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Hansaprintin koulutusohjelman tehtävien kuvaukset 
 
 

Suurkuvatuotannon jälkikäsittelyn operaattori 
 

Suurkuvatuotannon jälkikäsittelyn operaattorin tehtäviin kuuluu mm. erilaisten rulla- ja 
levymateriaalien leikkaamista tai jyrsintää tasoleikkurilla. Lisäksi jälkikäsittelijä käyttää 
rulla- ja tasolaminaattoreita, sekä tarvittaessa pienempiä sähkö- ja paineilmakäyttöisiä 
käsityökaluja. Tehtävään kuuluu trukilla ajoa. 
 
Leikkuuohjelmistojen käyttäminen sekä tuotannonohjausjärjestelmään raportoiminen 
edellyttää tietokoneiden sujuvaa käyttöä. 
 
Työskentely on itsenäistä, mutta toimit myös osana isompaa tuotantotiimiä, jolloin 
kommunikoinnin tulee olla luonteva osa tekemistäsi. 
 
Työ on sisällöltään monipuolista. Päivittäiset työtehtävät voivat vaihdella töiden 
luonteesta riippuen yhden tai useamman koneen välillä. Työ on lisäksi fyysistä (nostoja, 
siirtoa, kävelyä, seisomista). 
 
Työ on 2-vuorotyötä, 7-15 ja 15-23 maanantaista perjantaihin. 

 
Tulostusoperaattori 
 
Tulostusoperaattori työskentelee rulla-, arkki- ja/tai suurkuvatulostimilla. Pääosa töistä on 
4-väritulosta. Operaattori vastaa valmistettavien tuotteiden laadusta ja suunnittelee 
vuoron sisällä työjärjestyksen itsenäisesti. Operaattori tekee myös tulostimilla sovittuja 
huoltotoimenpiteitä. Tehtävä sisältää trukilla ajoa. 
 
Tulostusohjelmistojen käyttäminen sekä tuotannonohjausjärjestelmään raportoiminen 
edellyttää tietokoneiden sujuvaa käyttöä.  
 
Työskentely on itsenäistä, mutta toimit myös osana isompaa tuotantotiimiä, jolloin 
kommunikoinnin kollegoiden ja esimiesten suuntaan tulee toimia. Työ on vaihtelevaa ja 
monipuolista sekä sisältää työkiertoa eri tulostimilla työtilanteen mukaan. Työ edellyttää 
normaalia fyysistä kuntoa. 
 
Työ on 2-vuorotyötä, 7-15 ja 15-23 maanantaista perjantaihin. 
 
Tulostusoperaattori kangastulostukseen 
 
Tulostusoperaattori työskentelee pääosin kangastulostuksen parissa, työ sisältää 
kuitenkin osin myös muuta tulostusta. Kangastulostuksesta osa tulostetaan 
suoratulostuksena ja osa siirtomateriaalin kautta. Kangasprässien hoitaminen kuuluu 
tehtävään. Operaattori vastaa valmistettavien tuotteiden laadusta ja suunnittelee vuoron 
sisällä työjärjestyksen itsenäisesti. Operaattori tekee myös tulostimilla sovittuja 
huoltotoimenpiteitä.  
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Tulostusohjelmistojen käyttäminen sekä tuotannonohjausjärjestelmään raportoiminen 
edellyttää tietokoneiden sujuvaa käyttöä.  
 
Työskentely on itsenäistä, mutta työskentelet osana isompaa tuotantotiimiä, jolloin 
kommunikoinnin kollegoiden ja esimiesten suuntaan tulee toimia. Työ on vaihtelevaa ja 
monipuolista sekä sisältää työkiertoa eri tulostimilla työtilanteen mukaan. Työ edellyttää 
normaalia fyysistä kuntoa. 
 
Työ on 2-vuorotyötä, 7-15 ja 15-23 maanantaista perjantaihin. 
 
Kirjatuotannon ja jälkikäsittelyn operaattori 
 
Kirjatuotannon ja jälkikäsittelyn operaattorin tehtäviin kuuluu operointi kahdella 
liimasidontakoneella ja oman vuoronsa työjärjestyksen suunnittelu 
toiminnanohjausjärjestelmän aikataulujen mukaisesti. Päivittäisiin työtehtäviin kuuluu 
lisäksi arkkileikkurin käyttö. Konelinjoilla työskennellään pääosin yksin. Valmistettavat 
sarjat ovat useimmiten lyhyitä ja vuoron aikana valmistetaan useita tilauksia. 
 
Työskentely on itsenäistä, mutta työskentelet osana isompaa tuotantotiimiä, jolloin 
kommunikoinnin kollegoiden ja esimiesten suuntaan tulee toimia. Työ on vaihtelevaa ja 
monipuolista sekä sisältää työkiertoa eri koneilla työtilanteen mukaan. Työ edellyttää 
normaalia fyysistä kuntoa, trukilla ajoa ja riittävää tietokoneiden käytön osaamista. 
 
Työ on 2-vuorotyötä, 7-15 ja 15-23 maanantaista perjantaihin. 
 
Kuoritusoperaattori 
 
Kuoritusoperaattorin tehtäviin kuuluu operointi kuorituslinjoilla päivittäisen kuorituotannon 
parissa. Konelinjalla operaattori työskentelee pääsääntöisesti yksin. Tehtävän tuotannon 
määrä vaihtelee päivittäin ja on aikataulukriittistä. Työ edellyttää kykyä ripeään 
työskentelyyn, huolellista ja tarkkaavaista luonnetta sekä reipasta asennetta. 
 
Operaattorille kuuluu kuorituslinjojen yksinkertaisten huoltotehtävien (esimerkiksi 
kuluvien osien vaihto) suorittaminen, joten työ edellyttää teknistä osaamista. Töiden 
ohjaus, raportointi ja seuranta on tietokoneohjattua, joten tehtävä edellyttää sujuvaan IT-
osaamista. 
 
Kuorituslinjojen pyörittämisen lisäksi operaattorin tehtäviin kuuluu materiaalien 
riittävyyden seuranta ja varastoinnin organisointi. Tehtävä sisältää ajoittain tulostamista 
ja trukilla ajoa. 
 
Työ edellyttää normaalia fyysistä kuntoa. Kuorituksessa tuotanto painottuu 
pääsääntöisesti kello 6 – 18 väliin. Työvuorot sovitetaan edellisen mukaan päivä ja 2-
vuorotyön reunaehtoja soveltaen. 


