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AUTON TAI MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTAMINEN, 45 osp
Autoalan perustutkinto
OPPIMISTAVOITTEET
Opiskelijan opintokortin runko
Työelämälähtöiset työtehtävät
Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu
Ajoneuvon ja asiapapereiden tarkastus

•
•
•
•
•

Auton tuotetuntemus
Auton katsastustarkastus
Tieliikennesäädösten hallitseminen
Ajoneuvon yleiskunnon tarkastus
Ajoneuvon ylläpitohuolto

OPPIMISEN OHJAUS
Opetuksen sisältö ammattitaitovaatimusten ja kriteerien pohjalta
Keskeiset opetusmenetelmät ja -ympäristöt

•
•
•
•

katsastuslainsäädäntö
auton rakenteen tunteminen
autoteknillisen sanaston hallitseminen
autoalan kuluttajansuojan merkitys jälkimarkkinointi- ja
myyntitoimintaan

• rengasmerkintöjen ja rengassäädöksien tunteminen ja
sovellus käytännön työhön

• nestemäärien, ilmanpaineiden ja auton toiminnon tarkastus
sekä pienet huoltotoimeenpiteet
Ajoneuvon korin huoltaminen

• Ajoneuvon pesu
• Ajoneuvon vahaus
• Ajoneuvon sisäpuhdistus

• ajoneuvon koripinnan peseminen oikeita työmenetelmiä sekä
tarvikkeita käyttäen

• ajoneuvon koripinnan vahaaminen oikeita työmenetelmiä
sekä tarvikkeita käyttäen

• ajoneuvon sisäpuhdistuksen suorittaminen oikeita
työmenetelmiä sekä tarvikkeita käyttäen

• mahdollisten korivaurioiden toteaminen
• ajoneuvon korin huoltaminen valmistajan ohjeiden mukaan
ja mahdollisista korjaustarpeista keskusteleminen
Ajoneuvon huoltaminen

• Ajoneuvon määräaikaishuollon
tekeminen

•
•
•
•

Jakopään huolto-osien vaihtaminen
Jarrujen huoltaminen
Ajoneuvon rengastöiden tekeminen
Asiakkaan palvelu ja neuvonta
ajoneuvon huollon yhteydessä

• auton tai moottoripyörän määräaikaishuollon tekeminen
valmistajan huolto-ohjelman mukaan

• jakopään huolto-osien vaihtaminen
• jarrujen huolto-osien vaihtaminen
• pyörien tarkastuksen tekeminen ja rengasmääräysten
tunteminen sekä rengastyön tekeminen

• auton tai moottoripyörän huoltoon tarkoitettujen
työvälineiden ja laitteiden käyttäminen sekä, niiden
säilyttäminen ja huoltaminen oikealla tavalla

• asiakaspalvelutilanteen hoitaminen
• huoltotarvikkeiden käyttäminen sekä jätteiden lajittelu ja
uusiokäyttö

• ympäristönsuojelusta, työturvallisuudesta ja työpisteensä
siisteydestä huolehtiminen

• korjausehtojen ja autoalan keskeisen lainsäädännön
huomioiminen omassa työssään

• tieto- ja viestintätekniikan laitteiden ja alan ohjelmistojen
käyttö

• alalla tarvittavan sanaston hallinta
• työturvallisuusriskien tunnistaminen ja vaaratilanteessa
toimiminen, sekä yleistiedot ensiavun antamisesta
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• työssään ja työyhteisössään yritystoiminnan tuloksellisuutta
edistävä toiminta

• työkyvyn ylläpitäminen
SFS 6002 pätevyys

• SFS 6002 standardoidun kokeen suorittaminen

Kestävä kehitys:
sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen näkökulma.
Osaa pitää työpaikkansa siistinä ja toimintaansa helpottavassa järjestyksessä sekä lajittelee jätteet. Osaa työskennellä
ergonomisesti oikealla tavalla. Työskentelee kustannustehokkaasti asiakkaan, työnantajan ja yhteiskunnan kannalta
katsoen.
Oppimisympäristöt:
Harjoitustyöt ja asiakastyöt oppilaitoksen työsalissa
Työpaikalla tapahtuva oppiminen autokorjaamossa
Tietoperusta ja tiedonhankinta teorialuokassa, ATK-luokassa ja/tai verkkoalustalla. Opiskelija voi saavuttaa
oppimistavoitteet myös yksilöllisen suunnitelman mukaisesti muissa ympäristöissä ja muilla menetelmillä.

