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Carita Vartiainen, Suomen Välinehuoltajayhdistys ry
Riitta Vehovaara, JHL ry

Poissa:

Käsitellyt asiat:
1
Kokouksen avaus
Opetusneuvos Aira Rajamäki avasi kokouksen klo 12 ja totesi läsnäolijat.
2

Edellisen kokouksen (24.11.2016) pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin yksimielisesti edellisen kokouksen pöytäkirja.
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OKM:n tutkintorakenneasetus ja välinehuoltoalan perustutkinnon perusteiden
uudistaminen 1.8.2018 alkavaa koulutusta varten
Esittelijänä opetusneuvon Aira Rajamäki.
 Tutkintorakenneasetus tulee voimaan 1.8.2017. Välinehuoltoalan perustutkinto
vakinaistuu ammatilliseen tutkintorakenteeseen ja uudistetut tutkinnon perusteet
tulevat voimaan 1.8.2018 alkaen. Tutkintoon tulee sisältyä laaja-alainen ja
erikoistuneempi osaaminen työelämän tarpeita ja alan kehittämistä ajatellen.
 Välinehuoltajan ammattitutkinto on ehdotettu olevan voimassa 31.1.2.2018 asti,
jonka jälkeen se poistuisi tutkintorakenteesta. Välinehuoltajan
erikoisammattitutkinto on ehdotettu poistettavaksi tutkintorakenteesta
31.12.2018. Sen sisältämä osaaminen yhdistyy nykyiseen lähiesimiestyön
ammattitutkintoon ja ehdotettuun uuteen johtamisen ja yritysjohtamien
erikoisammattitutkintoon.
 Osaamisen tason määrittelyssä on otettava huomioon mm. NQF – laki
tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä (93/2017) ja
Valtionneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien
viitekehyksestä (120/2017), jotka tulevat voimaan 1.3.2017. Välinehuoltoalan
perustutkinto asettuu kahdeksanportaisen viitekehyksen tasolle 4.


Välinehuoltoalan perustutkinnon perusteiden kokeilussa mukana olevien
koulutuksen järjestäjien tulee kokeilun tuloksena tehdä ehdotus tutkinnon
perusteiksi. Kokeilu jatkuu 31.7.2018 asti.
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OPH on tehnyt yhteistyösopimuksen Välinehuoltoalan perustutkinnon nykyisten
tutkinnon perusteiden muokkaamisesta lopullisiksi tutkinnon perusteiksi
Amiedun kanssa. Tutkinnon perusteet uudistetaan vuoden 2017 aikana
ePerusteet -alustalle erillisen aikataulun mukaisesti.



Sovittiin, että kokeilun päättymiseen saakka Välinehuoltoalan jaoston rooli on
asiantuntijaohjauksessa ennen perusteiden lausunnolle lähettämistä sekä
lausuntopalautteiden huomioon ottamisen varmistaminen perusteiden
luonnoksissa. Tukintojen ja tutkinnon osien ulkoasu ja rakenne tulevat
muuttumaan ”kontekstuaalisen kuvaustavan” mukaisiksi, jolloin nykyisen
perusteen tutkinnon osien kuvaustavan aiheuttamat päällekkäisyydet tulevat
poistumaan.



Tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi tullaan
tarkistamaan perustetyössä tarvittavin osin.
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Kokeilujen väliraportti vuodelta 2016
Koordinaattori Marja Veikkola, OSEKK esitteli koulutuksen järjestäjien kokeiluihin
liittyvän väliraportin tuloksia vuodelta 2016. Materiaali on pöytäkirjan liitteenä.
Välinehuoltoalan perustutkinnosta on valmistunut kuudelta koulutuksen järjestäjältä
vuonna 2016 yhteensä 61, vuonna 2017 valmistuu 58. Arvio vuodelle 2018 on 83
valmistuvaa ja vuodelle 2019 yhteensä 36 valmistuvaa. Työssäoppimiseen käytetty laajuus
osaamispisteinä ja työpäivinä vaihteli huomattavasti koulutuksen järjestäjien kesken.
vaihtelu johtunee henkilökohtaistamisesta. Suurin osa koulutuksen järjestäjistä oli
yhdistänyt eri tutkinnon osien työssäoppimista. Keskeisiä haasteita tulevaisuutta ajatellen
ovat poisoppiminen välinehuoltoalan ammattitutkinnon osaamisen arvioinnista sekä
arvioijien perehdyttäminen. Tutkinnon tunnettavuutta työelämässä tulee lisätä.
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Kokeilujen vaikuttavuusarvioinnista
Anna Levy, OSEKK esitteli kokeilujen vaikuttavuuden arviointiraportin tuloksia.
Välinehuoltoalan perustutkinto on todettu vastaavan hyvin työelämän nykyisiä ja
tulevaisuuden tarpeita. Opiskelijat ovat kokeneet tärkeiksi infektioiden torjuntatyön,
välinehuoltoprosessin ja tuotannon ohjauksen. Työelämä on tuonut esille sen, että
opetus sisältää laaja-alaista tietoa välinehuoltotyöstä. Seitsemästä oppilaitoksesta neljä
esittää välinehuoltoalan perustutkintoa vakinaistettavaksi. Tutkinnon vastaamisessa
uusiin osaamistarpeisiin nähtiin tärkeinä digitalisaatio ja lääketieteen sekä teknologian
kehittyminen. Arvio tutkintorakenteeseen liittämisestä vaatii nykyisten tutkinnon
perusteiden korjaamista päällekkäisyyksien osalta. Nykyisten tutkinnon osien määrää
halutaan jossain määrin vähentää esim. integroimalla niiden ammattitaitovaatimuksia ja
tutkinnon osien sisältöjä toisiinsa.
Aira Rajamäki pyysi vielä tarkkaan harkitsemaan perustutkinnon vaatimuksia ja
miettimään tarkoin esitettyjä määrällisiä rajauksia siten, ettei tutkinnon ”rimaa” lähdetä
madaltamaan liikaa ja vähentämään pakollisia tutkinnon osia. Erityisesti radikaali
pakollisten tutkinnon osien vähentäminen tekisi tutkinnon osien osaamispisteiden
määrittelyn erittäin hankalaksi.
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Kokeiluverkoston yhteistyöpäivät Savon ammatti- ja aikuisopistossa
Koordinaattori Marja Veikkola esitteli tulevan kokeiluverkoston yhteistyöpäivä 3.4.4.2017 ohjelman.
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Muut asiat
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Tuula Karhumäki toi tiedoksi välinehuollon valtakunnallisen ja kansainvälisen
toimintapäivän, mikä on 10.4.2017. Enemmän tietoa asiasta www.sshy.fi sivustoilla.
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9
Liitteenä:

Tiedoksi asiat
 Aira Rajamäki esitteli OPH:n nimeämän Välinehuoltoalan perustutkinnon
tutkinnon perusteiden perustetyöryhmän kokoonpanon. Yhteistyösopimus on
tehty Amiedun kanssa.


Aira Rajamäki esitteli Jyty-lehden artikkelin välinehuoltajan työstä.



Seuraava kokous sovitaan tarkemmin elokuun loppupuolelle 2017, jolloin
Amiedun asiantuntija esittelee luonnokset uudistetuista tutkinnon perusteista,
jotka lähtisivät lausunnolle. Aira Rajamäki kutsuu jaoston koolle, kun aikataulut
tarkentuvat.

Kokouksen päättäminen
Aira Rajamäki päätti kokouksen klo 14:10.
Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeilut 2014-2019
Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeilujen vaikuttavuuden arviointi
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