
 
 
KÄYTTÖOIKEUSEHDOT  
Työsuorituksesta vastaava henkilö loppukoe 
 
AKL ry suosittelee autoalan yhtenäisen osaamisen kehittämiseksi AKL:n määrittelemän autoalalle 
suunnitellun loppukokeen käyttämistä kaikissa autoalalle annettavissa Työsuorituksesta vastaavan 
henkilön koulutuksissa. 
Loppukokeen tavoitteena on sähköturvallisuus lainsäädännön hengessä varmistaa henkilön 
osaaminen, jotta hän kykenee vastaamaan ja valvomaan sähköturvallisuuden toteutumista autoalan 
organisaatiossa. 
 
Tämän sähköturvallisuuskoulutuksen loppukokeen käyttöehtona on, että koulutus on sovitettu 
autoalalle ja sisältää minimissään seuraavat pääkohdat: 
 

● sähköturvallisuuslain ja standardin soveltaminen ja toteuttaminen organisaatiossa 
● vastuu henkilöstön osaamisen ylläpitämisestä  
● neuvonta ja valvonta velvollisuus asiakkaille ja muulle henkilöstölle 
● työtehtävien suunnittelu, johtaminen ja opastus sekä kouluttautuminen 
● työtehtävän keskeyttäminen ja tehtävästä kieltäytyminen 
● korkeajännitteinen voimansiirto ja yleisimmät tekniset ratkaisut 
● korkeajänniteakut 
● latauksen toiminta ja rakenne sekä neuvonta 
● vaurioituneet ajoneuvot ja niiden turvallinen käsittely 
● osien ja ajoneuvojen säilyttäminen oikeaoppisesti ja määräysten huomioiminen 
● onnettomuudet ja vaaratilanteet 
● ensiapu, opastaminen ja välineet 
● työvälineet ja niistä vastaaminen 
● jatkokouluttautuminen eri rooleissa ja osaamisen kehittäminen 
● loppukoe suoritetaan valvotusti. 

 
Muita yleisiä vaatimuksia autoalan työsuorituksesta vastaavan henkilön koulutukselle 

● Sisältää huolto- ja korjaustoiminnassa tarvittavia yleisiä työ- ja pelastusvälineitä sekä 
mahdollisuuden niihin tutustumiselle käytännössä. 

● Tarjoaa mahdollisuuden tutustua ja opetella komponenttien tunnistamista ja sijaintia esimerkki 
ajoneuvoissa mahdollisimman kattavasti. 

● Sisältää harjoituksen, jossa henkilö suunnittelee oman organisaation/ryhmän työtehtävät ja 
roolit sähköturvallisuuden näkökulmasta. Suunnittelee miten tarvittava osaaminen 
saavutetaan ja miten se ylläpidetään tulevaisuudessa. Suunnittelee miten sähköturvallisuus 
suunnitelma esitetään organisaation/ryhmän jäsenille siten, että kaikki ymmärtävät omat 
toimenkuvansa, vastuun sekä miten sähköturvallisuus ylläpidetään.  

 
Vastuu koulutuksen sisällöstä 
Koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta vastaa aina koulutuksen järjestäjä. Osoituksena 
käyttöoikeusehtojen noudattamisesta koulutuksen järjestäjä vahvistaa todistuksen allekirjoituksella. 
 
Jotta koulutuksen tilaava organisaatio ja/tai osallistuvien henkilöiden yritysjohto/esimiehet voivat olla 
vastuussa henkilökunnan osaamisesta, edellytetään koulutuksen järjestäjältä, että 
asiakasorganisaation vastuuhenkilöille välitetään tai pyydettäessä annetaan riittävä tieto koulutuksen 
sisällöstä ja sen sopivuudesta heidän harjoittamaansa yritystoimintaan. 
Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. AKL ry:llä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ja estää 
loppukokeen käyttö jos näitä käyttöoikeusehtoja rikotaan. 
  

 


