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Ajankohtaista
• Reformin säädösten valmistelutilanne/OKM

• Järjestämislupien tilanne/OKM

• Reformin toimeenpanon edistäminen monin eri tavoin 

• AMIS-kiertue käynnissä: 20.9.2017 (Vaasa), 29.9 (Oulu), 4.10 (Helsinki), 5.10 
(Kuopio), 25.10 (Tampere), 31.10 (Turku)

• Tutkintojen perusteiden uudistaminen/OPH – ”tuotantopiikki”

 Välinehuoltoalan perustutkinnon perusteet lausunnolla 5.10.2017 asti

 Lausuntopalautteiden koonti ja perusteen viimeistely pikaisella aikataululla

 Peruste OPH:n johtokuntaan ja pääjohtajan esittelyyn 23.11.2017

• Yhteiset tutkinnon osat ja kaikkia perustutkintoja koskevat ammatilliset 
tutkinnon osat lausunnolla 5.10.2017 asti.
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Välinehuoltoalan perustutkinto
Ammatillisten tutkinnon osien lausuntopyyntö

• Lausuntopyynnössä pyydettiin lausuntoja

 Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä

 Tutkinnon osista, niiden nimistä sekä tutkinnon muodostumisesta

 Tutkinnossa vaadittavasta ammattitaidosta, osaamisen arvioinnista ja 
ammattitaidon osoittamisesta

• Lausuntoja pyydettiin keskeisiltä työelämän tahoilta, ammattijärjestöiltä ja 
yhdistyksiltä, koulutuksen järjestäjiltä ja alan tutkintotoimikunnalta

• Luonnoksessa otettu huomioon Välinehuoltoalan jaoston kommentit.
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Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja

• Koko tutkinto 180 osp

• Tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon 
osista (yht. 145 osp)

 Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat, 120 osp

 Valinnaiset tutkinnon osat, 25 osp

• Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

 Pakolliset tutkinnon osat, 26 osp

 Valinnaiset tutkinnon osat, 9 osp

• Tutkinnon peruste voimaan 1.8.2018 alkavassa koulutuksessa.
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Pakolliset ja valinnaiset ammatilliset tutkinnon 
osat (substanssikohtaiset)
Pakolliset tutkinnon osat (5 kpl)

 Infektioiden torjunta välineiden 
huoltotyössä, 20 osp

 Välineiden puhdistaminen ja 
desinfiointi, 30 osp

 Välineiden pakkaaminen, 25 osp

 Välineiden sterilointi, 25 osp

 Prosessin ohjaus, 
tuotantojärjestelmien hyödyntäminen 
ja laatutyö välinehuoltoalalla, 20 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (4 kpl)

 Välinehuolto suun 
terveydenhuollossa, 25 osp

 Välinehuolto 
toimenpideyksiköissä, 25 osp

 Välinehuolto kliinisissä 
palveluyksiköissä, 25 osp

 Välinehuollon logistiset palvelut, 
25 osp
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Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat (kaikissa 
perustutkinnoissa)
• Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva osaaminen, 5-15 ops

• Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai 
erikoisammattitutkinnosta, 5-15 osp

• Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

• Yrityksessä toimiminen, 15 osp

• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp

• Huippuosaajana toimiminen, 15 osp

• Jatko-opintovalmiuksia tukevat tutkinnon osat, 1-25 osp

• Korkeakouluopinnot, 1-25 osp
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Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, väh. 11 osp

• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, väh. 6 osp

• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, väh. 9 osp
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Elinikäisen oppimisen avaintaidot

• Otettu huomioon eri tutkinnon osissa monipuolisesti alakohtaisesti sovellettuna 
ja työelämän tarpeiden mukaisesti

 Digitaalinen ja teknologinen osaaminen

 Matemaattinen ja luonnontieteellinen osaaminen

 Osaamisen kehittäminen

 Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen

 Kestävän kehityksen osaaminen

 Kulttuurinen osaaminen.
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Kiitos


