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1.

JOHDANTO

1.1. Projektissa toteutettu kehittämistyö
EUROSEA

projektin

tavoitteena

kalasäilyketeollisuudessa
työntekijöiden

toimivien

ammatillista

oli

lisätä

yritysten

osaamista

kalanjalostus

kilpailukykyä

sekä

siten

ja

parantamalla

parantaa

yritysten

kyvykkyyttä Euroopan markkinoilla.
Projektissa

on

toteutettu

kalasäilyketeollisuuden

useampia

vaiheita

Eurooppalaisen

ennen

ammatillisten

kalanjalostus-

ja

kvalifikaatioiden

suositusten kirjaamista:
‐

Ensimmäiseksi toteutettiin alaa koskeva tutkimus: sosio-ekonominen
analyysi, työllisyystilanne, koulutus, muutokset tuotantoprosesseissa
jne.

‐

Toisessa vaiheessa kuvattiin alan ammatilliset profiilit ja kartoitettiin
koulutustarjonta

‐

Kolmannessa vaiheessa tunnistettiin alan keskeisimmät ammatilliset
profiilit: sailyketyöntekijä ja kunnossapitotyöntekijä

Säilyketyöntekijän

valinta

johtuu

siitä,

että

se

edustaa

suurinta

ammattiryhmää alalla ja kunnossapitotyöntekijä puolestaan valittiin sen
vuoksi, että se edustaa pisimmälle erikoistuneita ja vaativimpia tehtäviä
alalla.
Koko projektin ajan toteuttajat ovat toimineet yhteistyössä alan toimijoiden
kanssa, joita ovat olleet koulutuksen tuottajat ja ammatillisen koulutuksen
edustajat, alan yrittäjäjärjestöt ja ammattiliitot, julkisen hallinnon edustajat,
alan yritysjohtajat ja henkilöstöammattilaiset.
Alan

toimijat

ovat

osallistuneet

yhteistyöhön

erityisesti

osallistumalla

työryhmiin erityisesti projektin kahdessa viimeisimmässä vaiheessa. Lisäksi
alan toimijat ovat osallistuneet kvalifikaatioiden määrittelyn arviointiin.
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Saadun palautteen perusteella suositukseen on tehty tarvittavat korjaukset
ja täydennykset. Käyty keskustelu ja ideoiden jakaminen kansallisella tasolla
mahdollistivat suositusten jalostumista siten, että ne voitiin kirjata tähän
projektin tuloksena syntyneeseen raporttiin.

1.2. Työkalun rakenne
Työkalun

laatimiseksi

kerättiin

määritelmät

pätevyydestä

kansallisista

tutkintojärjestelmistä ja/tai kansallisista koulutusjärjestelmistä.
Eurooppalaisen

viitetyökalun

kuvaus

muodostuu

kahden

kvalifikaation

kuvauksesta. Jokainen kvalifikaatio sisältää useampia pätevyysalueita, jotka
on kuvattu seuraavalla tavalla:

Eurooppalainen

viitetyökalu

sisältää

myös

EUROSEA-projektiin

osallistuneiden asiantuntijoiden ehdotuksia ja suosituksia koulutussisällöistä
(osa työryhmien työskentelyn tuloksista).
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1.3. Työkalun käyttömahdollisuuksia
Tämän Eurooppalaisen työkalun tavoitteena on:
•

Lähentää

alan

työntekijöitä

ammatillista
alalla

sekä

koulutusta

ja

alan

yrityksiä

rohkaista

yrityksissä

sekä

tapahtuvaan

koulutukseen.
•

Lisätä yritysten kilpailukykyä, osaavan henkilöstön määrää sekä lisätä
tuottavuutta ja laatua.

•

Lisätä työntekijöiden osaamista ja motivaatiota osallistua koulutukseen
joko omassa maassaan tai partnerimaissa, täydentää osaamista, antaa
todistuksia osaamisesta joiden avulla kussakin maassa osaaminen
voidaan tunnistaa.

Toimialan

toimijat

ammattiliitot,

(ammatilliset

tutkintotoimikunnat,

organisaatiot,

koulutuksen

koulutusjärjestelmien

tuottajat,

edustajat

jne.)

voivat hyötyä tästä Eurooppalaisella tasolla kehitetystä työkalusta. Lisäksi eri
maissa määritellyt Eurooppalaisen tutkintojen ja osaamisen viitekehyksen
mukaiset osaamisen tasot on vertailtu maittain ja liitetty osaksi tätä
työkalua.
Lisäksi työkalu on hyöyllinen ja käyttökelpoinen tilanteissa, joissa eri maissa
toteutettavaa

ammatillista

koulutusta

ja

koulutusjärjestelmiä

pyritään

yhteensovittamaan ECVET-järjestelmän hengen mukaisesti.
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2.

SÄILYKETYÖNTEKIJÄN OSAAMISEN
VIITEKEHYS

2.1. Yleiskuvaus ja ammattikuvaus
Säilyketyöntekijän ammatilliseen osaamiseen kuuluu valmius itsenäisesti
ja/tai ohjattuna suorittaa kaikki kalan ja meren antimien käsittelyyn,
valmistukseen ja purkittamiseen liittyvät työtehtävät. Näihin työtehtäviin
liittyy läheisesti HACCP-järjestelmä, tuotteiden jäljitettävyys, työturvallisuus
mukaanlukien ennaltaehkäisevän riskien hallinnan, joka mitä suurimmassa
määrin on tärkeä elementti noudatettaessa Eurooppalaisia säädöksiä ruoan
tuottajille

ruokaketjun

eri

vaiheissa

ruokatuotteiden

vastuullisen

valmistamisen ja turvallisuuden takaamiseksi.
Yleisesti

ottaen

tietämys

on

perustasoa

kuitenkin

erikoistuen

säilyketyöntekijältä vaadittavan erityisosaamisen mukaisesti.
Mahdollisia ammatteja ja työtehtäviä, joissa säilyketyöntekijä voi toimiva
ovat kalanjalostaja erilaisissa kalan käsittelypisteissä, kalan fileeraaja ja
puhdistaja,

säilykkeiden

savustaminen,

kalan

valmistaja

ja

pakkaaminen,

säilöjä,

kalan

säilykekalan

käsittelijä

(kalan

keittäminen,

kalan

kuivaaminen, suolaukseen tarvittavan suolaveden valmistaminen, kalan
suolaus).
Yllämainittujen ammattien ja työtehtävien lisäksi kalan käsittely ylipäätään
elintarviketeollisuudessa

on

mitä

suurimmassa

määrin

tärkeää

kalasäilykkeiden ja pakastamisen ohella.
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2.2. Säilyketyöntekijän
työtehtävät

ammatin

keskeiset

Eurooppalaisen tutkintojen ja osaamisen viitekehyksen mukaan keskeiset
työtehtävät tulee ryhmitellä ja kuvata riittävällä määrällä pätevyys alueita.
Tästä syystä ehdotettuja pätevyysalueita on kaksi:
Pätevyysalue 1: Kalan ja meriruoan valmistaminen teollisesti ruoan
laatu- ja turvallisuusvaatimuksian noudattaen
Tämä pätevyysalue sisältää kaikki toiminnot kalan vastaanottamisesta raakaaineena

kalan

kypsentämiseen

ja

jäähdyttämiseen

hyvien

hygieniakäytäntöjen ja HACCP:n periaatteiden mukaisesti.
Keskeiset toiminnot:
K1. Soveltaa työssään hyvän hygienian käytäntöjä ja HACCP-periaatteita
(Hazard Analysis and Critical Control Point) työpaikan toiminnoissa läpi koko
tuotantoprosessin.
K2.

Soveltaa

oikeita

menetelmiä

ja

tekniikoita

kalatuotteiden

vastaanottamisessa, käsittelyssä ja lajittelussa
K3. Soveltaa oikeita menetelmiä ja tekniikoita kalatuotteiden leikkaamisessa
ja puhdistamisessa
K4. Suorittaa tarvittavat esivalmistelut kalatuotteille määritellyn käytännön
mukaisesti (suolavesi, kastikkeet)
K5.

Valmistelee

kalan

ja

meriruoan

keittämistä

ja

tämän

jälkeen

suoritettavaa tuotteen jäähdyttämistä varten
K6. Valmistelee jätteiden keräämisen, lajittelun ja edelleen toimittamisen
K7.

Suorittaa

turvaavia

mittauksia

työolosuhteista

työturvallisuuden

varmistamiseksi
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Pätevyysalue

2.

Säilötytyjen

kala-

ja

meriruokatuotteiden

valmistaminen
Tämä pätevyysalue kattaa säilykkeiden täytön lähtien aina säilykepurkkien
valmistelusta sterilisointiin.
Keskeiset toiminnot:
K1. Laitteiden käyttö ja laadun varmistustekniikoiden soveltaminen
K2. Huolehtii ja kontrolloi purkkien täyttöä, umpioimista, sulkemista ja
säilykepurkkien

sisäpinnan

puhdistamista

sekä

purkkien

valmistelua

sterilisointiin.

2.3. Kunkin toiminnon oppimistulosten kuvaus
Pätevyysalue 1: Kalan ja meriruoan valmistaminen teollisesti ruoan
laatu- ja turvallisuusvaatimuksian noudattaen
K1. Soveltaa työssään hyvän hygienian käytäntöjä ja HACCP-periaatteita
(Hazard Analysis and Critical Control Point) työpaikan toiminnoissa läpi koko
tuotantoprosessin.
Tiedot
1.1.a. Määräysten
mukainen vaatetus ja
työssä tarvittavat
työvälineet.
1.1.b. Henkilökohtaisten
tavaroiden poistaminen tai
käytön rajoittaminen ja
niiden vaikutukset
ruokaan.
1.1.c. Työvälineiden
puhdistaminen ja
kunnossapito.

1.2.a. Ruoan käsittelyssä
vaadittava puhtaus ja
henkilökohtainen hygienia.

Taidot
1.1.a. Poistaa
henkilökohtaiset korut
yms., jotka voivat
aiheuttaa ruoan
pilaantumista.
1.1.b. Käyttää
henkilökohtaisa
suojavaatteita ja
tarvikkeita hyvän
hygieniatason
ylläpitämiseksi.
1.1.c. Pitää työkalut
puhtaina ja hyvin
huollettuina.
1.1.d Varastoi työkalut
oikeille paikoille
turvallisuusohjeiden
mukaisesti.
1.2.a. Soveltaa eri tapoja
henkilökohtaisesta
hygieniasta

Pätevyys
1.1. Poistaa itsenäisesti
sellaiset henkilökohtaiset
korut yms. joilla voi olla
vaikutusta ruokaan,
valitsee ja käyttää
soveltuvia työvaatteita ja
vaadittavia työkaluja
joilla estetään
ruokatuotteen
pilaantuminen, puhidistaa
vaatteet ja työvälineet
huolellisesti ja vaihtaa
uusiin tarvittaessa.

1.2. Huolehtii itsenäisesti
päivittäin ja tarvittaessa
henkilökohtaisesta
Leonardo da Vinci Project:
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Tiedot
1.2.b. Henkilökohtaisesta
hygieniata huolehtimisen
tavat.
1.3.a. Ruoan kautta
tarttuvat taudit ja
infektiot.
1.3.b. Toimintatavat
sairastumis- tai
loukkaantumistilanteissa.

1.4 Tavat ja
toimintamallit, joilla on
epäsuotuisia vaikutuksia
elintarvikkeisiin.
1.5.a.Elintarvikehygieniaan
liittyvä kekseinen
lainsäädäntö.
1.5.b. Toimintatavat
tilanteissa, joissa
havaitsee lain
laiminlyöntejä.
1.6.a. Ympäristön
vaikutukset tuotannon
hygieniaan.
1.6.b. Tuotannon
valaistuksen, lämpötilan,
ilmastoinnin ja
kosteusolosuhteiden
asettaminen.

Taidot
huolehtimisessa.
1.2.b. Ylläpitää puhtautta
ja henkilökohtaista
hygieniaa ohjeiden
mukaan.
1.3.a. Tunnistaa pääosan
elintarvikeperäisista
sairauksista ja infektioista.
1.3.b. Noudattaa
määriteltyjä
menettelytapoja sairaustai
loukkaantumistilanteissa.
1.4 Soveltaa työtapoja,
kädenliikkeitä tai
käytäntöjä joilla voidaan
estää bakteerien
leviäminen.
1.5.a. Toimii
elintarvikkeiden hygieniaa
koskevan ajantasaisen
lainsäädännön mukaisesti.
1.5.b. Raportoi
havaitsemistaan
puutteista olemassa
olevan käytännön
mukaisesti.
1.6. Varmistaa, että
työskentely-ympäristön
valaistus, lämpötila,
ilmastointi ja ilman
kosteus mahdollistavat
hygieenisen tuotannon.

1.7. Vaatimukset
elintarvikkeiden kanssa
kontaktissa oleville
pinnoille ruoan
pilaantumisen
ehkäisemiskesi.

1.7. Varmistaa, että
elintarvikkeiden kanssa
kontaktissa olevat pinnat
täyttävät niille asetetut
vaatimukset ja
ominaisuudet.

1.8. Viemäröinti, nesteiden
hävittäminen ja
puhdistaminen,
kaasupullot.

1.8. Viemärin
tarkastaminen ja
avaaminen työohjeen
mukaan.

Pätevyys
hygieniasta sopivalla
tavalla.

1.3. Ilmoittaa esimiehelle
tai vastuuhenkilölle
sairastumisesta tai
loukkaantumisesta, jää
tarvittaessa kotiin tai
hakeutuu
työterveyshuoltoon
riipuen sairauden tai
vamman vakavuudesta.
1.4. Kunnioittaa omaaloitteisesti tietyillä
alueilla määrättyjä
kieltoja (tupakointi,
ruokailu, juominen jne.)
1.5. Toimii ajantasaisen
elintarvikkeiden hygieniaa
koskevan lainsäädännön
mukaisesti määräyksiä
noudattaen.
Ilmoittaa vastuuhenkilölle
havaituista puutteista.
1.6. Havainnoi
itsenäisesti ympäristöön
liittyviä
työskentelyolosuhteita.
Ilmoittaa
vastuuhenkilölle, mikäli
työskentelyolosuhteet
työn suorittamiseksi ovat
puutteelliset.
1.7. Ilmoittaa
vastuuhenkilölle
havaitessaan
pintamateriaalien
puutteista ja vaadittavien
ominaisuuksien
menettämisestä
(vedenpitävyys,
puhdistettavuus,
hiukkaset, lauhtuminen).
1.8. Varoittaa
vastuuhenkilöä
havaitessaan viemärin
tukkeutumisia tai
puutteellista toimivuutta.
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Tiedot

Taidot

1.9. Puhtaan ja likaisen
alueen sotkeutumiseen
liittyvät riskit
1.9.b. Elintarvikemikrobiologian perusteet.

1.10.a. Loisten,
hyönteisten ja muiden
eläinten aiheuttamat riskit.
1.10.b. Hyönteisten ja
jyrsijöiden
hävittämissuunnitelma.

K2:

Soveltaa

oikeita

Pätevyys

1.9. Tarkistaa, että ovet,
ikkunat ja muut aukot
ovat suljettuja ja pidetään
kiinni ja/tai ne ovat
asianmukaisti suojattuna
sen varmistaseksi ettei
puhdas ja likainen alue ole
kontaktissa kesekenään.
1.10. Tarkistaa, että
kontrollijärjestelmää
loisten ja muiden eläinten
hävittämiseksi
noudatetaan.

menetelmiä

ja

1.9. Välttää itsenäisesti
liikkumista puhtaan ja
likaisen alueen välillä ja
huomauttaa tarvittaessa
vastuuhenkilöä.

1.10. Varoittaa
vastuuhenkilöä
havainnoista koskien
loisia, hyönteisiä tai
muita eläimiä.

tekniikoita

kalatuotteiden

vastaanottamisessa, käsittelyssä ja lajittelussa
Tiedot
2.1.a. Sulattamisen
aikana tapahtuvat
muutokset
kalatuotteessa.
2.1.b.
Sulattamisjärjestelmän
perusteet.
2.2.a. Tietää yleisimmät
kalalajit, joita käytetään
säilykekalan
valmistamisessa ja kalan
rakenteen (nahka,
ruodot, sisälmykset) ja
koolle asetetut
vaatimukset.
2.2.b. Kalatuotteen
laadun heikentymisen
arviointi.
2.2.c. Näytteen
ottamiseen liittyvä
osaaminen
(laboratorionäytteet)
2.2.d. Tietää kalan
käsittelylle asetetut
vaatimukset kun
tavoitteena on
minimalisoida laadun
heikentyminen.
2.3. Kalan lajittelu
koneellisesti.

Taidot
2.1. Tarkistaa, että
pakastettuina
vastaanotettujen raakaaineiden sulatus tapahtuu
sopivassa lämpötilassa ja
sopivassa ajassa.
2.2.a. Tarkistaa että
raaka-aine täyttää
asetetulla tasolla vaaditut
ominaisuudet kunnon,
koon ja laadun suhteen.
2.2.b. Kyky käyttää
työmentelmiä joilla
vältetään laadun
heikkenemistä ja raa’an
kalan vahingoittumista.

2.Toteuttaa manuaalisesti
tai seuraa automatisoitua

Pätevyys
2.1. Seuraa itsenäisesti,
että sulatusprosessi
etenee määritellyssä
ajassa ja varoittaa
vastuuhenkilöä
havaitessaan poikkeamia.
served.
2.2. Tunnistaa itsenäisesti
kalalajeja, arvioi kokoa ja
laatua niille asetettujen
vaatimusten mukaisesti,
erottelee kalat jotka eivät
täytä asetettuja
vaatimuksia.

2.3. Tekee itsenäisesti
kalan lajittelua koon
Leonardo da Vinci Project:
ES/09/LLP-LdV/TOI/149103

8

Tiedot

2.4. Tietää vaatimukset
kalatuotteiden käsittelyn
lämpötiloille ja tietää
lämpötilan mittaamisen
menettelytavat.

Taidot
prosessia kalan
lajittelemiseksi koon
mukaan, tarkistaa että se
on toteutettu oikein ja
käyttää työhön
tarkoitettuja koneita.
2.4. Lämpötilan
mittaaminen

Pätevyys
mukaan tai seuraa, että se
on tehty oikein.
Ilmoittaa kunnossapitopalveluille poikkeamista.
2.4. Osaa mitata kalan
lämpötilan (BBT)

K3: Soveltaa oikeita menetelmiä ja tekniikoita kalatuotteiden leikkaamisessa
ja puhdistamisessa
Tiedot
3.1. Tietää, minkä
tyyppinen veitsi soveltuu
eri osien leikkaamiseen,
vaatimukset veitsen
turvalliselle käytölle,
huollolle ja
säilyttämiselle.

Taidot
3.1.a. Kyky valita
työvaiheeseen sopiva
veitsi ja työskennellä sillä
3.1.b. Kyky suorittaa
veitsien
kunnossapitötehtäviä
vaatimusten mukaan.

Pätevyys
3.1. Pätevyys valita,
käsitellä ja säilyttää
veitsiä turvallisesti.

3.2.a. Kalan perkaus ja
leikkaus manuaalisesti.
3.2.b. Kalan perkaus ja
leikkaus koneellisesti.

3.2. Perkaa ja leikkaa
kalan manuaalisesti tai
syöttää koneelle ja seuraa
koneen toimintaa,
tarkistaa että lopputulos
on tehty oikein ja käyttää
soveltuvia koneita.

3.2. Toteuttaa tai seuraa
itsenäisesti että perkaus ja
leikkaus on tehty oikein.

3.3.a. Kalatuotteiden
puhdistamisen tekniikat
(syötäväksi
kelpaamattominen osien
poistaminen).
3.3.b Kalatuotteiden
manuaalinen paloittelu.

3.3. Huolehtii
manuaalisesti tai syöttää
puhdistus, perkaus,
paloittelu ja/tai fileointi
koneelle kalaa ja äyriäisiä,
seuraa automaattisesti
toteutettavia toimintoja,
tarkistaa että toiminnot on
suoritettu oikein.

3.3. Huolehtii ja seuraa
itsenäisesti, että puhdistus
ja paloittelu on toteutettu
ohjelmoinnin ja käytössä
olevan informaaHtion
mukaisesti.

3.4. Äyriäisten syötäväksi
kelpaamattomien osien
poistamisen menettely.

3.4. Toteuttaa
manuaalisesti tai seuraa
automatisoitua äyriäisten
ja simpukoiden
puhdistamista, puhtaaksi
leikkaamista ja kuorimista,
tarkistaa että toimenpiteet
on tehty saatujen ohjeiden
mukaisesti.

Ilmoittaa
kunnossapitopalveluille
havaituista poikkeamista.

Ilmoittaa
kunnossapitopalveluille
havaituista poikkeamista.
3.4. Huolehtii tai seuraa
itsenäisesti, että äyriäisten
puhistaminen on suoritettu
asianmukaisesti.
Ilmoittaa
kunnossapitopalveluille
havaituista poikkeamista.
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Tiedot
3.5. Jäljitettävyyden
toimintamalli ja sen
soveltaminen
säilyketehtaalla.

Taidot
3.5. Jäljitettävyden
kontrollointi kala- ja
meriruokaprosessin eri
vaiheissa.

Pätevyys
3.5. Varmistaa
itsenäisesti, että
jäljitettävyysketjussa ei
ole katkoksia.
Ilmoittaa vastuuhenkilölle,
mikäli havaitaan
poikkeamia.

K4: Suorittaa tarvittavat esivalmistelut kalatuotteille määritellyn käytännön
mukaisesti (suolavesi, kastikkeet)
Tiedot
4.1. Kastikkeiden ja
suolavesien
valmistamisessa
käytettyjen yleisimpien
ainesosien ominaisuudet.

Taidot
4.1. Varmistaa, että
ainesosat, kuten öljyt,
etikat, lisäaineet ja
mausteet ovat sopivia
kastikkeiden ja suolavesien
valmistamiseen.

4.2.a.
Kalasäilyketuotteiden
valmistamisessa
käytettyjen yleisimpien
kastikkeiden
ominaisuudet.
4.2.b. Kastikkeiden,
suolavesien ja lipeäkalan
valmistaminen.

4.2.a. Lipeäkalan,
pikkelsin, nesteiden,
öljyjen mukaan lukien
määriteltyjen sisältöjen
valmistaminen.
4.2.b. Varmistaa, että
kastikkeiden ominaisuudet
ovat koostumuksen, maun
ja värin suhteen
tavoitellut.
4.3.a. Toteuttaa
määriteltyjä
parantamistoimenpiteitä ja
menettelyitä.
3.b. Valmistelee, säätää ja
kunnossapitää käsittelyssä
tarvittavia laitteita
käyttöohjeiden ja
manuaalien mukaisesti
tuotannon
varmistamiseksi.
4.3.c. Varmistaa, että
käsittely parametreja
(aika, lämpötila,
koostumus, annostelu)
noudatetaan.

4.3.a. Toteuttaa
käytännössä meriruoan
käsittelyyn liittyviä
toimenpiteitä.
4.3.b. Käsittelylaitteiden
käyttöohjeiden
hyödntäminen.

Pätevyys
4.1. Ilmoittaa
vastuuhenkilölle mikäli
kastikkeiden
valmistamisessa
käytettyjen ainesosien
ominaisuuksissa havaitaan
poikkeamia.
4.2. Saatujen työohjeiden
mukaisesti valmistaa
suolavedet ja nesteet
(tomaattikastike,
Amerikan kasteike,
pikkelsi…) määrätyssä
tilassa.

4.3. Saatujen
työmääräysten mukaisesti
toteuttaa
käsittelytoimenpiteitä
noudattaen työohjeita ja
oppaita sekä käyttäen
tarvittavia laitteita ja
seuraten niiden toimintaa.
Ilmoittaa
kunnossapitopalveluilla,
mikäli laitteiden
toiminnoissa tai käsittelyn
lopputuloksena havaitaan
epänormaalia poikkeamia.
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K5:

Valmistelee

kalan

ja

meriruoan

keittämistä

ja

tämän

jälkeen

suoritettavaa tuotteen jäähdyttämistä varten
Tiedot
5.1. Teollisten laitteiden
ja asetusten lukemisen
perusteet

Taidot
5.1. Kyky käyttää
säilykekoneita/-laitteita
sääettyjen asetusten ja
toimintojen mukaisesti.

5.2.a. Erilaisten
meriruoan
keittomenetelmien
vaikutukset.
5.2.b. Vakiintuiden
ohjeiden tuntemus
tuotteiden käsittelylle
asianmukaisen
keittoprosessin
aikaansaamiseksi joko
uunipelillä tai
säilykepurkeissa.
5.3. Asianmukainen
asenne meriruokaan
keittämisen jälkeen.

5.2.a. Meriruoan
asettaminen uunipellille
oikeanlaisen
valmistusprosessin aikaan
saamiseksi.
5.2.b. Sardiinien tai
muiden tuotteiden
purkittaminen tai
automatisoidun
purkittamisen
tarkastaminen keittämistä
varten.
5.3. Tarkistaa, että
meriruoan keittäminen on
tapahtunut oikealla tavalla
kuten määritelty.

5.4. Asianmukainen
asenne meriruokaan
jäähdyttämisen jälkeen.

5.4. Tarkistaa, että
meriruoan jäähdyttäminen
on tapahtunut oikealla
tavalla kuten määritelty.

Pätevyys
5.1. Pätevyyttä seurata
laitteiden mittareiden
antamia mittaustuloksia.
Ilmoittaa
kunnossapitopalveluilla,
mikäli laitteiden
toiminnoissa tai käsittelyn
lopputuloksena havaitaan
epänormaalia poikkeamia.
5.2. Osaa itsenäisesti
laittaa uunipellit tai
säilykepurkit kiehumaan
oikealla tavalla.

5.3. Tarkastaa itsenäisesti
keitetyn (kuivatun)
tuotteen rakenteen ja
varmistaa että prosessi on
toteutettu
asianmukaisesti.
5.4. Tarkistaa itsenäisesti
jäähytetyn tuotteen
(kuivatun, kosteuden
poistamisen jälkeen)
rakenteen ja varmistaa
että prosessi on toteutettu
asianmukaisesti.

K6: Valmistelee jätteiden keräämisen, lajittelun ja edelleen toimittamisen
Tiedot
6.1.a. Keskeisimmät
säilyketeollisuudessa
syntyvät jätteet.
6.1.b. Jätteen lajittelun,
käsittelyn ja varastoinnin
menettelyt.

Taidot
6.1.a. Kokoaa eri tyyppiset
jätteet eri paikkoihin
jokaisessa prosessin
vaiheessa noudattaen eri
tyyppisille jätteille
määriteltyjä
menettelytapoja

Pätevyys
6.1. Kerää, lajittelee,
käsittelee ja varastoi
valmistusprosessin aikana
syntyneet jätteet
itsenäisesti noudattaen
ohjeita ja täyttäen lain
määräykset.
Leonardo da Vinci Project:
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Tiedot

K7:

Suorittaa

Taidot
6.1.b. Varastoi jätteet
menettelyohjeiden mukaan
tietyssä muodossa niille
määrätyissä paikoissa.

turvaavia

mittauksia

Pätevyys

työolosuhteista

työturvallisuuden

varmistamiseksi
Tiedot
7.1. Henkilökohtaisten
suojaimien käyttöön
liittyvät vaatimukset eri
tehtävissä ja
työskentelyalueilla.
7.2.
Kalasäilyketeollisuuteen
liittyvät riskitekijät ja –
tilanteet.

7.3.
Kalasäilyketeollisuuden
prosesseissa käytettävien
koneiden ja laitteiden
turva laitteet.

7.4. Ehkäisevät ja
suojaavat mittaukset
kalasäilyketuotannossa.
7.5.a
Kalasäilyketuotannon
työympäristöä koskevat
määräräykset.

Taidot
7.1. Henkilökohtaisten
suojaimien perusteellinen
ja oikea käyttö
vaatimusten mukaan
jokaisessa työssä tai
työskentelyalueella.
7.2. Pitää
työskentelyalueen vapaana
vaaraa aiheuttavista tai
työtä vaikeuttavista
tekijöistä.
7.3. Varmistaa
turvalaitteiden olemassa
olon ja toimivuuden
valmistuksessa
käytettävien koneiden ja
laitteiden osalta.

7.4. Tuotteita
käsitellessään ottaa
huomioon kussakin
tapauksessa asianmukaiset
mittaukset.
7.5. Varmistaa, että
kalasäilyketuotannon
työympäristöä koskeat
määräykset toteutuvat
tuotanossa.

Pätevyys
7.1. Käyttää jokaisessa
työvaiheessa tai
työskentelyalueella
vaadittuja henkilökohtisia
suojaimia.
7.2. Seuraa ja / tai
varmistaa itsenäisesti
sellaisten tekijöiden
poistamista
työskentelyalueelta, jotka
voisivat vaarantaa
työsuorituksen.
7.3. Seuraa itsenäisesti
koneissa ja laitteissa
olevien turvalaitteiden
toimintaa.
Ilmoittaa vastuuhenkilölle
mikäli toiminnoissa
ilmenee epänormaaleja
poikkeamia.
7.4. Tekee työnsä ottaen
huomioon itsenäisesti
ehkäisevien tai suojaavien
mittausten tulokset.
7.5. Seuraa työympäristön
tilaa itsenäisesti ja
ilmoittaa vastuuhenkilölle
mikäli tilanteissa, joissa
havaitaan poikkeamia.
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Pätevyysalue

2.

Säilötytyjen

kala-

ja

meriruokatuotteiden

valmistaminen
Keskeiset toiminnot:
K1. Laitteiden käyttö ja laadun varmistustekniikoiden soveltaminen
Tiedot
1.1.a. Tuotannon
tuotantolaitteiden
käyttöohjeiden
tunteminen
1.1.b. Tuotannon
tuotantolaitteiden
turvallisuusohjeien ja
mekanismien
noudattaminen.

1.2. Kalan
säilöntäprossein aikana
käytettävien koneiden
turvalaitteiden toiminta.

1.3.a. Lian vaikutukset
elintarvikkeiden
käsittelyssä.
1.3.b. Erilaisten
tuotantotilojen ja
tuotantolaitteiden
puhdistamisen ja
esinfioimisen
menttelytavat.
1.3.c. Puhdistusaineiden
ja tarvikkeiden käsittely
ja varastointi.
Käsittelyyn liittyvät
riskit.
1.3.d. Perustiedot
kemiasta.

1.4.a. Loisten, hyönteisten ja muiden eläinten
aiheuttamat riskit.
1.4.b. Hyönteisten ja
jyrsijöiden
hävittämissuunnitelma.

Taidot
1.1.a. Käyttää,
valmstelee ja huoltaa
tuotannossa käytettäviä
laitteita käytön aikana
käyttöoppaiden ja
ohjeiden mukaan
ohjaustietojen
osoittamalla tavalla.
1.1.b. Kunnioittaa
tuotantolaitteiden
turvallisuusohjeita ja
menettelytapoja.
1.2. Varmistaa, että
koneiden ja laitteiden
toiminnan aikana
turvalaitteet ovat
käytössä ja ne toimivat.
1.3.a. Työpäivän alussa
ja lopussa, työvuoron
vaihtuessa tarkistaa,
että tuotantotila ja
laitteet ovat puhtaat ja
käyttökuntoisia,
tunnistaa infektiolähteet
ja likaa keräävät
kohdat.
1.3.b. Merkitsee ja
eristää puhdistettavat ja
desinfioitavat alueet.
1.3.c. Suorittaa
puhdistus- ja desinfiointi
toimenpiteitä olemassa
olevien puhdistusta
koskevien ohjeiden ja
määräysten mukaisesti.
1.3.d. Varastoi
puhdistus- ja
desinfiointiaineita ja
välineitä.
1.4. Tarkistaa, että
kontrollijärjestelmää
loisten ja muiden
eläinten hävittämiseksi
noudatetaan.

Pätevyys
1.1. Pitää tuotantolaitteet
hyvässä kunnossa tuotannon
varmistamiseksi
turvallisuusohjeiden
mukaisesti seuraten
käsikirjoissa annettuja
ohjeita.
Ilmoittaa
kunnossapitopalveluille tai
korjaajalle tuotantolaitteen
havaitusta rikkoutumisesta.
1.2. Havainnoi itsenäisesti
turvalaitteiden toimintaa
koneissa ja laitteissa.
Ilmoittaa vastuuhenkilölle,
mikäli havaitsee
epänormaaleja poikkeamia.
1.3.Ilmoittaa vastuuhenkilölle
olemassa olevista
infektiolähteistä ja likaa
keräävistä kohdista.
Noudattaa puhdistuksta
annettuja ohjeita ja ottaa
huomioon seuraavat
menettelyt:
1.
Käytettävät tuotteet ja
niiden annostelu.
2.
Työskentelyolosuhteet,
aika, lämpötila, paineet.
3.
Valmistautuminen ja
laitteien tarkastaminen.
4.
Tehtävät tarkastukset.
Säilyttää puhdistusaineita ja
suorittaa täydennyksiä niille
varatussa paikassa välttäen
riskejä ja aineiden
sekaantumista.
1.4. Varoittaa vastuuhenkilöä
havainnoista koskien loisia,
hyönteisiä tai muita eläimiä.
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1.5. Viemäröinti,
nesteiden hävittäminen
ja puhdistaminen,
kaasupullot.

1.5. Viemärin
tarkastaminen ja
avaaminen työohjeen
mukaan.

1.5. Varoittaa vastuuhenkilöä
havaitessaan viemärin
tukkeutumisia tai
puutteellista toimivuutta.

K2: Huolehtii ja kontrolloi purkkien täyttöä, umpioimista, sulkemista ja
säilykepurkkien

sisäpinnan

puhdistamista

sekä

purkkien

valmistelua

sterilisointiin.
Tiedot
2.1.a. Manuaalisesti
toimiva tai automaattinen
järjestelmä syöttää
pakkauksia ja tuotteita
2.1.b. Elintarvikekäyttöön
puhdistetut laatikot.

2.2. Erilaisten kala- ja
meriruokatuotteiden
vakiintuneet
säilyketeollisuudessa
käytettävät ohjeet
erilaisista
pakkausmuodoista.

Taidot
2.1.a. Varmistaa, että
laatikot ovat puhistettuja
ja kaikki varastoinnin
aikana kertynyt lika on
poistettu.
2.1.b. Syöttää käsin tai
tarkistaa automaattinen
pakkausten ja tuotteiden
syöttö.

2.2. Huolehtia käsin
säilykepurkkien täytöstä ja
sijoittelusta tai varmistaa,
että se tapahtuu
automatisoidusti koneella
asetusten mukaan.

Pätevyys
2.1. Tarkastaa itsenäisesti
että käyttövalmiit laatikot
ovat välittömästi ennen
täyttöä puhtaita , ilmoittaa
vastuussa olevalle
henkilölle mikäli
likaisuutta on havaittu.
Poistaa ja asettaa laatikot
kuljettimelle tai seurata
automatisoitua prosessia,
hälyttää vastuussa oleva
henkilö, mikäli
kuljetinhihna ei sierra
tuotteita.
2.2. Täyttää itsenäisesti
pakkaukset tuotteilla
koon, painon tai
määritellyn
kappalemäärän mukaan.
Havainnoi ja punnitsee
pakatut tuotteet, tarkistaa
että se on hyvässä
kunnossa ja oikean
painoinen ja mikäli
vaatimukset eivät täyty,
erottelee nämä ja
ilmoittaa asiasta
vastuussa olevalle
henkilölle.
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Tiedot
2.3.a.
Kalasäilyketuotteiden
valmistamisessa
käytettävät yleisimmät
kastikkeet ja suolavedet.
2.3.b. Säilykepurkin
täytössä tyhjän tilan
tärkeys.
Täyttömenetelmät.

2.4.a. Saumaamisen
perustoiminnot.
2.4.b. Säilykepurkkien
saumaus ja sen tärkeys
säilyke-elintarvikkeessa.

2.5.a. Pakkausten
koodien
perusjärjestelmä.
2.5.b. Jäljittämisen
toimintamalli ja sen
implementointi
säilyketehtaalla.
2.6. Pakkausten
pesukoneeseen
laittaminen.
2.7.a. Irtotavara tai
lavamutoon pakkaamisen
systeemit.
2.7.b. Hyvät
työskentelykäytännöt
pakkausten sulkemisessa
tuotteen turvallisuuden
varmistamiseksi.

Taidot
2.3.a. Säiliössä olevan
nestemäärän seuranta,
venttiilien avaaaminen
vastuuhenkilön ohjeiden
mukaan.
2.3.b. Tarkistaa laatikoiden
täyttö nesteellä
annostelulaitteessa
menettelytapojen
mukaisesti.
2.3.c. Varmistaa
menettelytapojen mukaan
että yläosa on luotu
täytettävissä laatikoissa
ennen tiivistämistä sen
ehkäisemiseksi että
myöhemmin tarvitsisi
tehdä joitakin muutostöitä.
2.4.a. Silmämääräisesti
tarkistaa, että täytetty
metallinen purkkin on
suljettu
kaksoissaumamenetelmällä
ja aikaansaatu ilmatiivis
pakkaus.
2.4.b. Varmistaa, että
saumaamisen kontrolli on
suoritettu määritellyin
väliajoin.

Pätevyys
2.3. Seuraa itsenäisesti
öljyn, suolaveden,
kastikkeen määrää
pakkauksissa ja ilman
poistamista
tyhjiöpakkauksen
yläosasta, erottelee
voimassa olevien ohjeiden
mukaan sellaiset
pakkaukset, jotka eivät
täytä vaatimuksia ja
ilmoittaa vastuuhenkilölle.
Tarkistaa että nesteen
jäljellä oleva määrä on
riittävä ja ilmoittaa
esimiehelle, milloin se on
laskenut alle hyväksytyn
tason.
2.4. Tarkastaa
itsenäisesti, että kaikki
purkit on suljettu
saumaajalla ja informoi
kunnossapidon henkilöstöä
mikäli poikkeamia
havaitaan.

2.5. Tarkistaa, että
tunnistamiseen liittyvien
koodien merkitsemisen
pakkauksiin (musteella
merkitty tai rei’itetty)
jäljitettävyyden
kontrolloinnin
varmistamiseksi.
2.6. Tarkistaa, että purkit
on pesty sulkemisen
jälkeen.

2.5. Itsenäisesti seuraa
olemassaolevia ja
lainmukaisia
pakkausmerkintöjä ja
informoi vastuuhenkilöä
mikäli havaitsee
poikkeamia.

2.7. Käsin tapahtuva
pakkaaminen tai
automaattisen laatikoiden
pakkaamisen seuranta ja
varmistaminen, että muoto
ja määrä ovat oikeat eikä
tuote rikkoonnu.

Varmistaa, että suljetut
purkit tarkastetaan
ajoittain sen arvioimiseksi
että ne ovat riittävän
ilmatiiviitä.

2.6. Tarkistaa itsenäisesti,
että purkit on pesty,
kiinteät tai nestemäiset
jäämät on poistettu.
2.7. Huolehtii itsenäisesti
pakkaamisesta tai seuraa
automatisoitua
pakkausprosessia,
ilmoittaa kunnossapidon
henkilöstölle, mikäli
pakkauslinjalla ilmenee
ruuhkautumista.
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2.4. Osaamisen viiteaineiston osaamistaso
Aikaisemmin

kuvattujen

säilyketyöntekijän

osaamisen

vaatimusten
tasoksi

3

mukaisesti
noudattaen

ehdotetaan
Eurooppalaisen

tutkintojen ja osaamisen viitekehyksen 8-portaista mallia (EFQ)

2.5. Suosituksia koulutussisällöiksi tavoitteena
viitekehyksen mukainen osaaminen ja
mahdollisuudet pätevyysalueiden
saavuttamiseen työvoimakoulutuksella
Viitekehyksen mukaisen osaamisen saavuttamiseksi jokaisella aikaisemmin
kuvatulla

pätevyysalueella

ehdotetaan

keskeiseksi

koulutussisällöiksi

seuraavaa:
Oppimismoduli (OM)

Kesto (tunteja)

OM 1: Kala- ja meriruoan valmistelu

150

ja teknologia
OM 2: Kalasäilykkeen valmistaminen

120

Muodollisen koulutuksen

270

kokonaispituus:

Tarvittava koulutus ennen edelläkuvatun koulutuksen aloittamista on vain
oppivelvollisuuskoulu, joka on maasta riippuen 9 – 10 vuotta.
A) Oppimismoduli OM 1: Kala- ja meriruoan valmistelu ja teknologia
Liittyy: Pätevyysalue 1. Kalan ja meren antimien valmistelu teolliseen
käyttöön
Kesto: 150 tuntia.
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Sisältö:
a) Teoreettiset aiheet:
•

Raaka-aineet: kala ja merenelävät.

•

Kudosten osat

•

Muut raaka-aineet: vesi, tarveaineet (suola, etikka, öljy, mausteet…)

•

Kalan valmistamiseen liittyvät operaatiot.

•

Koneiden toiminta valmistelussa ja yhteiskäytössä.

•

Yhdistettävien tuotteiden valmistaminen ja kehittäminen: suolavesi,
kastikkeet.

•

Kala- ja säilyketuotteita valmistavalle tehtaalle asetetut tekniset ja
turvallisuuteen liittyvät vaatimukset.

•

Menettelytavat ja stantardit puhtauden saavuttamiseksi.

•

Elintarviketuotteiden poikkeamat.

•

Elintarviketeollisuuden ympäristövaikutukset.

•

Työterveys ja työturvallisuus kala- ja säilyketeollisuuessa.

b) Käytännön aiheet:
•

Puhdistustoimenpiteiden kehittäminen.

•

Laitteiden

toiminta

(toiminnan

tarkastaminen,

käynnistäminen/sammuttaminen, päivittäinen kunnossapito).
•

Menettelyt raaka-aineen vastaanottamisessa.

•

Kastikkeiden valmistaminen.

B) Oppimismoduli OM 2: Kalasäilykkeen valmistaminen
Liittyy:

Pätevyysalue

2.

Säilötytyjen

kala-

ja

meriruokatuotteiden

valmistaminen
Kesto: 120 tuntia.
Sisältö:
a) Teoreettiset aiheet:
•

Säilyketeollisuus.

•

Säilötyn tuotteen valmistusprosessi.

•

Laitteiden käsitteleminen steriloimalla.

•

Ruoan turvallisuus ja hygienia kalasäilykkeiden valmistamisessa.

•

Pakkauskoneet: kuvaus, toimista ja päivittäinen kunnossapito
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b) Käytännön aiheet:
•

Hygieniatason mittaamisen hyöyntäminen eri tilanteissa.

•

Lämpökäsittely: laitteiden valinta ja ohjeet, toimintojen kehittäminen
ja

tarkastaminen,

hygieniavälineet

ja

turvallisuuteen

liittyvät

mittaukset.
Mahdollisuudet pätevyysalueiden saavuttamiseen työvoimakoulutuksella:
Työryhmiin

osallistuneiden

asiantuntijoiden

näkemysten

mukaan

on

mahdollista saavuttaa aikaisemmin osaamisalueissa kuvattu osaaminen
työvoimakoulutuksella, mikäli se kesto on vähintään 6 kuukautta.
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3.

KUNNOSSAPITÖTYÖNTEKIJÄN OSAAMISEN
VIITEKEHYS

3.1. Yleiskuvaus ja ammattikuvaus
Kunnossapitotyöntekijä (saumauskone) on huoltoesimies, joka on pätevä
itsenäisesti

suorittamaan

koneiden

asianmukaiseen

toimintaan

liittyviä

työtehtäviä.
Mahdollisia

työtehtäviä,

joita

voidaan

liittää

kunnossapitotyöntekijälle

säilyketehtaalla ovat (kala, liha, kasvistuotteet ja muut maataloustuotteet)
lihan ja kalan koneella tapahtuva pakkaus, sähkötekniikka tai mekaanikon
tehtävät muualla teollisuudessa.

3.2. Kunnossapitottyöntekijän ammatin
keskeiset työtehtävät
Pätevyysalue

1.

Saumauskoneiden

säätäminen,

valmitsaminen,

korjaus ja kunnossapito
Keskeiset toiminnot:
K1. Saumauskoneen toimintojen säätäminen ja tarkistaminen
K2. Saumauskoneiden epänormaalin toiminnan ratkaiseminen ja korjaukset
K3. Saumauskoneen kunnossapidon toimenpiteiden suorittaminen
K4. Suorittaa mittauksia työpaikan turvallisuuden varmistamiseksi

3.3. Kunkin toiminnon oppimistulosten kuvaus
K1. Saumauskoneen toimintojen säätäminen ja tarkistaminen
Tiedot
1.a. Saumaamisessa ja
purkittamisessa
käytettävien muiden
laitteiden tekniset
spesifikaatiot.
1.b. Tuntee keskeiset

Taidot
1.a. Tietää, kuinka
saumauskoneen
silmämääräinen tarkastus
tehdään.
1.b. Korjaa laitteita
teknisten spesifikaatioiden

Pätevyys
1.a. Tekee itsenäisesti
laitteiden säätöjä teknisen
dokumentaation
mukaisesti käyttäen
soveltuvia työkaluja ja
instrumenttaja.
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Tiedot
työkalut (tongit, vasarat.
ruuvimeisselit, jne.)
1.c. Elektromekaanisten
systeemien korjaaminen
ja säätäminen.
1.d. Saumauskoneen
säätäminen erilaisille
säilykepurkeille.
1.e. Saumauskoneiden ja
muiden laitteiden
toimintojen kontrolloinnin
tekiniset menettelyt.
1.f. Saumauskoneessa
käytettävän öljyn
sekoittamiseen liittyvä
tieto.
1.g. Säilykepurkkeihin
liittyvät tekniset
ominaisuudet
(materiaalit, Techical
aspects concerning the
cans (materials, eheyden
testaaminen)

Taidot
mukaan tuoden ne
toimintaan
mahdollisimman pian.
1.c. Laittaa laitteet
toimimaan tuotantoohjeiden mukaisesti,
suorittaa osien
vaihtamisen noudattaen
teknisiä menettelytapoja
sekä säätää ne toimimaan
tuotanto-olosuhteissa
1.d. Tietää, miten
avaamattomien
säilykepurkkien
silmämääräinen tarkastus
suoritetaan.
1.e. Mukauttaa
saumauskoneen tuotantoohjeiden mukaisesti
erilaisille
pakkausmuodoille.
1.f. Tarkistaa säilykepurkin
oikean asemoinnin
(sensoreille) ja laitteen
toiminnoille, toteuttaa
kontrollointia tai tarkistaa
niiden tuloksia suhteessa
saumaus parametreihin.
1.g. Varmistaa osittain
tyhjiöpakatun tuotteen ja
purkkien
kaksoissaumauksen.

Pätevyys
1.b. Säätää itsenäisesti
oikeaan aikaan
saumauskoneen sopivalle
pakkausformaatille
käyttäen soveltuvia
työkaluja ja
instrumentteja.
1.c. Täydentää itsenäisesti
kontrolliraportteja sisäisiä
ohjeita noudattaen
yrityksen vaatimalla
tarkkuudella.

K2. Saumauskoneiden epänormaalin toiminnan ratkaiseminen ja
korjaukset
Tiedot
2.a. Saumaamisessa ja
purkittamisessa
käytettävien muiden
laitteiden tekniset
spesifikaatiot.
2.b. Saumaus ja
purkituslaitteiden
kokoamisen ja
purkamisen tekninen
suorittaminen.
2.c. Sähkömekaanisten
järjestelmien
korjaaminen.

Taidot
2.a. Paikallistaa ja
tunnistaa
saumauskoneiden ja
muiden purkittamisessa
käytettävien koneiden
vikoja ja identifioi ne
käyttämällä tietolähteenä
teknistä dokumentaatiota.
2.b. Organisoi
interventioita, teknisten
dokumenttien tulkintaa,
koneiden ja laitteiden,
elektromekaanisten
järjestelmien
korjaamisessa käytettävien

Pätevyys
2.a. Tunnistaa itsenäisesti
vikoja käyttäen
asianmukaisia työkaluja ja
instrumentteja.
2.b. Ehdottaa
kunnossapidon johdolle
soveltuvia korjaavia
toimenpiteitä laitteiden
toimintakuntoon
saattamiseksi.
2.c. Organisoi itsenäisesti
sähkömekaanisten
järjestelmien korjaustöitä.
2.d. Käyttää itsenäisesti
soveltuvia työkaluja ja
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Tiedot

Taidot
työkalujen, laitteiden ja
materiaalien
parannustoimenpiteitä,
2.c. Hävittää ja poistaa
laitteiden osia ja rakenteita
teknisten dokumenttien
mukaan, huolehtii
korjauksista.
2.d. Korvaa tai poistaa
vanhentuneita mekaanisia,
sähköisiä, pneumaattisia ja
hydraulisia osia teknisen
dokumentaation
mukaisesti.
2.e. Asentaa
sähkömekaanisia
komponentteja teknisten
dokumenttien ohjeistuksen
mukaan, säilyttää niitä
järjestelmässä niille
osoitetussa paikassa.

Pätevyys
instrumentteja
palauttaakseen laitteet
nopeasti ja tehokkaasti
käyttökuntoon
poistamalla, korjaamalla
tai asentamalla osia.

K3. Saumauskoneen kunnossapidon toimenpiteiden suorittaminen
Tiedot
3.a. Purkittamisessa
käytettävien
saumauskoneiden ja
muiden laitteiden tekniset
spesifikaatiot.
3.b. Tietää työkalut.
3.c. Tietää mitkä
laitteiden osat ovat
alttiimpia kulumiselle
(mitkä tarvitsevat
enemmän huomiota).
3.d. Tuntee korroosion
estämisen keinot.
3.b. Saumaslaitteiden
tarkastaminen ja
kunnossapidon tekniset
menettelyt.

Taidot
3.a. Organisoi
kunnossapitotyön
suorittamisen
säännöllisesti teknisten
vaatimusten mukaan.
3.b. Suorittaa säännölliset
saumaus- ja muiden
laitteiden
määräaikaistarkastukset
teknisten menettelyiden
mukaisesti, tarkastaa
valvonta ja ohjeistuksen
noudattamisen, saumaus
järjestelmän ja laitteiden
kunnon.

Pätevyys
3.a. Valmistelee
itsenäisesti laitteiden,
tykalujen ja käytettävien
materiaalien tarkastuksia
turvallisuuden ja
tehokkuuden
varmistamiseksi.
3.b. Ohjaa itsenäisesti
laitteiden tarkastusta,
käyttää soveltuvia
työkaluja ja
instrumentteja erilaisten
komponenttien
purkamisessa,
puhdistamisessa,
vaihtamisessa,
säätämisessä ja
voitelussa.

K4. Suorittaa mittauksia työpaikan turvallisuuden varmistamiseksi
Tiedot
4.a Saumauskoneen ja
muiden laitteiden
kunnostuksessa
vaadittavat
henkilökohtaiset
suojaimet.

Taidot
4.a Adequately use of
personal protective
equipment required for
repair and maintenance of
seamers and other
equipment.

Pätevyys
4.a. Käyttää omaaloitteisesti
henkilökohtaisia suojaimia
työtilanteissa.
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Tiedot
4.b. Kalasäilykkeen
valmistuksen aikana
käytettävien koneiden ja
laitteiden suojalaitteiden
toiminta.

Taidot
4.b. Varmistaa koneiden ja
laitteiden suojalaitteiden
käytön ja toiminnan
valmistuksen aikana.

Pätevyys
4.b. Seuraa itsenäisesti
koneiden ja laitteiden
suojalaitteiden toimintaa.
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3.4. Osaamisen viiteaineiston osaamistaso
Aikaisemmin kuvattujen vaatimusten mukaisesti ehdotetaan kunnossapidon
työntekijän osaamisen tasoksi 4 noudattaen Eurooppalaisen tutkintojen ja
osaamisen viitekehyksen 8-portaista mallia (EFQ)

3.5. Suosituksia koulutussisällöiksi tavoitteena
viitekehyksen mukainen osaaminen ja
mahdollisuudet pätevyysalueiden
saavuttamiseen työvoimakoulutuksella
Arvion

mukaan

aikaisemmin

viitekehyksen

kuvatulla

mukaisen

pätevyysalueella

osaamisen

saavuttamiseksi

Saumauskoneiden

säätäminen,

valmitsaminen, korjaus ja kunnossapito koulutuksessa tulisi olla seuraavat
oppimismodulit ja optimaalinen pituus:
Pituus
(tuntia)

Oppimismoduuli (OM)
OM 1: Saumauskoneen ja muiden purkittamisessa käytettävien
koneiden säätäminen ja tarkistaminen.
OM 2: Mekaanisten, sähköjärjestelmien, hyrdro-pneumaatisten
vikojen paikallistaminen ja analysointi elektromekaanisissa
järjestelmissä.
OM 3: Saumauskoneiden ja muiden purkittamisessa käytettävien
koneiden mekaanisten, shako- ja hydro-pneumaattisten vikojen
korjaaminen.
OM 4: Kunnossapitoorganisaation toiminta.

100
275

500
40

Muodollisen koulutuksen kokonaispituus:

915

Tarvittava koulutus ennen edellä kuvatun koulutuksen aloittamista on
lukiotason koulutus, joka on maasta riippuen 11 -12 vuotta.
A) Oppimismoduuli OM 1: Saumauskoneen ja muiden
purkittamisessa käytettävien koneiden säätäminen ja
tarkistaminen.
Kesto: 100 tuntia.
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Sisältö:
a) Teoreettiset aiheet
•

Mekaniikka: mekaniikka ja voimansiirto. Materiaalien mekaaniset
ominaisuudet.

•

Sähkömagnetismi: magneettiset kentät, AC ja DC.

•

Kytkentäkaaviot: komponentit, symbolit ja tulkinta.

•

Tuotannon johtaminen IT-järjestelmät ja tuotannonohjaus

•

Sähkömekaanisen asennuksen ja kokoonpanon työkalut

•

Mittatiede, magneettikenttien mittaaminen ja mittauslaitteet.

•

Laadun varmistaminen.

b) Käytännön aiheet:
•

Asennuksen, testauksen ja tulosten dokumentoinnin tarkistaminen.

•

Kunkin toiminnallisen osan toiminnan tarkastaminen.

•

Kontrolli-

ja

tehonsäätimen,

eristämisen

ja

johtavuuden

tarkastaminen.
•

Mittaus- ja kontrollityökalujen hyödyntäminen, mukaan lukien tekniset
käsikirjat, tekniset raportit.

B) Oppimismoduuli OM 2: Mekaanisten, sähköjärjestelmien, hyrdropneumaatisten

vikojen

paikallistaminen

ja

analysointi

elektromekaanisissa järjestelmissä.
Kesto: 275 tuntia.
Sisältö:
a) MEKANIIKKA
Teoreettiset aiheet:
•

Mekaanisten komponenttien standardit. Viat, seuraukset ja ratkaisut.

•

Kokoonpano ja räjäytyskuvat.

•

Säätimet

ja

liikkumavarat:

Häiriöt

asetuksissa,

valikoimat

ja

sovellukset.
Käytännölliset aiheet
•

Pumppujen

laakereiden,

moottorien

ja

muiden

mekanismien

korjaavien toimenpiteiden suunnittelu.
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•

Laitteiden ja instrumenttien käyttö poikkeaminen ja epänormaalien
toimintojen

paikallistamisesssa

mekaanisissa

osissa.

Tulosten

tulkitseminen.
•

Korjaustoimenpiteiden ajankäytön laskentas.

b) SÄHKÖOPPI
Teoreettiset aiheet:
•

Elektroniset komponentit: opetus ja hyödyllisyys.

•

Piirustusten ja kytkentäkaavioiden tulkinta: symbolit.

•

Elektroniset magneettikentät.

•

Automaatio ja datasähkö.

•

Yleiset häiriöt: aiheuttajat ja ratkaisut.

•

Tekniikkojen,

työkalujen

ja

mittalaitteiden

käyttäminen

sähköhäiriöiden tunnistamisessa ja analysoinnissa.
•

Matalavirran sähkötekniset säännöt ja täydentävät ohjeet

Käytönnölliset aiheet:
•

Tyhjäkäynnin testaaminen ja sähkölaitteiden huolto.

•

Laitteiden purkaminen.

•

Raporttien täydentäminen ja tekninen dokumentaatio.

c) HYDROPNEUMATIIKKA
Teoreettiset aiheet:
•

Hydraulikan

and

pneumatiikan

osa-alueet:

viat,

seuraukset

ja

ratkaisut.
•

Hydrauliikan ja pneumatiikan kiertokulun analyysi.

•

Nesteiden vaikutus vikatilanteissa.

•

Instrumentit vikojen paikallistamiseen ja diagnosointiin.

Käytännön aiheet:
•

Korjaavien toimenpiteiden organisointi suodattimien vaihtamiseksi,
lauhdeveden poistamiseksi ja hydraulisten nesteiden pilaantumisen
analysoimiseksi.
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C) Oppimismoduuli OM 3: Saumauskoneiden ja muiden purkittamisessa
käytettävien koneiden mekaanisten, sähkö- ja hydro-pneumaattisten
vikojen korjaaminen.
Kesto: 500 tuntia.
Sisältö:
a) MEKANIIKKA
Teoreettiset aiheet:
•

Komponenttien stantardit.

•

Mekaaniset tarvikkeet.

•

Kokoonpanopiirustusten tulkinta.

•

ISO järjestelmä.

•

Mittaus ja testaus instrumentit.

Käytännölliset aiheet:
•

Käsityökalujen hyödyntäminen ja apuvälineiden käyttö purkamisessa,
korjauksessa ja asennuksessa.

•

Mekaanisten laitteiden purkaminen.

•

Osien korjaaminen käyttämällä eri tyyppisiä liitoksia.

•

Mekaanisten systeemien korjaaminen.

•

Voitelu.

b) SÄHKÖOPPI
Teoreettiset aiheet:
•

Sähköopin alkeet.

•

Piirustusten ja kytkentäkaavioiden tulkinta: symbolit.

•

Tarkastukset ja signalointi.

•

Sähkömoottorit.

•

Automaatio.

•

Moottorin nopeuden säätelysysteemi:

Regulation systems of motors

speed: taajuusinvertteri.
•

EU:n määräykset elektronisille laitteille.

Käytönnön aiheet:
•

Sähköautomaatio kaaviokuvien esittäminen.

•

Koneiden ja pumppujen purkaminen ja kokoaminen, automatisoitujen
tai automatisoimattomien.
Leonardo da Vinci Project:
ES/09/LLP-LdV/TOI/149103
26

c) HYDROPNEUMATIIKKA
Teoreettiset aiheet:
•

Pneumaattiset ja hydrauliset osat ja komponentit: pumput, moottorit,
putket.

•

Hydraulisen energian perusteet.

•

Hydrauliikka nesteiden ja öljyjen ominaisuudet.

Käytännölliset aiheet:
•

Hydraulisten ja pneumaattisten kuvioiden esittäminen. Symbolit.

•

Virtaamisen, paineen ja lämpotilan mittaamisen parametrit.

•

Ilmakompressori systeemin kokoaminen: Suodattimet. ilmanvaihto.

•

Paineilman luominen, käyttö ja jakelu.

•

Putkien katkaisu ja taivuttaminen.

•

Osien

purkaminen,

korjaaminen,

vaihtaminen

ja

asentaminen

pneumaattisissa ja hydraulisissa järjestelmissä.
D) Oppimismoduuli OM 4: Kunnossapitoorganisaation toiminta.
Kesto: 40 tuntia.
Sisältö:
Teoreettiset aiheet:
•

Kunnossapidon ja korjaustoiminnan interventioiden tekniset prosessit.
Tekninen dokumentointi

•

Vika-analyysit ja toimintasuunnitelmat.

•

Kunnossapitoprosessin laatu.

•

Kunnossapidon kustannukset.

•

Logistiikka ja toimitukset.

•

Kunnossapito ja korjaus työpaja. Kriteerit korjaamiselle varaosien
luetteloinnissa. Varstossa pidettävien nimikkeiden suunnittelu.

•

Työterveys ja turvallisuus, ympäristö- ja työlainsäädäntö.

•

Laitteiden ja tilojen turvallisuus.

Käytännön aiheet:
•

Saumauskoneiden,

muiden

laitteiden

ja

tilojen

kunnossapidon

suunnittelu ja valmistelu.
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•

Ennaltaehkäisevän kunnossapidon standardilomakkeiden valmistelu.
Yrityksen asiakirjojen hallinta.

Mahdollisuudet pätevyysalueiden saavuttamiseen työvoimakoulutuksella:
Aikaisemmin tunnistettu osaaminen ja osaamisalueissa kuvattu osaaminen
on mahdollista hankkia työvoimakoulutuksella, mikäli se kesto on vähintään
6 kuukautta.
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