Välinehuoltajan
ammattitutkinto
ja työ

Välinehuoltajan
ammattitutkinto
näyttötutkintona tai
oppisopimuksella

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINNON
SUORITTAMINEN
Välinehuoltajan ammattitutkinto suoritetaan pääsääntöisesti näyttötutkintona, joka
henkilökohtaistetaan. Henkilökohtaistaminen kohdistuu hakeutumisvaiheeseen,
valmistavan koulutuksen suunnitteluun ja itse tutkinnon suorittamiseen. Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti. Arvioinnin
pohjalta tutkinnon suorittajalle laaditaan yhdessä työpaikan kanssa henkilökohtainen
suunnitelma tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi sekä opintojen ja tutkinnon
suorittamiseksi. Suunnitelmassa huomioidaan tutkinnon suorittajan aikaisemmalla
työkokemuksella, koulutuksella tai muutoin hankittu osaaminen, jotka vaikuttavat
valmistavan koulutuksen laajuuteen. Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen
suunnitelman mukaisesti päivä-monimuoto-opiskeluna. Opiskelu muodostuu
lähiopetuspäivistä, itsenäisestä opiskelusta, työssä oppimisesta ja tutkintotilaisuuksista.
Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää ensin työpaikkaa, jossa ollaan valmiita solmimaan sopimus
oppisopimuskoulutuksesta. Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan alueen
oppisopimuskeskuksen kautta.
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Koulutus toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa joustavasti ja käytännönläheisesti.
Oppilaitokset järjestävät kaikille paitsi oppisopimusopiskelijoille työssäoppimispaikat.
Koulutukseen kuuluva työssä oppiminen auttaa usein saamaan jalkaa oven väliin ja
helpottaa näin työpaikan löytymistä. Useat oppilaitokset tarjoavat koulutuksen aikana
mahdollisuuksia erilaisiin ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluihin. Opiskelu- ja tutkinnon
suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti. Tutkinto on mahdollista suorittaa työn
ohessa, mutta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma voidaan laatia myös niin, että
opiskelu on päätoimista.
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VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINNON OSAT
JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN
Välinehuoltajan ammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että ne
edellyttävät tutkinnon suorittajalta vähintään peruskoulun tai vastaavan tasoisia tietoja
ja taitoja.

Välineet puhdistetaan ja kirjataan toiminnanohjausjärjestelmään

Välinehuoltajan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää kolmen pakollisen ja
vähintään yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista. Tutkinnon pakollisia osia
opiskellaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.
PAKOLLISET TUTKINNON OSAT
• Välineistön puhdistaminen ja desinfektio sekä puhdistamis- ja desinfektiopalveluiden
tuottaminen
• Välineistön kuivaaminen, tarkastaminen, pakkaaminen ja pakkaamispalveluiden
tuottaminen
• Välineistön sterilointi ja sterilointipalveluiden tuottaminen
VALINNAISET TUTKINNON OSAT, JOISTA VALITAAN YKSI

Välinehuoltaja tarkastaa, kokoaa ja pakkaa instrumentit sekä leikkauskorit

• Suun terveydenhoidon välineistön puhdistaminen, desinfektio ja teroituspalveluiden
tuottaminen
• Tutkinnon osan välinehuoltajan erikoisammattitutkinnosta
• Tutkinnon osan ammatillisesta perustutkinnosta
• Tutkinnon osan muusta ammattitutkinnosta
• Tutkinnon osan muusta erikoisammattitutkinnosta

Tuotteet steriloidaan ja asetetaan kuljetusvaunuihin
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VÄLINEHUOLTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINNON OSAT JA TUTKINNON
MUODOSTUMINEN
Välinehuoltajan erikoisammattitutkintoon valitulta opiskelijalta edellytetään
välinehuoltajan ammattitutkintoa ja usean vuoden työkokemusta välinehuollon
työtehtävissä.
Tutkinto voidaan suorittaa joko näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena.
Tutkinnon suorittajan aikaisempi osaaminen kartoitetaan ja hänen kanssaan tehdään
henkilökohtainen suunnitelma opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen. Välinehuoltajan
erikoisammattitutkinto suoritetaan tutkinnon osittain osoittamalla ammattitaito
näyttöinä todellisissa työtehtävissä. Tutkinnon suorittaminen edellyttää neljän
pakollisen ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.
PAKOLLISET TUTKINNON OSAT
• Työn johtaminen ja organisointi
• Infektioiden torjuntatyö
• Välinehuoltotyöhön ohjaaminen, perehdyttäminen ja työnopastus
• Välinehuoltotyön suunnitteleminen ja kehittäminen
VALINNAINEN TUTKINNON OSA: YRITTÄJYYS PUHDISTUSPALVELUALALLA
Välinehuoltajan erikoisammattitutkinnon suorittaneen työ on vaativaa erityisosaamista.
Tutkinto tarjoaa mahdollisuuden edetä uralla, toimia lähityönjohdollisissa
tehtävissä, ryhmän vetäjänä, työn ohjaajana, perehdyttäjänä ja opastajana.
Erikoisammattitutkinnon myötä opiskelija syventää osaamistaan ja voi perehtyä
esimerkiksi välinehuoltotyön suunnitteluun ja kehittämiseen, teknologiaan,
taloudellisiin ja tuloksellisiin toimintatapoihin, sekä työyhteisöllisiin taitoihin ja
infektioiden torjuntatyöhön.

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINNON
SUORITTANEEN TYÖN KUVAUS
Välinehuoltajan ammattitutkinnon suorittanut toimii sosiaali- ja terveydenhuollon
ympäristöissä, joissa tuotetaan puhdistamiseen, desinfektioon, pakkaamiseen ja
sterilointiin liittyviä toimintoja ja palveluita. Työ on erittäin vastuullista tartuntojen
leviämistä ehkäisevää työtä. Toimintaympäristöt ovat teknologialtaan hyvin erilaisia.
Välinehuoltaja tarvitsee "aseptisen omantunnon" joka tarkoittaa sitä, että missään
välihuoltoprosessin vaiheessa aseptiikka ei petä. Välinehuoltajat työskentelevät
sairaaloiden ja terveyskeskusten välinehuoltokeskuksissa, leikkaussaleissa, tehoja dialyysiyksiköissä, synnytyssaleissa, laboratorioissa, yksityisillä lääkäriasemilla,
hammashoitoloissa, eläinlääkäriasemilla, lääketehtaiden välinehuoltoyksiköissä sekä
elintarvikelaboratorioissa.
Moniammatillisessa toimintaympäristössä työskentely edellyttää tiivistä yhteistyötä
välinehuoltopalveluja käyttävien kesken. Välinehuoltajan työ on tarkkuutta vaativaa,
itsenäistä työtä, jossa korostuu yhteistyökyky, huolellisuus, kätevyys, järjestelykyky,
vastuullisuus ja kykyä hallita teknisiä laitteita. Työympäristön kosteus, kuumuus ja
vetoisuus voivat haitata alalla työskentelyä. Myös raskaat nostot kohdistuvat erityisesti
tuki- ja liikuntaelimiin. Tämän takia koulutukseen hakeutuvien fyysinen soveltuvuus
alalle huomioidaan. Henkistä rasitusta voivat aiheuttaa työn kiireys, urakkaluonteisuus
sekä työyhteisön tiiviys. Työssä menestyminen edellyttää jatkuvaa oman ammattitaidon
kehittämistä. Alan työnäkymät ovat hyvät, sillä ammattitaitoisista välinehuoltajista on
jopa pulaa. Ammattikohtaisia ja alueellisia eroja kuitenkin esiintyy.

VÄLINEHUOLTAJAT TYÖLLISTYVÄT YLEENSÄ HYVIN JA HEILLÄ ON MAHDOLLISUUS
TYÖSKENNELLÄ ERILAISISSA TYÖYMPÄRISTÖISSÄ. VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTIJA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT TARJOAVAT MYÖS MAHDOLLISUUDEN JATKOOPINTOIHIN.

JATKO-OPINTOKELPOISUUS
Välinehuoltajan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot antavat kelpoisuuden
korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden
ammattikorkeakouluopintoihin.

6

7

TYÖTÄ LÄHELLÄ IHMISTÄ
SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan
toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja alalle opiskelevien
ammattiliitto.

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER RY
Ratamestarinkatu 12, 00520 Helsinki
puh. 09 2727 910
faksi 09 2727 9120
www.superliitto.ﬁ
facebook.com/superliitto
Twitter ja Instagram @superliitto

Ovatko jäsentietosi ajan tasalla? Voit tarkistaa ne helposti
jäsensivuilta. Kirjaudu osoitteessa www.superliitto.ﬁ

