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VN:n asetus tutkintojen ja muun osaamisen
kansallinen viitekehys 1.3.2017 (NQF)
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Muut laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet:
mm. erikoistumiskoulutukset?

Osaaminen ratkaisee, OKM 3/2019:
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161306

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161306


Jatkuva
ammatillinen
kehittyminen
(Continuing
Professional

Development; CPD)

Formaalioppiminen:
- Esim. laajat tutkinnon jälkeiset koulutuskokonaisuudet, kuten
Erikoistumiskoulutukset (mm. hygienihoitaja), sairaanhoitajan
lääkkeenmäärääminen, fysioterapeuttien suoravastaanotto,..
- Muut TA:n tarjoamat / järjestämät täydennyskoulutukset
työpaikalla tai sen ulkopuolella

Informaalioppiminen:
- Työpaikalla ja työn yhteydessä tapahtuva
oppiminen ja osaamisen jakaminen;
perehdytys, mentorointi..

Osaamisen dokumentointi
-TA:n koulutusrekisteri, Terhikki, Suosikki, KT:n
täydennyskoulutustilastot, Vipunen (OPH),
- Sosiaali- ja terv.huollon ammattihlölain
Uudistaminenà osaamisrekisterit, resertifikaatio?

Henkilöstön ammattiuramallit
- Mm. AURA
- Erityispätevyysjärjestelmät

Osaamisen näyttäminen - Osaamisen rekisteröinti

Ammatillisen kehittymisen muodot



Ammattikorkeakoulujen
erikoistumiskoulutukset

§ Ammattikorkeakoululaki (932/2014)
§ Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta (1173/2014)
§ Laissa säädetään ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksesta.

§ Uusi VN:n asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014)
§ Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston

asetuksen muuttamisesta (1438/2014)
§ Asetuksessa säädetään yksityiskohtaisemmin ammattikorkeakoulujen

erikoistumiskoulutuksesta, mm. erikoistumiskoulutuksen laajuudesta,
tavoitteista ja osaamisen osoittamisesta, erikoistumiskoulutuksesta sopimisesta
ja järjestämisestä, siitä annettavista todistuksista sekä erikoistumiskoulutuksia
koskevasta julkisesta luettelosta.

Juha Kurtti 9.11.2016



Ammattikorkeakoulujen
erikoistumiskoulutukset

§ Korkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat jo työelämässä toimineille henkilöille
suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia, joita
korkeakoulut järjestävät korkeakoulututkinnon suorittaneille ja niille, joilla on muutoin
osoitettu vastaava osaaminen.

§ Erikoistumiskoulutuksen laajuus on vähintään 30 op. Erikoistumiskoulutuksen edellyttämä
asiantuntijuus opitaan ja osoitetaan kiinteässä yhteydessä työelämään.

§ OKM:n julkaisu: Asiantuntijuus edellä:
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75300
§ STM:n julkaisu: Kliinisen hoitotyön lisäkoulutus:
https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3478-8

Juha Kurtti 9.11.2016

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75300
https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3478-8


Kliinisen hoitotyön
lisäkoulutus
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https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3478-8
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Erikoistumiskoulutuksen tavoitteet (VN:n
asetus 1438/2014)

Opiskelija:
§ kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä
§ saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän

syvällisen erityisosaamisen tai monialaisen kokonaisuuden hallinnan;
§ osaa arvioida ja kehittää erityisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen
tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin;
§ kykenee toimimaan yhteisöissä ja –verkostoissa

oman erityisalansa asiantuntijana.

Juha Kurtti 9.11.2016



Erikoiskoulutuksesta sopiminen (VN:n asetus
1438/2014)

sopimuksen sopijaosapuolet muodostavat niiden ammattikorkeakoulujen
enemmistön, jotka antavat ammattikorkeakoulututkintoon ja siihen
liitettävään tutkintonimikkeeseen johtavaa koulutusta sillä alalla, jolla
erikoistumiskoulutus järjestetään.
Työelämää edustavat tahot sekä se tapa, jolla työelämän edustajat ovat
osallistuneet sopimusmenettelyyn, on kirjattava sopimukseen.
§ Sopimuksessa on sovittava ainakin järjestettävän erikoistumiskoulutuksen
nimestä, koulutuksen laajuudesta, tavoitteista, kohderyhmästä sekä
opiskelijan asiantuntemuksen osoittamisesta.

Juha Kurtti 9.11.2016



Erikoistumiskoulutusten julkinen luettelo
(VN:n asetus 1438/2014)

Tiedot ammattikorkeakoululain sopimuksen sopimusosapuolista, sopimuksen
voimassaolosta sekä sopimuksessa sovituista erikoistumiskoulutuksen
nimestä ja sen perusteista:
§ Koulutuksen laajuus,
§ Tavoitteet
§ Kohderyhmä
§ Myös muita sopimusta koskevia tarpeellisia tietoja.
Luetteloa pitää Opetushallitus.
Sopimusosapuolilla on velvollisuus ilmoittaa sopimusta koskevat tiedot
julkiseen luetteloon.

Juha Kurtti 9.11.2016



Erikoistumiskoulutusten luettelo:
https://confluence.csc.fi/display/kshj/Julkinen+luettelo+-+ammattikorkeakoulut

Juha Kurtti 9.11.2016

Nimi ja laajuus AMK:t (lkm) Koordinointi Sopimus voimassa Valmistuneet

Haavahoidon asiantuntija 30
op

15 Savonia 26.10.2015

Hygieniahoitajan
erikoistumiskoulutus 30 op

12 Arcada 11.1.2016

Syö pä potilaan
moniammatillinen hoitoketju
30op

19 Savonia 9.9.2016

Moniammatillinen
kotikuntoutus 30 op

19 JAMK 14.9.2016

Lastensuojelutyö n
erikoistumiskoulutus 30 op

21 Diak 30.9.2016

Sosiaali- ja terveysalan
palveluiden kehittä jä 30 op

18 Karelia 14.9.2016

Mielenterveys- ja pä ihdetyö n
erikoistumiskoulutus 30 op

19 TAMK 1.7.2017

Monikulttuurisuuden
asiantuntijan
erikoistumiskoulutus 30 op

17 DiaK 30.9.2016

https://confluence.csc.fi/display/kshj/Julkinen+luettelo+-+ammattikorkeakoulut


Hygieniahoitajan erikoistumiskoulutus 30 op
Tarkoitus ja tavoitteet
Koulutus on tarkoitettu
ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman
opistoasteen tutkinnon suorittaneille
sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille,
jotka omaavat riittävät tiedot ja taidot opintoja
varten ja jotka ovat kiinnostuneita syventää
osaamistaan hoitoon liittyvien infektioiden
ehkäisyssä ja hallinnassa

Hygieniahoitajan erikoistumiskoulutuksen
tavoitteena on syventää osaamistaan hoitoon
liittyvien infektioiden ehkäisyssä ja hallinnassa.
Koulutus perustuu ECDC:n ohjeistukseen (ECDC
2013 Core competencies for infection control and
hospital hygiene professionals in the European
Union).
Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja:
• syventää osaamistaan infektioiden

torjuntatoimien laadun kehittämisessä.
• osaa luoda infektioiden torjuntaan näyttöön

perustuvia ohjeita, soveltaa niitä käytännössä
sekä arvioida toiminnan vaikuttavuutta.

• osata epidemiologian sekä epidemioiden
seurannan perusteita.

• kehittää valmiuksia tuottaa tieteellistä tekstiä.
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Erikoistumiskoulutus ja opistotason
tutkinto

Erikoistumiskoulutukseen opistotason tutkinnolla:
§ KoPo-linjaukset 2013-17:
§ Opistoasteen tutkinnon suorittaneet – valtakunnallinen malli hyväksiluvusta* ja ongelmat lisä-

ja täydennyskoulutukseen pääsyssä – myös työssä ollessa oppii
§ *=Valtakunnallinen AHOTT-menettely
§ Esim. Tehyssä n. 24 000 opistoasteen tutkinnon suorittanutta sairaanhoitajaa (lähes puolet

kaikista sh-tutkinnon suorittaneista)
§ Tehyn lausunto erikoistumiskoulutuksista:
§ http://www.tehy.fi/@Bin/29223148/28.11.2014+Tehyn+lausunto+erikoistumiskoulutukseen+liittyvät+

asetusmuutokset.pdf
§ Huom: Erikoistumisopinnot ovat olleet käytössä jo ainakin vuodesta 2004 (asetus
ammattikorkeakouluista 497/2004, jossa säädeltiin mm. erikoistumisopinnoista):
§ Näitäkin koulutuksia (30-60 op) on käynyt monet sote-alan ammattihenkilöt!

Juha Kurtti 9.11.2016

http://www.tehy.fi/@Bin/29223148/28.11.2014+Tehyn+lausunto+erikoistumiskoulutukseen+liittyv%C3%A4t+asetusmuutokset.pdf


• Ydinkysymys:
• Miten työehtosopimuksia voidaan kehittää siihen suuntaan, että ammattihenkilön

hankkima lisä- ja täydennyskoulutus ja sen myötä kehittyvä osaaminen kytkeytyisi
automaattisesti palkkauksen kehittymiseen?

• Tehyn palkkaussuositukset kuntasektorille (erikoistumiskoulutuksen tai
muun lisä- ja täydennyskoulutuksen myötä tulleisiin tehtävän
vaativuuden muutoksiin):
• Hygienia vastaava omassa työyksikössä
• Koko organisaation hygieniahoitaja

Työehtosopimusten kehittäminen
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Hygieniahoitajan osaaminen ja palkkaus



Täydennyskoulutus on järjestänyt Hygieniahoitajan erikoistumiskoulutusta
kaksi kertaa ja osallistujia on ollut 26.
Hygieniahoitajan Täydennyskoulutusta (=peruskurssi, 20 ov/30op?) on
järjestetty vuodesta 2004, aina kerran vuodessa. Osallistujia noin 20 per
koulutus, eli kaiken kaikkiaan noin 280 osallistujaa.

Vastaus Arcada AMK:sta 16.1.19
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Hygieniahoitaja erikoistumiskoulutus
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Kiitos!
juha.kurtti@tehy.fi

mailto:juha.kurtti@tehy.fi

