuntee erilaiset työme-

netelmät, mutta tarvit-

see ohjausta niiden 

käytössä 

hallitsee itsenäisesti eri-

työmenetelmät 

 

 

Oppimismenetelmät  opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

 suullisia ja kirjallisia harjoituksia 

Tutkinnon osan sijoittu-

minen tutkinnon toteutuk-

sessa 

Tutkinnon osa suoritetaan kolmannen lukuvuoden aikana. 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2.Työmenetelmien, -väli-

neiden ja materiaalin hal-

linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

CAD- sovellusten käyttö osaa ohjattuna CAD- 

sovelluksen käytön 

osaa CAD- sovelluksen 

käytön, mutta tarvitsee 

ohjausta 

työskentelee itsenäisesti 

ja osaa suunnitella omaa 

toimintaansa 

Tallentaminen ja tulosta-

minen 

osaa tallentaa ja tulos-

taa ohjatusti 

 

osaa tallentaa ja tulos-

taa, mutta tarvitsee oh-

jausta  

 

osaa tallentaa ja tulostaa 

itsenäisesti 

Laatuajattelu osaa käyttää työväli-

neitä ohjatusti 

osaa käyttää työ-

välineitä, mutta 

tarvitsee ohjausta  

osaa käyttää erilai-
sia työvälineitä it-
senäisesti 

 

isesti 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana olevan 

tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Työpiirustusten ja ohjeiden 

ymmärtäminen 

osaa lukea työpiirus-

tuksia ja ohjeita ohja-

tusti 

ymmärtää työpiirus-

tusten ja ohjeiden 

merkityksen, mutta 

tarvitsee ohjausta 

osaa lukea työpiirustuk-

sia ja ohjeita itsenäi-

sesti 

 

Matematiikan ja luonnontie-

teiden taidot 

ymmärtää fysikaalis-

tensuureiden merki-

tyksen. 

päättelee fysikaalisten 

suureiden muutosten-

vaikutusta työkoh-

teessa. 

tarkastelee matematii-

kan avulla eri suurei-

den vaikutusta toimin-

taan. 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppimi-

sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 

ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-

suusohjeita 

työskentelee ergonomi-

sesti oikein 

pitää työpaikkansa siistinä 

ja järjestyksessä 

Oppiminen ja ongel-

manratkaisu 

kysyy tarvittaessa-

neuvoa 

osaa arvioida omaa työ-

tään 

parantaa työsuoritustaan 

työn edetessä 

Vuorovaikutus ja yh-

teistyö 

ottaa huomioon toiset 

työntekijät 

toimii vuorovaikuttei-

sesti 

toimii aktiivisena työpa-

rina tai ryhmän jäsenenä 

Ammattietiikka käyttää työvälineitä oi-

kein. 

työskentelee vastuun-

tuntoisesti ja huolehtii 

työvälineistä ja työym-

päristöstä. 

työskentelee huolellisesti 

ja tarkasti, huolehtii konei-

den ja laitteiden huollosta 

ja korjauksesta. 
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Materiaalitekniikka, 5 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa keskeiset konepajateollisuu-

dessa käytettävät materiaalit, prosessit, merkinnät ja sanas-

ton. 

Opiskelija/tutkinnon suorittaja osaa 

 teräksen- ja terästuotteiden valmistusprosessin 

 materiaalien merkinnät ja niiden käytön työpiirustuk-
sissa sekä teräksien ominaisuudet 

 tunnistaa yleisimmät muovit 

 materiaalien käsittelyn- ja varastoinnin 

 materiaalien pinnoitteet 
 

 

Oppimisympäristöt  lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäris-
töt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt         

Oppimismenetelmät  opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapah-
tumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

 suullisia ja kirjallisia harjoituksia 

Tutkinnon osan sijoittumi-

nen tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon osa suoritetaan kolmannen lukuvuoden aikana. 

 

Osaamisen arviointi 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessien hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Suunnitelmallinen työsken-

tely 

tarvitsee ohjausta tarvitsee ohjausta al-

kuun pääsyssä 

työskentelee itsenäi-

sesti suunnitelman mu-

kaan 

Työn kokonaisuuden hal-

linta 

tarvitsee ohjausta 

työmenetelmien 

tunnistamiseen 

tuntee erilaiset työme-

netelmät, mutta tarvit-

see ohjausta niiden 

käytössä 

hallitsee itsenäisesti eri-

työmenetelmät 
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Aloitekyky tarvitsee oh-
jausta omaan 
työskentelyyn 

suoriutuu tehtävistä 

oma-aloitteisesti, mutta 

tarvitsee ohjausta 

on aloitteellinen ja toimii 

itsenäisesti 

 

 

 

 

 

 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien, -väli-

neiden ja materiaalin hal-

linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien hallinta osaa ohjattuna erilai-

sia työmenetelmiä 

osaa ohjattuna erilai-

sia työmenetelmiä, 

mutta tarvitsee oh-

jausta 

työskentelee itsenäisesti 

ja osaa käyttää laajasti 

erilaisia työmenetelmiä 

Työvaiheiden hallinta suoriutuu eri työvai-

heista ohjatusti 

 

suoriutuu eri työvai-

heista ohjatusti, mutta 

tarvitsee ohjausta 

 

suoriutuu työvaiheista it-

senäisesti 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana olevan 

tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Prosessien ymmärtämi-

nen 

pystyy tunnistamaan eri-

laisia prosesseja ohja-

tusti 

pystyy tunnista-
maan erilaisia pro-
sesseja, mutta tar-
vitsee ohjausta 

pystyy tunnistamaan 

erilaisia prosesseja it-

senäisesti 

 

Laadun hallintataidot tunnistaa erilaisia laa-

dun hallintaan liittyvä te-

kijöitä ohjatusti 

tunnistaa erilaisia laa-

dun hallintaan liittyviä 

tekijöitä, mutta tarvit-

see ohjatusti 

tunnistaa laadun hallin-

taan liittyviä tekijöitä it-

senäisesti 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus ja 

toimintakyky 

noudattaa työturvalli-

suusohjeita 

työskentelee ergono-

misesti oikein 

pitää työpaikkansa siis-

tinä ja järjestyksessä 

Oppiminen ja ongelman-

ratkaisu 

kysyy tarvittaessa neu-

voa 

osaa arvioida omaa 

työtään 

parantaa työsuoritus-

taan työn edetessä 

Vuorovaikutus ja yhteis-

työ 

ottaa huomioon toiset 

työntekijät 

toimii vuorovaikuttei-

sesti 

toimii aktiivisena työpa-

rina tai ryhmän 

Ammattietiikka käyttää työvälineitä oi-

kein. 

työskentelee vastuun-

tuntoisesti ja huolehtii 

työvälineistä ja työym-

päristöstä. 

työskentelee huolelli-

sesti ja tarkasti, huoleh-

tii koneiden ja laitteiden 

huollosta ja korjauk-

sesta. 
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Asennusmittaus, 3 - 5 osp 

 

 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa asennusmittauksen keskeiset proses-

sit, merkinnät ja sanaston. 

 asennustöissä tarvittavat mittaukset ja mittavälineet  

 suorittaa asennusmittauksia  
 

Oppimisympäristöt  lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt         

Oppimismenetelmät  opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

 suullisia ja kirjallisia harjoituksia 

Tutkinnon osan sijoittumi-

nen tutkinnon toteutuk-

sessa 

Tutkinnon osa suoritetaan kolmannen lukuvuoden aikana. 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 
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Osaamisen arviointi 

1. Työprosessien hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Suunnitelmallinen työs-

kentely 

tarvitsee ohjausta tarvitsee ohjausta al-

kuun pääsyssä 

työskentelee itsenäisesti 

suunnitelman mukaan 

Työn kokonaisuudenhal-

linta 

tarvitsee ohjausta työ-

menetelmien tunnista-

miseen 

tuntee erilaiset työ-

menetelmät, mutta 

tarvitsee ohjausta 

niiden käytössä 

hallitsee itsenäisesti eri-

työmenetelmät 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien, -

välineiden ja materiaa-

lin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Asennusmittavälineiden 

käyttö 

 

osaa ohjattuna asennus-

mittavälineiden käytön 

osaa asennusmittaväli-

neiden käytön, mutta 

tarvitsee ohjausta 

työskentelee itsenäisesti 

ja osaa suunnitella 
omaa toimintaansa 

Laatuajattelu ymmärtää laadun merki-

tyksen omassa työssään 

ohjatusti 

ymmärtää laa-

dun merkityk-

sen omassa 

työssään, 

mutta tarvitsee 

ohjausta 

ymmärtää laatu-
ajattelun ja pys-
tyy kehittämään 
toimintaansa 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana ole-

van tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Työpiirustusten ja ohjei-

den ymmärtäminen 

osaa lukea työpiirustuksia 

ja ohjeita ohjatusti 

ymmärtää työpiirus-

tusten ja ohjeiden 

merkityksen, mutta 

tarvitsee ohjausta 

osaa lukea työpiirustuk-

sia ja ohjeita itsenäi-

sesti 

 

Matematiikan ja luon-

nontieteiden taidot 

ymmärtää fysikaalisten suu-

reiden merkityksen. 

päättelee fysikaalis-

tensuureiden muutos-

ten vaikutusta työkoh-

teessa. 

tarkastelee matematii-

kanavulla eri suureiden 

vaikutusta toimintaan. 



98 
 

 

 

 

Ohutlevytöiden perusteet, 5 ops, (Imatra) 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittajan osaa valmistaa ohutlevykappaleita 

lähtien levyraaka-aineista ja päätyen viimeistellyksi levytuotteiksi. 

Hän osaa liittää ohutlevyjä hitsaamalla MAG- ja vastushitsaus-

prosessilla (pistehitsaus). Hän osaa liittää levyjä myös niittaa-

malla ja saumaamalla.  

 

Tutkinnon osan suorittaja osaa  

 lukea työpiirustuksia, kuvantoja ja piirustusmerkintöjä (hit-
saus- ja muut liitosmerkinnät sekä muoto- ja sijaintitole-
ranssimerkinnät) 

 laatia työsuunnitelman  

 ohutlevyosien levityksiä käsityömenetelmin  

 ohutlevytöissä käytettävät piirrotusmenetelmät ja merkin-
tätavat sekä osaa käyttää piirrotusvälineitä tarkoituksen-
mukaisesti 

 leikata monimuotoisia kappaleita kuvioleikkurilla ja naker-
tajilla piirrotuksen mukaan 

 käyttää kulmauskonetta ja tietää kulmauskoneen säädöt 
ja säätöperiaatteet  

 valmistaa mittavaatimukset toteuttavan taivutussuunnitel-
man  

 käyttää vaotuskonetta 

 tuntee ohutlevyjen saumaustyypit ja saumausmenetelmät 
sekä osaa valmistaa työkohteeseen tiiviin ja ulkonäöltään 
laatuvaatimukset täyttävän sauman 

 tehdä vetokaraniittiliitoksia 

 vastushitsauksen toimintaperiaatteen ja soveltuvuuden eri 
materiaaleille ja levynpaksuuksille sekä laitteiden soveltu-
vuuden eri hitsauskohteisiin 

 hitsata vastushitsausprosessilla (pistehitsaus)  

 hitsata ohutlevyjä MAG-hitsausprosessilla 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus ja 

toimintakyky 

noudattaa työturvallisuus-

ohjeita 

työskentelee ergono-

misesti oikein 

pitää työpaikkansa siis-

tinä ja järjestyksessä 

Oppiminen ja ongel-

manratkaisu 

kysyy tarvittaessa neuvoa osaa arvioida omaa 

työtään 

parantaa työsuoritustaan 

työn edetessä 

Vuorovaikutus ja yhteis-

työ 

ottaa huomioon toiset työn-

tekijät 

toimii vuorovaikuttei-

sesti 

toimii aktiivisena työpa-

rina tai ryhmän jäsenenä 

Ammattietiikka käyttää työvälineitä oikein. työskentelee vas-

tuuntuntoisesti ja 

huolehtii työväli-

neistä ja työympäris-

töstä. 

työskentelee huolelli-

sesti ja tarkasti, huolehtii 

koneiden ja laitteiden 

huollosta ja korjauk-

sesta. 
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 työn laatuvaatimukset tuntien arvioida työn viimeistelytar-
peen ja suorittaa tarvittavat viimeistelytyöt, esimerkiksi 
hitsausroiskeiden ja terävien särmien poiston. 

 

 

Oppimisympäristöt  lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt         

Oppimismenetelmät  opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtu-
mat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

 suullisia ja kirjallisia harjoituksia 

Tutkinnon osan sijoittuminen 

tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon osa suoritetaan kolmannen lukuvuoden aikana. 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Suunnitelmallisuus laatii työsuunnitelman, 

mutta tarvitsee ohjausta 

laatii työsuunni-

telman, mutta tar-

vitsee joissain 

kohdissa ohjeis-

tusta 

laatii itsenäisesti työ-

suunnitelman, jolla on 

mahdollista päästä laatu-

vaatimukset täyttävään 

lopputulokseen 

Työn kokonaisuudenhallinta valmistaa työpiirustuksen-

mukaisen työkokonaisuu-

den, mutta tarvitsee työn 

kuluessa ohjausta 

valmistaa työpii-

rustuksenmukai-

sen työkokonai-

suuden, mutta 

tarvitsee ohjausta 

joissain ongelma-

kohdissa 

tekee itsenäisesti työpii-

rustuksen mukaisen työ-

kokonaisuuden 

Aloitekyky ja yrittäjyys on yritteliäs, mutta oma 

aloitteisuudessa on puut-

teita. 

on oma-aloittei-

nen ja pyrkii työs-

kentelemään jou-

tuisasti. 

työskentelee itsenäisesti 

ja joutuisasti. 



100 
 

 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien, -vä-

lineiden ja materiaalin 

hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Työvälineiden ja konei-

den käyttö 

osaa käyttää ohutlevytöi-

den käsityövälineitä, 

suuntaisleikkuria sekä 

kulmauskonetta  

käyttää suuntaisleikkuria, 

kulmauskonetta ja oma- 

aloitteisesti ja itsenäisesti 

käyttää kuvioleikkuria ja-

nakertajia tehokkaasti 

osaa valita ja käyttää 

työvälineitä ja koneita 

tarkoituksenmukaisesti 

osaa käyttää suuntaisleik-

kurin, kulmauskonetta ja 

oheislaitteita tehokkaasti 

tekee kulmaukset ja sär-

mäykset kerralla valmiiksi 

Vaotus ja saumaus osaa tehdä yksinkertai-

sen hakasauman 

osaa tehdä yleisimmät 

ohutlevysaumaukset 

osaa itsenäisesti valita 

sopivat vaotuskehrät ja-

tehdä monipuolisesti 

vaotuksia 

Hitsaus osaa käyttämänsä hit-

sausprosessin suoritus-

tekniset perusteet ja 

käyttää hitsauskonetta 

tekee itsenäisesti tarvitta-

vat hitsauksen edellyttä-

mät valinnat ja säätötoi-

menpiteet 

ymmärtää oikean hitsaus-

järjestyksen merkityksen-

hitsausjännitysten kan-

nalta 

Vastushitsaus osaa käyttää pistehit-

sauslaitetta 

osaa valita pistehitsausar-

vot 

osaa valita pistehitsaus-

kärjet 

Työvälineiden käyttö käyttää työvälineitä tar-

koituksenmukaisesti 

tekee tarkoituksenmukai-

set työvälinevalinnat 

osaa valita tarkoituksen-

mukaisimma t käsityöväli-

neet ja mittavälineet 

 

käyttää työväli-

neitä tehokkaasti 

Materiaalin hallinta tietää materiaalimerkin-

nät ja tunnistaa ohutlevy-

materiaalit 

käsittelee levymateriaa-

leja tietoisena eri materi-

aalien ominaisuuksista ja 

vaurioitumisherkkyydestä 

osaa ottaa huomioon eri-

laiset ohutlevytyössä tar-

vittavat työvarat 

Mittaukset osaa mitata levyosat ja 

aihiomitat 

osaa ottaa oikeat ristimi-

tat eri tekovaiheissa 

osaa suorittaa valmiin-

kappaleen tarkistusmit-

taukset sekä arvioi mit-

taustuloksen oikeelli-

suutta 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana ole-

van tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Piirustusten ja ohjeide-

nymmärtäminen 

osaa lukea työpiirustuk-

sia ja ymmärtää tavalliset 

kuvannot ja piirrosmer-

kinnät 

osaa lukea hitsaus- ym. lii-

tosmerkinnät ja ymmärtää 

muoto- ja sijaintitoleranssit 

osaa lukea vaikeimmat-

kin leikkauskuvannot 

Laadunhallinta tarvitsee ohjausta laatu-

vaatimusten tunnistami-

sessa 

tunnistaa laatuvaatimukset osaa korjata työsuoritus-

taan laatuvaatimusten-

mukaisesti 

Matematiikan ja luon-

nontieteiden taidot 

osaa laskea lieriön ja sär-

mättävän kappaleen oi-

kaistun pituuden 

pystyy laskemaan pyöris-

tyssäteitä, kulmia ja oikais-

tuja pituuksia 

osaa tarvittavan mate-

matiikan ja trigonomet-

rian 

osaa levitysopin perus-

teet 

tarvitsee levitysopillisia-

neuvoja joissain kohdissa. 

osaa tehdä levitykset 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija/ tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus ja 

toimintakyky 

noudattaa työturvallisuus-

määräyksiä ja -ohjeita 

huolehtii työpaikan työsuo-

jelusta ja työskentelee er-

gonomisesti oikein 

pitää työpaikkansa siis-

tinä ja järjestyksessä 

Oppiminen ja ongelman-

ratkaisu 

osaa arvioida omaa työ-

tään 

oppii virheistä eikä tee sa-

maa virhettä kahta kertaa 

ratkaisee työhön liittyviä-

ongelmia ja parantaa 

työsuoritustaan työn ku-

luessa 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

kysyy neuvoa tarvittaessa on joustava ja yh-
teistyökykyinen 

on aktiivinen ja toimii 
vuorovaikutteisesti työtä 
edistäen 

Ammattietiikka käyttää työvälineitä 

niin,että ne eivät vahin-

goita käytettävää materi-

aalia 

työskentelee vastuuntun-

toisesti ja huolehtii työväli-

neistä ja koneiden huol-

loista 

työskentelee huolellises-

tija tarkasti 


