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välinehuoltoalan perustutkinto 

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen 
 yhteistyöpäivä 18.3.2016 

Välinehuollon tutkintotoimikunta 

Tehdyt sopimukset  

  Järjestämissopimukset voimassa 1.8.2015 mukaan 

1.  Savon koulutuskuntayhtymä 
2.  Stadin aikuisopisto 
3.  Amiedu 
4.  Osekk 
5.  Turun ammatti-instituutti 
 

ei sopimusta  Etelä-Savon koulutus Oy   
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Järjestämissopimukset 
  Näyttötutkinnon järjestämissopimus tehdään nykyiselle 

opetushallituksen lomakkeelle,  
•  alustavasti täydennetty lomake löytyy Optima PT- kansiosta 
 

  Täytetään ja lähetetään tutkintotoimikunnalle hyväksyttäväksi 
•  kun järjestämissuunnitelma ja muut sopimuksen liitettävät 

asiakirjat on hyväksytty tutkintotoimikunnassa voidaan 
allekirjoittaa 

•  uusimiset 1.8.2015 muutokset 

      Vh PT järjestämissuunnitelma.docx 

      Arvioijaluettelo PT.xls 

      Arvioijaluettelo PT.doc 

      Yhteys-_ja_vastuuhenkilöt_PT_.doc 

         PT_Näyttötutkintojen_järjestamissopim.doc 

Välinehuollon tutkintotoimikunta 

Liite 1. Järjestämissuunnitelma 

Välinehuollon tutkintotoimikunta 8540 

•  Käytetään Opetushallituksen järjestämissuunnitelmapohjaa,  
•  toimikunnan yhteys ym. tietoja täydennetty lomakkeeseen, 

lomake  löytyy tutkintotoimikunnan PT- Optimakansiosta 

•  Järjestämissuunnitelman valmistelut 
•  muutoksia/lisäyksiä on tehty matkan varrella 
•  on myös keskusteltu näyttötutkintotilaisuuksiin käytettävästä 

ajasta, miten ehditään osoittaa osaaminen ja ammattitaito 
1-2 päivän aikana 

•  valinnaisen osan valinta – tunnustaminen, perustelut olleet 
puutteellisia 
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Liite 1 
  Missä näyttötutkintotilaisuudet järjestetään (13a) 

•  ks. Ammattitaidon osoittamistavat 
•  työpaikan kriteerit 
•  tuleeko ammattitaito ja osaaminen aina osoitetuksi? 
 

  Näyttötutkintotilaisuuksien sisältö (13B) 
•  ks. Ammattitaidon osoittamistavat 
•  kuvaus tutkinnon osittain millaisissa käytännön työtehtävissä 

tutkinnon suorittaja osoittaa perusteissa vaaditun 
ammattitaidon 

   

Välinehuollon tutkintotoimikunta 

Muut liitteet 

  Liite 2 Näyttötutkintojen järjestämissopimuksen 
yhteyshenkilöt ja tutkintokohtaiset vastuuhenkilöt 

 
 
  Liite 3 Arvioijaluettelo; Käytössä kahdenlaista pohjaa ja 

oppilaitos saa itse päättää kumpaa käyttää 
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  Optiman, tutkinnonjärjestäjän kansiot 
Kaikki kokoukseen esitettävät asiat viedään suoraan 
kokouskansion alle. Jos kansio on jo kiinni ja asia kiireellinen 
ota yhteys sihteeriin tai puheenjohtajaan 

 
  Tutkintotoimikunnan sihteerin yhteystiedot 

Sanna Vahala 
050 5959098 
s.vahala2@luukku.com 

Välinehuollon tutkintotoimikunta 

Laadunvalvonta 

  Näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta vastaavat Opetushallituksen 
yhteydessä toimivat tutkintotoimikunnat 

 
  Tutkintotoimikunnilla on velvollisuus valvoa näyttötutkintojen 

järjestämissopimusten noudattamista sekä seurata tarvittaessa 
tutkintotilaisuuksien järjestämistä ja tutkintosuoritusten arviointia yhdessä 
näyttötutkinnon järjestäjien kanssa 

  Toimikauden alkaessa kukin tutkintotoimikunta suunnittelee, miten se valvoo 
tutkinnon järjestäjien kanssa tehtyjen järjestämissopimusten toteuttamista 
käytännössä. 

Lähde: Kokkonen
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  Työnantajien edustajat:Tuula karhumäki ja Sanna Vahala (KT 
kuntatyönantajat) 

  Työntekijöiden edustajat: Susanna Mantere(JHL ry) 
 Satu Häkkinen(Jyty ry) 

  Opettajien edustajat: Tiina Hämäläinen ja Kristiina Özyilmaz 
  Kokouksia pyritään pitämään 1*kk ”live” tai optimakokouksena 

  Kiitos kuluneesta kaudesta ja hyvästä yhteistyötä! 

Välinehuollon tutkintotoimikunta 
Toimikausi 1.8.2013 - 31.7.2016 


