
TYÖNOPASTUSKORTTI

Osaston nimi:

Opastettava: Esihenkilö:

Tehtävänimike: Työnopastaja:

Tehtäväkokonaisuus Työvaihe PVM Opastajan kuittaus Opastettavan kuittaus

Yleiset asiat

Oma työ • Oma työtehtävä ja 
vastuualue 

• Työpisteen työohje ja purku- 
ja kasausohjeet

Turvallinen 
työympäristö

• Liikkumiseen liittyvät 
vaaratekijät (trukkiliikenne 
ja liukkaus) ->Turvallisen 
liikkumisen apuvälineet 
(esim. peilit ja 
varoitustekstit)

• Pumppukärryjen käyttö
• Hätäseis-kytkimet
• Hätäpoistumistiet
• Jäähdyttimen pysähtyminen
• Osaston turvallisuusohje
• Toiminta poikkeavissa 

häiriötilanteissa linjalla.

Ergonomia • Nostot
• Työasennot
• Työnkierto
• Työtuolit ja korokkeet

Ympäristöasiat • jätteiden lajittelu (ohje)
• energian säästö (vesi, sähkö)
• Kiintoaineen kerääminen 

(tuotejäämät koneiden 
lopputöiden yhteydessä)

Laatu, hygienia ja 
omavalvonta

• Hygienia (ohje 
hygieniakäytännöt)

• Pukeutuminen ja 
puhdastilatakki

• Käsien ja kenkien pesu 
• Poikkeavista tilanteista 

ilmoittaminen (ilmoitus 
työnjohdolle)

Tuottavuus • Täsmälllinen työaika / tauot
• Tuntikirjaukset
• Hävikki



Tehtäväkokonaisuus Työvaihe PVM Opastajan kuittaus Opastettavan kuittaus

Sähköinen tiedonkeruu • Intranet
• Tuntikirjaus
• Tuotanto-kirjausten 

oikeellisuus (esim. ajon 
aloitus ja lopetus, määrä- 
ja hävikkikirjaukset, 
materiaalien siirrot, 
omavalvonta)

• Konenäyttö
• Kunnossapidon järjestelmä
• Siivoustarkastus

1. Linja

Linjan tuotteiden 
reseptit ja tuotelaadut

• Reseptien ja 
spesifikaatioiden läpikäynti

• Allergeenit

Omavalvontaohjeet Omavalvonnan kirjaus:
• Raaka-aineen laatu
• Terien tarkastus
• Tuotteen paino
• Aistinvarainen laatu
• KHP: Tuotteen kypsennys 

lämpötila
• Puolivalmisteiden viiveajat

Työturvallisuusohjeet • Hätäseis-painikkeet
• Turvarajat
• Koneiden osat ja terien 

käsittely
• Lattian/tasojen liukkaus

Käyttäjäkunnossapito • Kuljettimien kunnon 
tarkastus

• Koneiden rasvaus

Opastettava on oppinut yllä mainitut työvaiheet sekä niihin liittyvät turvallisuusohjeet.

Aika ja paikka   

Opastettavan allekirjoitus  

Opastajan allekirjoitus  

Esihenkilö allekirjoitus  
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