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Kokouksen avaus ja ajankohtaiset OPH:n asiat, Aira Rajamäki
Puheenjohtaja Aira Rajamäki avasi kokouksen kello 12:15
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Edellisen kokouksen (26.10.2015) pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
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Ammatillisen koulutuksen reformi, Aira Rajamäki
Todettiin, että kaikilla läsnäolijoilla on tieto ammatillisen koulutuksen reformin
taustoista. Aira Rajamäki esitteli reformin toteutukseen suunnitellun aikataulun ja
valmisteluorganisaation kokoonpanon sekä tehtävät. Lainsäädännön on tarkoitus astua
voimaan pääosin 1/2018 siten, että reformi toteutetaan vuoden 2018 aikana. Tutkinnon
perusteet uudistetaan vaiheittain reformin yhteydessä. Tavoitteena on, että uudistetut
tutkinnon perusteet astuvat voimaan viimeistään vuoden 2019 alusta. Kokeiluille on
myönnetty jatkoaika 2019 vuoden loppuun ja niiden osalta tutkinnon perusteet
uudistuvat kokeilun loputtua, mikäli kokeilujen vakinaistamiseen päädytään. Alkukesän
2016 aikana toteutetaan eri paikkakunnilla reformin valmisteluun liittyviä työpajoja, joissa
hallituksen esityksiä esitellään ja joihin läsnäolijoitakin kehotettiin osallistumaan. Lopuksi
Aira Rajamäki esitteli seikkoja, mitkä on koettu tärkeäksi tulevaisuudessa ammatillisen
koulutuksen kehittämiseksi (Liite 1).
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OKM:n TUTKE3 tutkintorakenteen ja tutkintojen kehittämistyö, Aira Rajamäki
Aira Rajamäki esitteli diasarjassaan www.vipunen.fi tilastojen pohjalta aluksi eri
tutkintojen suorittajamääriä. Lisäksi esitettiin TUTKE3 työelämän ohjausryhmän
15.3.2016 antamien palautteiden pohjalta laadittu luonnos sosiaali, -terveys- ja liikuntaalan tutkintorakenteen kehittämiseksi. Esillä oli tutkintojen tämän hetkinen tilanne ja
näihin suunnitellut rakenteelliset muutokset sekä esimerkkejä mahdollisesti
muodostettaviin uusiin tutkintoihin tulevista osaamisaloista sekä tutkintonimikkeiden
muutoksia. Todettiin vielä, että STM/Valvira päättävät nimikesuojatuista
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ammattihenkilöistä ja tällä hetkellä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa
osaamisalakohtaiset nimikesuojaukset eivät ole mahdollisia. TUTKE3 uudistuksessa
tutkintojen määrää tullaan radikaalisti vähentämään (varsinkin ammattitutkintojen ja
erikoisammattitutkintojen osalta). Luonnoksia sosiaali- ja terveys- ja liikunta-alan alan
perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkintorakenteeksi tullaan käymään läpi
vielä sidosryhmien kanssa ja esitellään toukokuussa TUTKE3 ohjausryhmässä, joka
sitten tekee esityksensä opetus- ja kulttuuriministeriölle.
Tämän hetkisessä luonnoksessa välinehuoltoalan perustutkinto kuulusi sosiaali- ja
terveysalan perustutkintoihin (päätös tutkintorakenteeseen liittämisestä tehdään vasta
kokeilun päätyttyä). Välinehuollon ammattitutkinto kuuluu tämän hetkisessä
luonnoksessa yhtenä osaamisalana sosiaali- ja terveysalan ammattitutkintoihin. Mikäli
välinehuoltoalan perustutkinto tulee jäämään tutkintorakenteeseen kokeilun päätyttyä, on
mahdollista, että välinehuoltajan ammattitutkinto tulee poistumaan ammattitutkinnoista
tai se jää muodostettavan uuden ammattitutkinnon osaamisalaksi. Sosiaali- ja terveysalan
erikoisammattitutkinnoista esitetään luonnoksessa poistettavaksi välinehuoltajan
erikoisammattitutkinto, koska siihen kuuluvaa osaamista on nykyisin saatavissa muista
tutkinnoista, esim. lähiesimiehen erikoisammattitutkinto.
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Kokeilujen tilannekatsaus, koordinaattori Marja Veikkola, OSEKK
Koordinaattori Marja Veikkola esitteli kokeilujen tilannekatsauksen (Liite 2).
Kokeiluille on perustettu uudet verkkosivut osoitteessa http://sotekk.osekk.fi/. Marja
Veikkola kertoi, että kaikki kokeilut ovat esillä Seinäjoen Taitajakisoissa 10.-12.5.2016.
Todettiin, että Taitajakisoja voi hyödyntää esim. kokeilujen markkinoinnissa. Marja
Veikkola kertoi kuulumisia välinehuoltoalan perustutkinnon yhteistyöpäiviltä 17.18.3.2016 Oulusta. Samalla hän toivotti kaikki tervetulleiksi seuraavaan yhteistyöpäivään
3.-4.10.2016 Helsinkiin (Stadin ammattiopisto).
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Välinehuoltoalan perustutkinnon kokeilun väliraportti v. 2015, koordinaattori
Marja Veikkola, OSEKK
Koordinaattori Marja Veikkola esitteli helmikuun lopulla valmistuneen koulutuksen
järjestäjien vastauksiin perustuvan väliraportin tuloksia. Esille nousi välinehuoltoalan
perustutkinnossa opintojen keskeyttäneiden suuri määrä ja vaikeudet
työssäoppimispaikkojen järjestämiseksi. Todettiin, että mm. tältä osin vuosiraportin
kysymyksiä tulee jatkossa täsmentää. Muuten todettiin, että välinehuoltoalan
perustutkinto on käynnistynyt hyvin ja tutkinnon perusteet ovat vastanneet hyvin
työelämän tarpeita. Tutkinnon osien määrää tulee vielä tarkastella ja arviointikriteereitä
tarkentaa siten, että arviointi tyydyttävällä, hyvällä ja kiitettävällä tasolla helpottuisi. Soralainsäädännön tutkintoon liittämisen perusteluja tulee vielä jatkossa tarkentaa. Kysymys
on myös arvioijien riittävästä perehdytyksestä perustutkinnon arvioinnissa.
Todettiin, että työelämässä haasteita aiheuttaa se, että työpaikoilla on yhtä aikaa sekä
välinehuoltajan ammattitutkinnon että välinehuoltoalan perustutkintoa suorittavia.
Työelämällä ja kokeilussa mukana olevilla koulutuksen järjestäjillä ei vielä ole selkeää
käsitystä siitä, kumpi tutkinto jatkossa palvelee paremmin työelämää. Käytiin keskustelua
siitä, miten välinehuoltoalan perustutkinnon tutkinnon osien määrä ja sisältö jatkossa
kokeilussa muodostuisi. Todettiin, että tarkoitus ei ole kokeilussa toistaa sitä, mitä jo on
ammattitutkinnossa. Mikäli kokeilu aikanaan osoittaa, ettei työelämässä tarvita laajaalaista ja erikoistuneempaa osaamista tuottavaa ammatillista perustutkintoa
välinehuoltoalalle, voidaan perustutkinnosta luopua ja sijoittaa välinehuollossa tarvittava
osaaminen yhtenä osaamisalana uuteen ammattitutkintoon. Erillisenä tutkintona se
tuskin on enää mahdollinen tulevaisuudessa.
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Marja Veikkola esitteli Oulun yhteistyöpäivän työpajatyöskentelyn tuloksia sekä esitti
yhteistyöpäivän osallistujien toiveen siitä, että tutkinnon perusteita tultaisiin lähiaikoina
kehittämään.
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Välinehuollon tutkintotoimikunnan palaute näyttötutkinnon järjestämisestä
perustutkinnon kokeilussa, pj. Tuula Karhumäki, Välinehuollon
tutkintotoimikunta
Tuula Karhumäki toi esille tutkintotoimikunnan toivomuksen välinehuoltoalan
perustutkinnon ja välinehuoltajan ammattitutkinnon eroavaisuuksien selvittämisestä
työelämälle, jotta tutkintojen sisällöt ja arviointi tulisivat kentällä tutummiksi.
Tuula Karhumäki esitteli tutkintotoimikunnan laatiman esityksen 11.4.2016
perustutkinnon kehittämiseksi (Liite 3). Toimikunnan näkemyksen mukaan tutkinnon
perusteiden ammattitaitovaatimukset ja kriteerit tulee muuttaa siten, että kriteerit
tyydyttävällä, hyvällä ja kiitettävällä tasolla ovat selkeämmin esillä.
Aira Rajamäki kiitti Tuula Karhumäkeä esityksestä todeten, että tutkintotoimikunnan
esitys tullaan ottamaan huomioon tutkinnon perusteiden jatkotyöstämisessä, mutta
tutkinnon perusteita ei lähetä uusimaan ainakaan tänä vuonna kokeilun ja TUTKE3 työn
ollessa kesken. Kokeilusta tulee saada selkeämpi käsitys. Kokeilujen aikana tehty työ
tutkinnon perusteiden kehittämiseksi ei mene hukkaan, vaan kaikki kokeilun aikana
tehdyt esitykset voidaan ottaa huomioon tutkinnon perusteita uudistettaessa.
Muistutettiin vielä kokeilun tarkoituksesta ja siitä, että koulutuksen järjestäjien tulee
tehdä yhteistyötä verkostossa ja kehittää myös omaa opetussuunnitelmaansa ja kokeilun
lopussa tehdä esityksensä tutkinnon perusteiden kehittämiseksi.
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Kokeilujen vaikuttavuusarvioinnin suunnittelutilanne, koordinaattori Marja
Veikkola, OSEKK
Kokeilujen arviointisuunnitelma on hyväksytty 2.11.2015. Arviointisuunnitelma on
nähtävillä http://sotekk.osekk.fi/- sivustoilla. Arviointiaineistona tulee olemaan mm.
tähän mennessä saadut väliraportit ja yhteistyöpajojen tuotokset sekä valmistuville
opiskelijoille tehtävät kyselyt. Arviointiin tullaan liittämään myös vuotta 2016 koskevan
väliraportin tulokset.
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Muut asiat
Välinehuoltoalan perustutkinnon yhteistyöpäivä: Seuraava Välinehuoltoalan
perustutkinnon yhteistyöpäivä on 3.-4.10.2016 Helsingissä (Stadin ammattiopisto).
Jaoston kokous: Seuraava jaoston kokous to 24.11.2016, kello 12-15, Opetushallitus,
Hakaniemenranta 6, Helsinki.
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Tiedoksi asiat
Aira Rajamäki esitteli Seija Raskun lähettämän luonnoksen kokeiluihin liittyvistä
henkilöstömuutoksista. Välinehuoltoalan jaostoon Kirsi Hell:n tilalle Jyty ry:stä on
opetus- ja kulttuuriministeriössä nimetty jatkossa välinehuolto-ohjaaja Pia Ontto-Panula.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:15

LIITTEET
Liite 1
Ammatillisen koulutuksen reformi
Liite 2
Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeilut 2014-2019.
Väliraportti vuodelta 2015 ja kokeilujen toteutussuunnitelmat vuosille 2016-2019
Liite 3
Välinehuollon jaosto ASIA: Välinehuoltoalan kokeilussa olevan perustutkinnon tutkinnon
muodostuminen 11.4.2016, tutkintotoimikunnan puheenjohtaja Tuula Karhumäki
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