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Tutkinnon muodostuminen (pitäisi saada kassaan 145 osp)
Pakolliset tutkinnon osat 55 osp

• Elintarviketuotannossa toimiminen 35 osp (Markku Kokkonen esitteli)

• Lihateollisuuden prosessien ohjaus ja käynnissäpito 20 osp

• Valinnaiset osat 1 (valittava 40-60)

– Liharaaka-aineen käsittely prosessissa, 40 osp (eli teurastamo tai leikkaamo)

– Lihatuotteiden valmistus, 20 osp (eli lihavalmisteiden valmistaminen)

– Raakalihatuotteiden valmistaminen 20 osp (eli palaliha, jatkojalostus, jauheliha yms.)

• Valinnaiset osat 2 ( 30-50 osp)

– Liha-alan erikoistuotteiden valmistus, 15 osp (eli valmistetaan liha-alan erikoistuotteita)

– Lihatuotteiden pakkaustoiminnot 15 osp (eli toimitaan pakkaamisessa)

– Lähettämötoiminnot, 15 osp (keräillään ja lähetettään tuotteita)

– Varastointitoiminnot 15 osp (otetaan vastaan ja varastoidaan tuotteita)

– Elintarvikkeiden myymälätoiminnot, 15 osp

– Tutkinnon osa elintarviketeknologian tai leipomoalan osaamisaloista 15 osp

– + kaikille osaamisaloille yhteiset valinnaiset
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Lihateollisuuden prosessien ohjaus ja

käynnissäpito, 20 osp

Ammattitaidon osoittamistavat

• Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä työskentelemällä liha-alan 

yrityksessä lihatuotteiden valmistuksessa ja pakkaamisessa. 

• Opiskelija ohjaa ja pitää käynnissä lihatuotteiden valmistusprosessia tai 

pakkausprosessia (prosessin aloitus, tuotteenvaihto tai tuotteen lopetus) ja 

säätää prosessin koneita ja laitteita tarvittaessa. Siltä osin kuin tutkinnon 

osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, 

ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
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Opiskelija ohjaa ja pitää käynnissä prosessia

• käyttää lihateollisuuden prosessin koneita ja laitteita (2892)

• perehtyy siihen, miten liharaaka-aineet muuttuvat valmistusprosessin aikana (2891)

• huolehtii kylmäketjusta oman työnkuvan mukaisesti (2890)

• kokoaa lihan käsittelyyn käytettävän koneen ja laitteen tuotteen valmistusta ja pakkaamista 

varten (2889)

• tulkitsee tuotteen valmistuksen kannalta tärkeitä prosessinohjaukseen liittyviä arvoja kuten 

painetta, lämpötilaa ja nopeuksia (2888)

• varmistaa prosessin käynnissä pysymisen tekemällä tarvittaessa pieniä puhdistus- ja 

huoltotoimenpiteitä (2887)

• tunnistaa poikkeavan tuotteen ja säätää tarvittaessa koneita ja laitteita yrityksen ohjeiden 

mukaisesti (2886)

• tekee aistinvaraista kunnonvalvontaa koneille ja laitteille (2885)
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Opiskelija ohjaa ja pitää käynnissä prosessia

• tuntee ennakkohuoltojen periaatteet (2884)

• kirjaa mahdolliset prosessin häiriöt (2883)

• tunnistaa valmistusprosessin ohjausrajat toimien yrityksen ohjeiden mukaisesti (2882)

• toimii lihateollisuuden prosessissa turvallisesti riskejä minimoiden. (2881)

• Opiskelija huolehtii pesu- ja puhdistustoiminnoista.

• suorittaa työhön kuuluvat pesu- ja puhdistustoiminnot aiheuttamatta vaurioita käytettäville 

koneille ja laitteille (2880)

• suojaa koneet pesua ja puhdistusta varten (2879)

• käyttää elintarvikekäyttöön soveltuvia pesu-, puhdistus- ja voiteluaineita (2878)

• purkaa ja kokoaa koneet ja laitteet tarvittaessa (2877)

• lajittelee koneisiin jääneet raaka-aine- ja tuotejäämät oikein (2876)

• säilyttää korjausvälineet oikein. (2875)
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Liharaaka-aineen käsittely prosessissa, 40 osp

(valinnainen osa 1)

• Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla liha-alan yrityksessä 

punaisen lihan tai siipikarjan teurastamossa tai lihan leikkaamossa

• Opiskelija työskentelee teurastuksen esitöissä, käsittelee ruhon pinnan, avaa 

ruhoja, suolistaa ruhoja, viimeistelee ruhoja tai jäähdyttää ruhoja. 

• Lihan leikkaamossa opiskelija punnitsee ruhoja sisään, raakapaloittelee

ruhoja, leikkaa ruhon luuttomaksi, viimeistelee lihalajitelmia tai työskentelee 

lihan leikkaamon aputöissä.

• Teurastuksen osalta noudatetaan valtioneuvoston asetusta 475/2006 nuorille 

työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä.
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Opiskelija toimii teurastamossa

• työskentelee teurastamossa yrityksen ohjeiden mukaisesti (2845)

• kuvaa yhden eläinlajin teurastusprosessin työvaiheet (2844)

• tunnistaa teurastettavat eläinlajit ja niiden ruhot (2843)

• arvioi eläinten käsittelyn vaikutukset lihan kemialliseen ja mikrobiologiseen 

laatuun, lihan säilyvyyteen ja jatkojalostuskelpoisuuteen (2842)

• työskentelee teurastamossa lihan mikrobiologiset tekijät huomioiden ja ruhon 

likaantumista välttäen (2841)

• huolehtii kylmäketjusta oman työnkuvansa mukaisesti (2840)

• perehtyy lihan ravitsemuksellisiin ominaisuuksiin toimien niitä heikentämättä 

(2839) 
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Opiskelija toimii teurastamossa

• käyttää prosessissa tarvittavia koneita, laitteita ja välineitä (2838)

• perehtyy käsitellyn ruhon merkintään prosessin vaiheissa (esim. jäähdytys, 

leikkaaminen pakkaaminen ja pakastaminen) (2837)

• tulkitsee syntyneitä kirjauksia ja merkintöjä (2836)

• toimii vastuullisesti teurastamossa tunnistaen prosessin vaiheet ja niiden 

merkityksen tuotteelle (2835)

• huolehtii veitsistä, teroittaa ja toimittaa ne tarvittaessa teroitettavaksi (2834)

• minimoi hävikin muodostumisen (2833)

• arvioi omaa työsuoritustaan ja vastaanottaa työskentelyään koskevaa 

palautetta. (2832)
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Opiskelija työskentelee leikkaamossa

• työskentelee lihan leikkaamossa yrityksen ohjeiden mukaisesti (2831)

• kuvaa yhden eläinlajin lihanleikkauksen työvaiheet (2830)

• tunnistaa lihanleikkauksessa syntyvät karkeapalat ja lihalajitelmat (2829)

• arvioi eläinten käsittelyn vaikutukset lihan kemialliseen ja mikrobiologiseen 

laatuun, lihan säilyvyyteen ja jatkojalostuskelpoisuuteen (2828)

• työskentelee leikkaamossa lihan mikrobiologiset tekijät huomioiden sekä 

ruhon ja lihalajitelmien likaantumista välttäen (2827)

• perehtyy lihan ravitsemuksellisiin ominaisuuksiin toimien niitä heikentämättä 

(2826)

• käyttää prosessissa tarvittavia koneita, laitteita ja välineitä (2825)
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Opiskelija työskentelee leikkaamossa

• perehtyy leikattujen lihalajitelmien merkintöihin ja prosessin seuraaviin 

vaiheisiin (esim. jäähdytys, pakkaaminen ja pakastaminen) (2824)

• tulkitsee syntyneitä kirjauksia ja merkintöjä (2823)

• toimii vastuullisesti lihan leikkaamossa sekä tunnistaa prosessin vaiheet ja 

niiden merkityksen tuotteelle (2822)

• huolehtii veitsistä, teroittaa ja toimittaa ne tarvittaessa teroitettavaksi (2821)

• minimoi hävikin muodostumisen (2820)

• huolehtii kylmäketjusta oman työnkuvansa mukaisesti (2819)

• arvioi tuotteita aistinvaraisesti (2818)

• arvioi omaa työsuoritustaan ja vastaanottaa työskentelyään koskevaa 

palautetta. (2817)
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Lihatuotteiden valmistus, 20 osp

(valinnainen osa 1)

• Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä valmistamalla lihatuotteita liha-

alan yrityksessä.

• Opiskelee valmistaa yhtä lihatuotetta kuten keittomakkaroita, kestomakkaroita 

tai kokolihatuotteita joko pienimuotoisen tuotannon kaikissa työvaiheissa tai 

teollisen prosessin kahdessa työvaiheessa. 

• Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida 

näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti 

muilla tavoin.
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Opiskelija valmistaa lihatuotteita

• tunnistaa kriittiset valvontapisteet ja toimii oikein poikkeavissa tilanteissa 

(2784)

• valitsee lihatuotteiden valmistukseen soveltuvat raaka-aineet (2783)

• käsittelee eri alkuperämaista olevaa liharaaka-ainetta lainsäädännön 

vaatimusten mukaisesti (2782)

• käyttää lihatuotteiden valmistukseen käytettäviä koneita, laitteita ja välineitä 

(2781)

• tunnistaa liharaaka-aineen laatutekijät, kuten rasvan- ja sidekudoksen määrä 

ja vedensidontaan vaikuttavat tekijät (2780)

• perehtyy lihatuotteiden käsittelyn, säilytyksen ja valmistuksen vaikutuksiin 

lihan mikrobiologiseen laatuun ja säilyvyyteen (2779)
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Opiskelija valmistaa lihatuotteita

• valitsee muut raaka- ja lisäaineet ja päällyksenä käytettävät suolet (2778)

• tunnistaa prosessin vaiheet ja niiden merkityksen lihatuotteiden mikrobiologiselle 

laadulle (2777)

• perehtyy lihatuotteiden ravitsemuksellisiin ominaisuuksiin (esim. suolapitoisuus, 

rasvapitoisuus, lihapitoisuus ja proteiinipitoisuus) (2776)

• seuraa valmistusohjetta ja varmistaa tuotteen raaka- ja lisäaineiden 

lisäysjärjestyksen (2775)

• toimii taloudellisesti ja ymmärtää lihatuotteiden kannattavuuteen vaikuttavat 

tekijät (2774)

• huolehtii kylmäketjusta oman työnkuvansa mukaisesti (2773)

• arvioi lihatuotteita aistinvaraisesti yrityksen ohjeiden mukaisesti (2772)

• arvioi omaa työsuoritustaan ja vastaanottaa työskentelyään koskevaa palautetta. 
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Raakalihatuotteiden valmistus, 20 osp

(valinnainen osa 1)

• Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä valmistamalla raakalihatuotteita 

liha-alan yrityksessä tai hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa.

• Opiskelija leikkaa pihvejä, kuutioi ja suikaloi lihaa, valmistaa jauhelihaa tai 

vaihtoehtoisesti suolaa, maustaa, marinoi tai leivittää lihaa.

• Opiskelija osoittaa osaamisensa raakalihatuotteiden valmistusprosessissa 

joko pienimuotoisen tuotannon kaikissa työvaiheissa tai teollisen prosessin 

kahdessa työvaiheessa.
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Opiskelija valmistaa raakalihatuotteita.

• valitsee raakalihatuotteiden valmistukseen soveltuvat raaka-aineet (2739)

• käsittelee eri alkuperämaista olevia liharaaka-aineita lainsäädännön 

vaatimusten mukaisesti (2738)

• tunnistaa liharaaka-aineen laatutekijät kuten rasvan ja sidekudoksen määrän 

ja lihan väriin vaikuttavat tekijät (2737)

• kuvaa lihan käsittelyn, säilytyksen ja valmistuksen vaikutuksen lihan 

mikrobiologiaan ja säilyvyyteen (2736)

• valitsee muut raaka-aineet ja lisäaineet, kuten suolan, mausteet ja marinadin 

(2735)

• perehtyy lisäaineiden, kuten nitriitin, ravitsemukselliseen vaikutukseen (2734)

• käyttää raakalihatuotteiden valmistuksessa tarvittavia koneita, laitteita ja 

välineitä (2733)
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Opiskelija valmistaa raakalihatuotteita.

• seuraa valmistusohjetta ja varmistaa tuotteen oikean lihapitoisuuden (2732)

• minimoi hävikin muodostumisen (2731)

• huolehtii kylmäketjusta oman työnkuvansa mukaisesti (2730)

• arvioi raakalihatuotteita aistinvaraisesti (2729)

• arvioi omaa työsuoritustaan ja vastaanottaa työskentelyään koskevaa 

palautetta (2728)

• toimii taloudellisesti ja perehtyy raakalihatuotteiden kannattavuuteen 

vaikuttaviin tekijöihin.
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Liha-alan erikoistuotteiden valmistus, 15 osp

Valinnainen osa

• Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä valmistamalla liha-alan 

erikoistuotteita liha-alan yrityksessä joko pienimuotoisen tuotannon kaikissa 

työvaiheissa tai teollisen prosessin kahdessa työvaiheessa

• Opiskelija valmistaa liha-alan erikoistuotteita yhdestä seuraavasta 

valinnaisesta tuoteryhmästä: lihasäilykkeet, lihahyytelöt, pateet, pasteijat, 

sous vide -lihat, raakamakkarat, erikoismakkarat, kylmäsavutuotteet, 

kuivalihatuotteet tai merkittävät liha-alan kausituotteet.
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Opiskelija valmistaa liha-alan erikoistuotteita

• käyttää erikoistuotteiden valmistukseen käytettäviä liharaaka-aineita ja muita 

raaka-aineita oikein (2695)

• valmistaa liha-alan erikoistuotteita huomioiden valmistuksen ja säilytyksen 

aikana tapahtuvat fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset toiminnot (2694)

• varmistaa lämpökäsittelyn riittävyyden ja tuoteturvallisuuden valmistettaessa 

lämmöllä kypsytettäviä tuotteita (2693)

• perehtyy lisäaineiden, kuten nitriitin, ravitsemuksellisiin vaikutuksiin (2692)

• varmistaa tuoteturvallisuuden valmistettaessa kuivattuja tai kylmäsavustettuja 

tuotteita (2691)
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Opiskelija valmistaa liha-alan erikoistuotteita

• valmistaa erikoistuotteita turvallisesti ja ristikontaminaatiota välttäen (2690)

• tunnistaa valmistusprosessin eri työvaiheet ja niiden merkityksen tuotteelle 

(2689)

• käyttää liha-alan erikoistuotteiden valmistamisessa tarvittavia välineitä, 

koneita ja laitteita (2688)

• huolehtii kylmäketjusta oman työnkuvansa mukaisesti (2687)

• minimoi hävikin muodostumisen (2686)

• arvioi liha-alan erikoistuotteita aistinvaraisesti yrityksen ohjeiden mukaisesti 

(2685)

• arvioi omaa työsuoritustaan ja vastaanottaa työskentelyään koskevaa 

palautetta. (2684)
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Lihateollisuuden lähettämötoiminnot, 15 osp

Valinnainen osa

• Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä työskentelemällä 

lihateollisuuden yrityksen lähettämössä. Hän kerää ja lähettää tilattuja 

lihatuotteita. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida 

arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään 

yksilöllisesti muilla tavoin.
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Opiskelija toimii lähettämössä

• käyttää lähettämön tietojärjestelmää (2652)

• kerää tilauksen (2651)

• erottaa tuotevirheet (2650)

• tekee merkinnät ja kirjaukset lähetettäville tuotteille (2649)

• huolehtii oikeasta keräilyjärjestyksestä (2648)

• toimii yrityksen ohjeiden mukaisesti, mikäli tilattu tuote puuttuu (2647)

• lähettää lihatuotteet tilausten mukaisesti (2646)

• huolehtii kylmäketjusta oman työnkuvansa mukaisesti (2645)

• kerää ja lähettää lihatuotteita niiden fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset ominaisuudet 

huomioiden (2644)

• käyttää keräilyssä ja lähettämisessä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita (2643)

• minimoi hävikin muodostumisen (2642)

• arvioi omaa työsuoritustaan ja vastaanottaa työskentelyään koskevaa palautetta. (2641)
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Lihateollisuuden varastointitoiminnot, 15 osp

Valinnainen osa

• Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä työskentelemällä liha-alan 

yrityksen varastoinnissa.

• Hän varastoi tuotannosta tulevia raaka-aineita ja valmiita tuotteita sekä 

yritykseen saapuvia raakaaineita ja pakkausmateriaaleja.

• Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida

• arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään 

yksilöllisesti muilla tavoin.



www.hami. f i

Opiskelija toimii varastoinnissa
• ottaa vastaan muualta saapuvat liharaaka-aineet, muut raaka-aineet ja pakkausmateriaalit 

(2616)

• tarkastaa vastaanotettujen tuotteiden laadun ja dokumentit yrityksen ohjeiden mukaisesti 

(2615)

• varastoi tuotannosta tulevat raaka-aineet ja tuotteet (2614)

• tekee korjaavat toimenpiteet (esim. reklamointi), mikäli saapuva tavara ei ole sovitun 

mukaista (2613)

• tekee merkinnät ja kirjaukset varastoiduille tuotteille (2612)

• pitää yllä varaston järjestystä (2611)

• huolehtii varaston oikeasta kierrosta (2610)

• varastoi tuotteita ja raaka-aineita oikeissa olosuhteissa huomioiden varastoinnin aikana

• tapahtuvat fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset toiminnot (2609)

• huolehtii kylmäketjusta oman työnkuvansa mukaisesti (2608)

• käyttää varastoinnissa tarvittavia tietojärjestelmiä, työvälineitä, koneita ja laitteita (2607)

• minimoi hävikin muodostumisen (2606)
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Lihatuotteiden pakkaustoiminnot, 15 osp

Valinnainen osa

• Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä työskentelemällä lihatuotteiden 

pakkaustehtävissä.

• Opiskelija pakkaa liha-alan yrityksessä tai hyväksytyssä 

elintarvikehuoneistossa lihatuotteita.

• Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida 

näytön perusteella ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti 

muilla tavoin.
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Opiskelija pakkaa lihatuotteita

• tunnistaa pakattavat tuotteet ja pakkaamisen merkityksen tuotteelle (2574)

• tunnistaa erilaiset lihatuotteiden pakkaamisessa käytettävät 

pakkausmenetelmät (2573)

• tulkitsee ja noudattaa pakkaussuunnitelmaa yrityksen ohjeiden mukaisesti 

(2572)

• suunnittelee pakkausjärjestyksen huomioiden allergeenit (2571)

• tekee omavalvonnan mukaiset toimenpiteet pakattaville tuotteille ja tulkitsee 

omavalvonnan dokumentteja (2570)

• valitsee oikean pakkausmateriaalin ja pakkauksen tuotteelle sekä perustelee 

valinnan (2569)

• käyttää pakkauskoneita ja säätää tarvittaessa pakkauskonetta (esim. 

saumauslämpötila, suojakaasun määrä ja annoskoko) (2568)
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Opiskelija pakkaa lihatuotteita

• vaihtaa pakkausmateriaalin (2567)

• toimii häiriötilanteissa (2566)

• erottaa virheellisen tuotteen ja tuotepakkauksen (2565)

• seuraa pakkausprosessin aikana tuotteen laatua ja pakkauskoneen toimintaa (2564)

• huolehtii työtehtävissään työvälineistä, koneista ja laitteista sekä niiden 

kunnossapidosta(2563)

• toimii tuotteen pakkausprosessin keskeytyessä ja pyytää tarvittaessa apua )

• ilmoittaa työtehtävissään huomaamansa poikkeamat ja kunnossapitotarpeet 

• käyttää tarvittaessa pakkausprosessin automatiikkaa ja tietotekniikkaa (2560)

• minimoi tuotehävikin ja pakkausmateriaalihävikin (2559)

• huolehtii kylmäketjusta oman työnkuvansa mukaisesti (2558)

• lajittelee pakkausjätteen oikein yrityksen ohjeiden mukaan (2557)

• perehtyy lihatuotteiden jäljitettävyyteen liittyviin tekijöihin (2556)

• arvioi omaa työsuoritustaan ja vastaanottaa työskentelyään koskevaa palautetta. (2555)
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Muut valinnaiset 

• Tutkinnon osa tämän tutkinnon elintarviketeknologian osaamisalalta tai leipomoalan 

osaamisalalta 15 osp

– Tutkinnonosan laajuus on kutenkin aina 15 osp vaikka se olisi laajempi muilla 

osaamisaloilla

• Elintarvikkeiden valmistajana kansainvälisessä ympäristössä, 15 osp

• Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp

• Yrityksessä toimiminen, 15 osp

• Huippuosaajana toimiminen, 15 osp

• Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 5-15 osp

• Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai 

erikoisammattitutkinnosta | 5-15 osp

• Korkeakouluopinnot | 5-15 osp tai Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia 

korkeakouluopintoja. Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita 

jatkoopintovalmiuksia tukevia opintoja | 1-25 osp
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Esimerkki liha-alan tutkinnon suorittamisesta

Lihavalmisteiden valmistuksesta kiinnostunut opiskelija
• Pakolliset 55 osp

– Lihavalmistetehtaassa työskentelemällä perustehtävissä (Elintarviketuotannossa toimiminen 35 osp )

– Säätämällä ja ohjaamalla lihojen suolaamista (Lihateollisuuden prosessien ohjaus ja käynnissäpito)

• Pakolliset osat 1 (valittu 40 osp)

– Valmistaa ja annostelee makkaramassaa (lihavalmisteiden valmistaminen 20 osp)

– Leikkaa pihvejä ja marinoi niitä (Raakalihavalmisteiden valmistaminen 20 osp (toivottavasti näitä 

valmistetaan myös)

• Valinnaiset osat (valittava 50)

– Valmistaa maksapasteijaa (Liha-alan erikoistuotteiden valmistus 15 osp)

– Pakkaa lihavalmisteita (Lihatuotteiden pakkaustoiminnot 15 osp)

– Valmistaa valmisruokia (Tutkinnon osa tämän tutkinnon elintarviketeknologian osaamisalalta tai 

leipomoalan osaamisalalta 15 osp)

– Innostunut ohjaamaan tulevia opiskelijoita (Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp)
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Esimerkki liha-alan tutkinnon suorittamisesta

Lihan leikkaamisesta kiinnostunut opiskelija

• Pakolliset 55 osp

– Lihanleikaamon perustehtävissä työskentely ja alan ja toiminnan tunteminen 

(Elintarviketuotannossa toimiminen 35 osp )

– Purkamalla, kokoamalla ja käyttämällä kamarakonetta, vannesahaa ja muita leikkaamon 

koneita (Lihateollisuuden prosessien ohjaus ja käynnissäpito)

• Pakolliset osat 1 (valittu 60 osp)

– Raaka paloittelee ruhoja ja huolehtii lajitelmista (Liharaaka-aineen käsittely prosessissa, 

40 osp )

– Valmistaa kuutioita, suikaleita ja pihvejä (Raakalihatuotteiden valmistus, 20 osp)

• Valinnaiset osat (valittava 30)

– Pakkaa leikkaamosta tulevat arvopalat vakuumiin ja lajitelmat (Lihatuotteiden 

pakkaustoiminnot 15 osp)

– Toimii ruhovarastossa ja pakattujen tuotteiden varastossa (Lihateollisuuden 

varastointitoiminnot, 15 osp)
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Loppu

Kiitos


