
Vanhustyön erikoisammattitutkinto uudistuu  

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon uudistaminen käynnistyi kesän alussa laajalla, kaikille avoimella 

työpajatyöskentelyllä Mikkelissä. Työ on jatkunut työpajassa käydyn keskustelun pohjalta. Nyt ollaan edetty siihen 

vaiheeseen, että ensimmäinen luonnos yhdestä tutkinnon osasta voidaan julkaista avoimesti kommentoitavaksi. 

Seuraavia tutkinnon osia julkaistaan sitä mukaa kuin niitä saadaan valmisteltua.  Luonnoksen kirjoittajina toimivat 

Sirpa Kauppi ja Tarja Rantee. Koko tutkinnon luonnos tullaan julkaisemaan marraskuussa ja sitä käsitellään toisessa 

laajassa ja kaikille avoimessa työpajassa 28.11.2019 Helsingissä, Opetushallituksen tiloissa 

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/vanhustyon-erikoisammattitutkinnon-tyopaja  Työpajan jälkeen kirjoitustyö 

jatkuu ja luonnos tulee lausuttavaksi alkuvuodesta 2020. Vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteet astuvat 

voimaan 1.1.2021. 

Ammatillisten perustutkintojen osaamisen arviointi on muuttumassa siten, että kaikkiin perustutkintoihin tulee 

vähitellen yhteiset kriteerit. Nämä määrittävät sen, miten ja millä tasolla opiskelijan tulisi osata kunkin tutkinnon osan 

ammattitaitovaatimukset. Kriteerein kuvataan osaamisen tasoerot. Ammatillisen perustutkinnon ammatillisten 

tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden hyväksytty osaaminen arvioidaan käyttäen asteikkoa 1–5. 

Uudet kriteerit otetaan käyttöön 1.8.2020 voimaan tulevissa perustutkinnoissa ja vähitellen tullaan uudistamaan myös 

muut perustutkinnot.  

Työprosessi ja kaikki kyseisessä työtehtävässä vaadittava osaaminen kuvataan ammattitaitovaatimuksina tutkinnon 

osittain.  Myös työturvallisuus, alakohtaiset säädökset, elinikäisen oppimisen avaintaidot ja laadunhallinta jne. 

kuvataan alakohtaisesti ammattitaitovaatimuksissa. Tutkinnon osat muodostavat siis selkeän työprosessin tai 

tehtäväkokonaisuuden, joka pitää sisällään kaiken osaamisen, jota kyseisessä työprosessissa tai 

tehtäväkokonaisuudessa edellytetään.  

Perustutkintojen uudistamisen yhteydessä saadun palautteen mukaan tutkinnon perusteiden tulisi mm. olla 

paremmin luettavissa ja käytettävissä näytöissä, arvioinnin tulisi olla yhdenmukaisempaa eri tutkintojen välillä sekä 

perustutkintojen pitäisi olla paremmin vertailtavissa ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin.  

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon perustetyössä testataan nyt mahdollisuutta geneeristen kriteerien käyttöön 

myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Kriteerein määritellään, miten opiskelijan tulee osata kunkin tutkinnon 

osan työprosessi tai tehtäväkokonaisuus, joka on kuvattu ammattitaitovaatimuksin. Ammatti- ja 

erikoisammattitutkinnoissa tutkinnon osien osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty taso on 

kuvattu samoin kriteerein, jotka määrittävät uusien perustutkintojen K5-tason. Näiden osalta tehdään vielä 

viimeistelyä kuluvan syksyn aikana, joten ne saattavat vielä hieman muuttua. Geneeristen kriteerien tulee soveltua 

kaikkien tutkintojen kaikkiin tutkinnon osiin. Alakohtaiset erityispiirteet kuvataan ammattitaitovaatimuksin. HUOM! 

Ammattitaitovaatimukset ja kriteerit muodostavat kokonaisuuden.  

Linkki luonnokseen https://drive.google.com/file/d/13Ohq9tqTwnm8VV_j6mpk0Hvttgzjo5J8/view?ts=5d89fe92  

Pyydämme teiltä tässä vaiheessa kommentit luonnokseen sähköpostilla Sirpa Kaupille sirpa.kauppi@esedu.fi ja Tarja 

Ranteelle tarja.rantee@esedu.fi, kiitos. 
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