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Välinehuollon, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian
koulutuskokeilujen raportointi vuosi 2014
- ohjeet koulutuksen järjestäjälle
Opetushallitus on antanut ohjeet Välinehuollon, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen kokeiluohjelmassa (27.6.2014 OPH 75/422/2014) kokeilujen raportoinnista. Väliraportit annetaan
vuosittain ja loppuraportti kokeilun päätyttyä. Kokeiluohjelman mukaan tiedot raportoidaan erikseen ammatillisen peruskoulutuksen sekä näyttötutkintojen osalta.
Koulutuskokeilujen väliraportin sisällöstä on annettu ohjeet kokeiluohjelman luvussa 13. Kokeilujen väliraportit laaditaan vuosittain. Kokeiluun osallistuvat koulutuksen järjestäjät laativat kokeilukohtaiset väliraportit omista kokeiluistaan ja toimittavat ne sekä Opetushallitukseen että kokeilua koordinoivalle koulutuksen
järjestäjälle (Osekk). Kokeilua koordinoiva koulutuksen järjestäjä kokoaa väliraporttien pohjalta kokeilujen
yhteiset väliraportit.
Koulutuskokeilujen koordinoija Osekk on suunnitellut väliraportin antamista varten sähköisen lomakkeen,
jolla vuonna 2014 alkaneiden koulutuskokeilujen väliraportti annetaan.
Lisäksi koulutuksen järjestäjän tulee päivittää jokaisen suunnitellun koulutuskokeilun toteutussuunnitelma.
Toteutussuunnitelmassa tulee ilmoittaa jokaisen erillisen koulutuskokeilun
 ajoitus
 toteutus ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintojärjestelmän mukaan sekä molemmat
toteutusmuodot oppisopimuskoulutuksena
 osallistuvien opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien määrät
 suunnitelma vuosittaisista koulutuksen toteutuksista ja opiskelijoiden sisäänotoista sekä tutkintoa
suorittamaan valittavista tutkinnon suorittajista.
Mikäli koulutuskokeilua ei ole aloitettu vuonna 2014, riittää toimintasuunnitelman päivitys. Lisäksi jos koulutuskokeilua ei ole aloitettu Opetus ja kulttuuriministeriön myöntämän järjestämisluvan mukaisesti, täytetään
toimintasuunnitelma, jossa pyydetään tarkemmat perustelut järjestämisluvan muutoksille.
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Raportoinnin toteutus
1. Kokeilukohtaisen väliraportin antaminen
Koulutuksen järjestäjän tulee antaa vuonna 2014 aloittamistaan koulutuskokeiluista väliraportti. Koulutuksen järjestäjä täyttää jokaisesta alkaneesta koulutuskokeilusta erillisen raportin webropol-järjestelmässä
(LINKKI). Koulutuksen koordinoijalle riittää sähköisen järjestelmän kautta saatava raportti. Opetushallitus
edellyttää kuitenkin kirjallisen allekirjoitetun raportin jokaiselta koulutuskokeiluun osallistuvalta. Vastattuanne kyselyyn, koordinoija lähettää Opetushallitukselle toimitettavan version takaisin kokeilukohtaiselle yhteyshenkilölle sähköpostitse. Koordinoijan lähettämä raportti tulee tulostaa ja allekirjoittaa (koulutuksen järjestäjän allekirjoitukseen ja asiointiin oikeutetun henkilö/henkilöt). Koulutuksen järjestäjän tulee toimittaa
allekirjoitettu raportti 30.1.2015 mennessä Opetushallituksen kirjaamoon (osoite).

2. Koulutuskokeilujen toteutussuunnitelman päivitys
Koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa jokaisesta koulutuskokeilusta, johon osallistuu tutkinnoittain tiedot
samalla lomakkeella. (LINKKI KYSELYYN)
Samaan toteutussuunnitelman päivitys lomakkeeseen kootaan tiedot jokaisesta suunnitellusta tutkinnosta
toteutusmuodoittain. Esimerkiksi jos koulutuksen järjestäjänä toteuttaa välinehuoltoalan perustutkinnon
kahdessa eri toteutusmuodossa eri ajankohtina, annetaan molemmat väliraportit erikseen.

Aikataulu raporteille
Kokeilukohtainen väliraportti sekä koulutuskokeilujen toteutussuunnitelma alkavista koulutuksista tulee
täyttää sähköiseen järjestelmään. Sähköinen järjestelmä on auki 2.1 - 23.1.2015, jolloin raporttien täyttäminen on mahdollista.
Koulutuskokeilujen koordinoija tallentaa yhteistyösivustolle lomakepohjat etukäteen tutustuttavaksi viikolla
50 (LINKKI).

Lisätiedot raportoinnista
Sähköisestä lomakkeesta:
Virpi Laitinen, virpi.laitinen@osao.fi, p. 050-3174930
Koulutuskokeilujen väliraportin ja toimintasuunnitelman sisällöstä:
Marja Veikkola, marja.veikkola@osao.fi, p. 050-0776065, (virkavapaalla 2.-9.1.2015)
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