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Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys

PÄTEVÖITYSKOULUTUSKOMITEA

”Olen kuitenkin varma siitä, että nuori mies, jolla on IW-todistus on työhönottotilanteessa
etulyöntiasemassa. IW-pätevyys kertoo, että henkilö on kiinnostunut hitsauksesta ja motivaatiotakin
todennäköisesti löytyy. Todistus kertoo myös, että tietty perusosaaminen on todistettu.” 
 Eero Nykänen hitsausinsinööri, IWE, Artech Helsinki Shipyards Oy

”IW-todistus on hyvä lisä hitsaajan pätevyystodistuksen lisäksi. ”  
Janne Jauhola  myyntijohtaja, ITW/IPW/IFW (WorldSkills (2007):5., PM (2006):2. ja Taitaja-2007:1.)  
Viafin Process Piping Oy
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KANSAINVÄLINEN HITSAAJAN PÄTEVÖITYSKOULUTUS ON OSA HITSAAJAN AMMATTI- 
TUTKINTOA. Sen hitsaukseen liittyvät suoritteet muodostuvat IW-hitsaajan osakokonaisuuksista eli  
moduuleista, käytännön harjoituksista ja käytännön kokeista sekä laajasta teoriaosuudesta.

MITÄ YRITYKSET HYÖTYVÄT IW-KOULUTUKSESTA
 Monipuolinen ja laaja osaaminen hitsauksesta   hyödynnettävissä useissa hitsauksen tehtävissä
 Käytännön osaaminen täydentyy hitsauksen teoriaosaamisella   ymmärrys asioista
 Parempi ymmärrys hitsauksen laadusta ja oman työn kehittämisestä
 Pätevyystodistuksen tunnettavuus myös kansainvälisesti
 Hyvä pohja edelleen kouluttaa itseänsä mm. hitsauksen koordinointitehtäviin

KOULUTUKSEN AVULLA TEOLLISUUS SAA monipuolisia ja päteviä hitsaajia. Heidän osaamisensa on laajaa, 
jolloin käytettävyys erilaisissa hitsaustöissä on joustavaa. Laaja tietopuolinen osaaminen mahdollistaa oman työn 
kehittämisen ja tuo näkemystä käytännön tekemiseen. Osaamisen taso on korkealla ja olemassa olevat pätevyy-
det mahdollistavat osallistumisen hitsaavaan tuotantoon.

IW-TUTKINNON TÄRKEIMMÄT HYÖDYT

 Käytettävyys erilaisissa hitsaavan tuotannon 
 tehtävissä

 Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtäminen

 Hitsaavan tuotannon kehittäminen ja oman  
 työn arviointi

 Hitsauksen laadun ja laaduntuottokyvyn  
 ymmärtäminen

KOULUTUS   KOULUTUKSEN SISÄLTÖ ja sen toteutuksen vaatimukset tulevat kansainvälisistä yhteisesti hyväksytyistä 
ohjeista. Niiden ylläpitämisestä vastaa kansainvälinen hitsausjärjestö IIW ja Euroopan hitsaus- ja liittämisjärjestö 
EWF. Annettu koulutus ja osaaminen on yhtenevä kaikissa jäsenvaltiossa. IW-koulutukseen hyväksytyt oppilai-
tokset ovat Suomessa SHY:n auditoimia ja täyttävät toiminnaltaan kansainväliset vaatimukset. IW-koulutuksessa 
mukana olevia oppilaitoksia on yhteensä 48 kpl. Opettajille asetetut ammatilliset osaamisvaatimukset takaavat 
laadukkaan käytännön opetuksen, joka vastaa teollisuuden vaatimuksia mm. pätevyyskokeiden osalta.

KOULUTUKSEN HYVÄKSYTTY SUORITUS osoitetaan kansainvälisellä IW-diplomilla. Koulutus koostuu 
kuudesta eri moduulista, kolmelle eri prosessille. Näistä oppilas/oppilaitos voi rakentaa tarpeen ja mielenkiinnon 
mukaisen koulutuskokonaisuuden. Tämän perusteella oppilas voi saada kansainvälisen pätevöityskoulutuksen 
piena- (IFW), levy- (IPW) tai putkitasolle (ITW).

KAIKKI KÄYTÄNNÖN HARJOITTEET  
TARKASTETAAN visuaalisesti ja käytännön  
kokeissa hyväksyntä tapahtuu hitsaajan päte-
vyyskokeen SFS-EN ISO 9606-1 ja -2 mukaan. 
Laaja teoreettinen osaaminen (hitsauksen 
perusteet, hitsausmerkinnät, hitsausstandardit, 
hitsausohjeet, hitsausprosessit, materiaalien 
hitsattavuus ja hitsauksen laatu) todennetaan 
kokeella, jonka läpipääsyraja on 60 %. Laaja 
teoreettinen osaaminen, monipuoliset käytän-
nön harjoitteet ja pätevyyskokein todennettu 
käytännön hitsaustaito tarjoavat paremman 
pohjan pelkällä pätevyyskokeella osoitettuun 
osaamiseen verrattuna.

HITSAAJA YMMÄRTÄÄ HITSAUKSEN LAADUN JA OSAA LUKEA PIIRUSTUKSIA JA HITSAUS- 
OHJEITA. Hitsaajalle kansainvälinen IW-diplomi mahdollistaa työn koti- ja ulkomailla. Diplomi on todiste 
osaamisesta ja vaativan koulutuksen läpikäynnistä. Kansainvälinen IW-koulutus vastaa teollisuuden haasteisiin ja 
tarpeisiin ja alalle saadaan osaavia ammattilaisia. Päteviä ja motivoituneita hitsaajia tarvitaan nyt ja tulevaisuu-
dessa. Niitä jotka aikanaan siirtävät hiljaisen osaamisen ja tiedon tuleville sukupolville. Kuva hitsauskilpailutilanteesta.
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