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Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot ja suoritusmäärät…
Tutkinto
Sosiaali- ja terveysalan pt

Tutkinnon suorittanut v. 2014
10033

Hammastekniikan pt

28

Lääkealan pt

127

Jalkojenhoidon at

136

Kehitysvamma-alan at

93

Kipsausalan at

7

Obduktiopreparaattorin at

8

Perhepäivähoitajan at

210

Päihdetyön at

152

Välinehuoltajan at

195

Lähde: www.vipunen.fi

…jatkuu
Tutkinto

Tutkinnon suorittanut v. 2014

Kehitysvamma-alan eat

37

Kipsimestarin eat

8

Näkövammaistaitojen ohjaajan eat

10

Psykiatrisen hoidon eat

56

Puhevammaisen tulkin eat

12

Työvalmennuksen eat

138

Vanhustyön eat

135

Välinehuoltajan eat

Lähde: www.vipunen.fi

7

Kuntoutus- ja liikunta-alan tutkinnot ja
suoritusmäärät
Tutkinto

Tutkinnon suorittanut v. 2014

Liikunnanohjauksen pt

364

Hierojan at

926

Liikunnan at

107

Liikuntapaikkojenhoitajan at

56

Valmentajan at

70

Hierojan eat

11

Liikuntapaikkamestarin eat

0

Valmentajan eat

1

Lähde: www.vipunen.fi

Kauneudenhoitoalan tutkinnot ja
suoritusmäärät
Tutkinto
Hiusalan pt
Kauneudenhoitoalan pt

Tutkinnon suorittanut v. 2014

1072
651

Hiusalan at

1

Hiusalan eat

11

Kauneudenhoitoalan eat

14

Lähde: www.vipunen.fi

Sosiaali- ja terveysala
Nykyiset tutkinnot

Esitys työelämän ohjausryhmän
lähetekeskustelun perusteella

Sosiaali- ja terveysalan pt

Sosiaali- ja terveysalan pt
Tutkinnon perusteiden uudistaminen käynnissä.
Osaamisalat täsmentyvät perustetyön edetessä.

-

Asiakaspalvelun ja tietohallinnan
osaamisala
Ensihoidon oa
Jalkojenhoidon oa
Kuntoutuksen oa
Lasten ja nuorten hoidon ja
kasvatuksen oa
Mielenterveys- ja päihdetyön oa
Sairaanhoidon ja huolenpidon oa
Suun terveydenhoidon oa
Vammaistyön oa
Vanhustyön oa

Hammastekniikan pt

Tutkintonimike osaamisalasta riippuen lähihoitaja
tai perustason ensihoitaja ja mahdolliset muut
perustetyön edetessä täsmentyvät
Nimikesuojattu ammattinimike: lähihoitaja

Suun terveydenhoidon ja hammastekniikan pt
- Suun terveydenhoidon oa, siirretään sote
pt:sta, tutkintonimike määritettävä STM:n ja
Valviran kanssa (terveydenhuollon
ammattihenkilö, nimikesuojattu ammattinimike)
- Hammastekniikan oa, hammaslaborantti

Sosiaali- ja terveysala
Nykyiset tutkinnot

Esitys työelämän ohjausryhmän
lähetekeskustelun perusteella

Lääkealan pt
- Apteekkialan oa
- Lääkealan oa

Ei muutosta

Välinehuoltoalan pt,
Kokeilu – jatkuu vuoteen 2019

Välinehuoltoalan pt?
Tutkintonimike välinehuoltaja

Sosiaali- ja terveysala
Nykyiset tutkinnot

Esitys työelämän ohjausryhmän
lähetekeskustelun perusteella

Hierojan at

Sosiaali- ja terveysalan at
- Hieronnan oa, tutkintonimike hieroja,
HUOM! Nimikesuojattu ammattinimike koulutettu
hieroja, Sovittava STM:n ja Valviran kanssa

Jalkojenhoidon at

-

Jalkojenhoidon oa

Kehitysvamma-alan at

-

Kehitysvamma-alan oa

Kipsausalan at

-

Immobilisaatiohoidon oa

Obduktiopreparaattorin at

-

Obduktiotoiminnan oa, obduktiopreparaattori

Päihdetyön at

-

Päihdetyön oa

Välinehuoltajan at

-

Välinehuollon oa

Perhepäivähoitajan at

Esitetään tutkinnon siirtämistä humanistisen ja
kasvatusalan tutkinnoksi.

HUOM! Kytköksissä välinehuoltoalan pt:n kokeiluun

Sosiaali- ja terveysala
Nykyiset tutkinnot

Esitys työelämän ohjausryhmän
lähetekeskustelun perusteella

Hierojan eat

Sosiaali- ja terveysalan eat
- Hieronnan oa

Kehitysvamma-alan eat

-

Kehitysvamma-alan oa

-

Immobilisaatiohoidon oa, tutkintonimike kipsimestari

Näkövammaistaitojen ohjaajan eat

-

Näkövammaistaitojen ohjauksen oa

Puhevammaisten tulkin eat

-

Puhevammaisten tulkkauksen oa

(Psykiatrisen hoidon eat)
Mielenterveys- ja päihdetyön eat

-

Mielenterveys- ja päihdetyön oa

Työvalmennuksen eat

-

Työvalmennuksen oa

-

Vanhustyön oa

Kipsimestarin eat

Vanhustyön eat
Välinehuoltajan eat

HUOM! Mielenterveys- ja päihdetyön eat:n perusteet voimaan
2016

Poistetaan tutkintorakenteesta. Osaaminen muiden
tutkintojen kautta

Kuntoutus- ja liikunta-ala
Nykyiset tutkinnot

Esitys

Liikunnanohjauksen pt

Ei muutosta

Liikunnan at

Liikunnan ja valmennuksen at

Valmentajan at

Nykyisten osaamisalojen lisäksi
• Vesiliikunnan ohjauksen osaamisala / valinnainen
tutkinnon osa
• ”Personal trainerin” osaamisala / valinnainen tutkinnon
osa

Valmentajan eat

Valmennuksen eat

Liikuntapaikkojenhoitajan at

Käsitellään koulutusalarajat ylittävien
kokonaistarkastelussa suhteessa golfkenttäalan
tutkintoihin

Liikuntapaikkamestarin eat

Käsitellään koulutusalarajat ylittävien
kokonaistarkastelussa suhteessa golfkenttäalan
tutkintoihin

Kauneudenhoitoala
Nykyiset tutkinnot

Esitys

Hiusalan pt

Hius- ja kauneudenhoitoalan pt
- Ihon erikois- ja laitehoitojen oa, kosmetologi
- Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan oa,
kosmetiikkaneuvoja,
- Hiusalan oa, parturi-kampaaja
- Hius- ja kauneudenhoitoalan yrittäjyyden oa, hiusalan
yrittäjä ja/tai kauneudenhoitoalan yrittäjä

Kauneudenhoitoalan pt
-

Ihon erikois- ja laitehoitojen oa
tutkintonimike: kosmetologi
Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan oa
tutkintonimike: kosmetiikkaneuvoja

Työelämästä tullut esitys kauneudenhoitoalan pt:n nimen
muuttamisesta ”Ihon hoidon perustutkinnoksi”. Asiaa
käsitellään koulutustoimikunnissa 4/2016.

Hiusalan at

Poistetaan tutkintorakenteesta.

Hiusalan eat

Hius- ja kauneudenhoitoalan eat
- Ihon hoidon asiantuntijuuden oa
- Terapeuttisten hoitojen oa (esim. lymfahoito,
aromaterapia)
- Palvelujen tuottamisen ja kehittämisen oa
- Kilpailutoiminnan oa (hiusalan kilpailijana ja/tai
valmentajana toimiminen)
- Kouluttamisen ja ohjaamisen oa
- Ekologisten hius- ja kauneudenhoitopalvelujen
tuottamisen oa

Kauneudenhoitoalan eat

