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Ajankohtaista

• Tutkintorakenneasetus

• NQF

• Välinehuoltoalan perustutkinnon perusteiden uudistaminen

• Työryhmän asettaminen ja yhteistyösopimus

• Välinehuoltoalan jaoston ohjauksen hyödyntäminen  perustetyössä

• Vaikuttavuusarvioinnin tulokset

• Vuoden 2016 väliraportin tulokset
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Tutkintorakenneasetus
OKM:n muistio 8.2.2017 ja sen liite

• Voimaan 1.8.2017  -> 

• Välinehuoltoalan perustutkinnon perusteet voimaan 1.8.2018 -> ”tutkintoon 
sisältyisi laaja-alaista osaamista työelämän tarvetta ja alan kehittämistä varten. 
Välinehuollon osaamista tarvitaan työelämässä myös muissa kuin 
terveydenhuollon toimintaympäristöissä, esim. pieneläinklinikoilla, 
lääketeollisuudessa sekä elintarviketeollisuudessa”

• Yhteys Terveysalan ammattitutkintoon? -> Välinehuoltajan ammattitutkinto 
ehdotetaan olemaan voimassa 31.12.2018 saakka, jonka jälkeen se poistuisi 
tutkintorakenteesta?
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Tutkintorakenneasetus
OKM:n muistio 8.2.2017 ja sen liite…

• Välinehuoltajan erikoisammattitutkinnon osaaminen yhdistettäisiin 
nykyiseen lähiesimiestyön ammattitutkintoon ja ehdotettuun uuteen 
johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon. Muutos 
ehdotetaan tulemaan voimaan 1.1.2019. Nykyinen välinehuoltajan 
erikoisammattitutkinto poistuisi siten tutkintorakenteesta 
31.12.2018. Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto ehdotetaan 
poistettavaksi tutkintorakenteesta, sillä osaaminen voidaan hankkia 
muiden tutkintojen kautta.

• Siirtymäaika  kolme vuotta.
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NQF - Laki tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien 
viitekehyksestä (93/2017) ja Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja 
muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä (120/2017)

• Voimaan 1.3.2017

• Välinehuoltoalan perustutkinto asettuisi 
viitekehyksen tasolle 4

• Perustutkinnon määritelmä laissa (630/1998) –
”laaja-alainen ja erikoistuneempi osaaminen”
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Kokeilututkinnosta tutkintorakenteen 
mukaiseen tutkintoon
• Kokeilussa mukana olevien koulutuksen järjestäjien tulee tehdä ehdotus 

tutkinnon perusteeksi  

 ”Ehdotuksessa tulee ottaa huomioon tämän työn ohjausryhmän (=jaosto) 
linjaukset, työelämän tarpeet, voimassa olevat säädökset, koulutuspoliittiset 
linjaukset, kokeilun väliraporttien ja vaikuttavuusarvioinnin tulokset sekä 
ammatillisen koulutuksen reformin asettamat muutostarpeet.” 

• Ehdotuksen tekeminen mahdollistuu asetetun perustetyöryhmän yhteistyön 
tuloksena

 Perustetyöryhmä asetettu 

 Yhteistyösopimus Amiedun kanssa

03/03/2017 Opetushallitus 6



Kokeilututkinnosta tutkintorakenteen 
mukaiseen tutkintoon

• Tutkinnon perusteiden uudistaminen vuoden 2017 aikana 
ePerusteet –alustalla erillisen aikataulun mukaisesti

• Kokeilu jatkuu 31.7.2018 asti

 Välinehuoltoalan jaoston rooli  työn 
asiantuntijaohjauksessa - ennen perusteiden lausunnolle 
lähettämistä sekä lausuntopalautteiden huomioon 
ottamisen jälkeen.
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