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Käsitellyt asiat:
1
Kokouksen avaus ja ajankohtaiset asiat, Aira Rajamäki
Puheenjohtaja Aira Rajamäki avasi kokouksen kello 13.
Todettiin läsnäolijat ja kuultiin ohjausryhmän kuulumiset.
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Koulutuskokeilujen koordinaattorin tilannekatsaus ja kooste koulutuskokeilujen
väliraportista vuodelta 2014, koordinaattori Marja Veikkola
Koordinaattori Marja Veikkola esitteli Välinehuoltoalan perustutkinnon
koulutuskokeilun väliraportin yhteenvedon. Todettiin, että Välinehuoltoalan
perustutkintoa tullaan tulevan vuoden aikana toteuttamaan sekä ammatillisena
perustutkintona että aikuisten näyttötutkintona. Tutkinnon järjestäjien palautetta
Välinehuollon perustutkinnon kokeiluista (vrt. koordinaattorin kokoama raportti
saaduista palautteista) on saatu niukasti. Palautteiden perusteella luotettavaa ja kattavaa
kuvaa tutkinnon kehittämiseksi ei tässä vaiheessa vielä ole. Aira Rajamäki on ottanut
huomioon saadun palautteen tutkinnon sisältöjen kehittämisessä ja tehnyt niiden
mukaisia muutoksia tutkinnon perusteisiin.
Käytiin läpi Sora-lainsäädännön sisällyttämistä Välinehuoltoala perustutkintoon. Soralainsäädäntö edellyttää välinehuoltotyön osalta perusteluita siitä, miten työ liittyy potilasja asiakasturvallisuuteen ja sitä kautta Sora-lainsäädännön piiriin. Todettiin, että
välinehuoltotyöllä on välillinen vaikutus potilas- ja asiakasturvallisuuteen. Lisäksi työssä
korostuu kansantaloudellinen näkökulma. OPH toivoo em. liittyen tutkinnon järjestäjiltä
jatkossa selkeitä perusteluita koottaviin raportteihin. Tällöin asioita mm. Soralainsäädännön osalta voidaan nykyistä paremmin perustella opetus- ja
kulttuuriministeriössä.
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Välinehuoltoalan perustutkinnon järjestämissopimusten tilanne. Susanna
Mantere, Välinehuollon tutkintotoimikunta
Välinehuollon tutkintotoimikunta on hyväksynyt maaliskuuhun 2015 mennessä kahden
tutkinnon järjestäjän järjestämissuunnitelmat. Susanna Mantere kävi läpi
järjestämissuunnitelman laatimisvaiheet, lomakkeet ja liitetiedostot. Käytiin keskustelua
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arvioijaluettelossa esitettyjen arvioijien perehdytyksestä ja oppilaitosten vastuusta
perehdyttää arvioijat tehtäviinsä. Toiminta tulee perustua molemmin puoleiseen
luottamukseen ja joustavuuteen. Susanna Mantere vie jaoston terveiset Välinehuoltoalan
tutkintotoimikunnalle. Toivottiin myös, että tutkintotoimikunta ohjeistaa tutkinnon
järjestäjiä tutkintotilaisuuksien pituudesta ja mahdollisuudesta suorittaa tutkinnon osia
samanaikaisesti siten, että tutkinnon järjestäjillä ja tutkintotoimikunnalla on selkeä käsitys
luotettavasta arviointiprosessista.
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Välinehuoltoalan perustutkinnon päivitetyt tutkinnon perusteet koulutuskokeilua
varten (voimaan 1.8.2015 alkaen), luonnoksen esittely Aira Rajamäki
OPH:n tutkintomääräykset muuttuvat. Kaikki opiskelijat ja tutkinnon suorittajat siirtyvät
opiskelemaan 1.8.2015 alkaen uudistettujen kokeiluperusteiden mukaisesti.
Opetuskeskeisestä ajattelusta siirrytään oppimiskeskeiseen ja opiskelijalähtöiseen
opetukseen. Opetussisällöistä siirrytään oppimistuloksiin eli siihen, mitä opiskelijan tai
tutkinnon suorittajan tulee osata koulutuksen tai tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Muutoksen yhteydessä ammatillisten tutkinnon osien kohdalta ei vaadita lisäsuorituksia.
Tutkinnon sisäinen rakenne muuttuu siten, että ammatilliset tutkinnon osat ovat 135
osp, yhteiset tutkinnon osat 35 osp, vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp. Tutkinnon
suorittaminen edellyttää yhteensä 180 osp. Tutkinnossa ei ole enää osaamisalaa eikä
opinnäytetyö sisälly tutkintoon.
Jatkossa Välinehuoltoalan perustutkinnossa on kuusi tutkinnon osaa. Tieto- ja
viestintätekniikan hyödyntäminen välineiden huoltotyössä (5 osp) siirtyy valinnaiseksi
tutkinnon osaksi, koska samankaltainen tutkinnon osa on pakollisena tutkinnon osana
yhteisten tutkinnon osien Matemaattis-luonnontieteellisessä osaamisessa
ammatillisessa peruskoulutuksessa (vrt. samaa tutkinnon osaa ei voi tarjota kahteen
kertaan). Edellä mainitusta johtuen Prosessin ohjaus, tuotantojärjestelmien
hyödyntäminen ja laatutyö välineiden huollossa korottuu yhteensä 15 osp:een (vrt.
aikaisemmin 10 osp). Tutkinnon suorittaminen edellyttää valinnaisia tutkinnon osia
yhteensä 15 osp. Vapaasti valittavia tutkinnon osia yht.10 osp.
Tutkinnon perusteissa on tarkistettu työn suunnittelua ja suunnitelmallista työskentelyä
sekä kielitaidon osaamista ja käsitteitä. Tutkintoon jätettiin kokeilun kannata tärkeitä
lisämääräyksiä. Ammatillisessa peruskoulutuksessa voidaan yksilöllisen tai alueellisen
erityistarpeen mukaisesti suunnitella tutkinto yli 180 osp:een.
Aira Rajamäki on lisännyt tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja kriteereihin
aikaisempaa selkeämmin työn suunnittelua, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä asiakas- ja
potilasturvallisuutta. Samoin hän on selkeyttänyt kielitaitovaatimuksiin liittyviä
ammattitaitovaatimuksia ja kriteereitä. Ammattitaidon osoittamistapoihin on lisätty
selkeämmin simuloidun osaamisen osoittamisen mahdollisuus. Todettiin, että
Välinehuoltoalan perustutkinnon osalta ePerusteena julkaiseminen on vielä päätöstasolla
kesken.
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Muut asiat
Seuraava jaoston kokoontumisaika 26.10.2015 Opetushallituksen tiloissa kello 13-15.
Tuolloin käydään läpi uudistuneiden kokeiluperusteiden käyttöön oton palautteet ja
tutkinnon järjestämistilanne.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen kello
15:36.
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