
 

 

LUONNOS 21.11.2014 AR 

1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO  

1.1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON 
PERUSTASON ENSIHOIDON OSAAMISALAN MUODOSTUMINEN 
KOULUTUSKOKEILUSSA  

Ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillista tutkinnon osista 
(135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon 
osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. 

Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän 
tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai 
opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon koulutuskokeilun perusteet sisältää 
perustason ensihoidon osaamisalan (perustason ensihoitaja).  

Muodostumistaulukossa numerointi viittaa luvuissa 2, 3, 4 ja 5 käytettyihin tutkinnon osien 
numerointeihin. 

 
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, PERUSTASON ENSIHOITAJA 

Tutkinnon muodostuminen ammatillisessa 
peruskoulutuksessa, 180 osp 

Tutkinnon muodostuminen 
näyttötutkinnossa 

2. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 
 
Ammatillisissa tutkinnon osissa opiskelijan tulee ottaa 
huomioon opintojen ja tutkinnon osien suorittamisjärjestystä 
koskevat määräykset.  
 
 
 

2. Ammatilliset tutkinnon osat 
 
Ammatillisissa tutkinnon osissa tutkinnon 
suorittajan tulee ottaa huomioon tutkinnon 
osien suorittamisjärjestystä koskevat 
määräykset.  
 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 50 osp 
 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat 
 

  
2.1.1 Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 
20 osp 
2.1.2 Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, 30 osp 
 

 
2.1.1 Terveyden, turvallisuuden ja 
hyvinvoinnin edistäminen 
2.1.2 Toimintakyvyn ylläpitäminen ja 
edistäminen 
 

2.2 Perustason ensihoidon osaamisalan pakolliset 
tutkinnon osat, 70 osp 
 
2.2.1 Akuuttihoitotyössä toimiminen, 30 osp 
2.2.2 Ensihoitopalvelussa toimiminen, 40 osp 

2.2 Perustason ensihoidon osaamisalan 
pakolliset tutkinnon osat 
 
2.2.1 Akuuttihoitotyössä toimiminen 
2.2.2 Ensihoitopalvelussa toimiminen 

2.3 Valinnaiset tutkinnon osat, 15 osp 
Opiskelijan on valittava valinnaisista tutkinnon osista 15 
osaamispistettä kohdista 2.3.1 – 2.3.17.  

2.3 Valinnaiset tutkinnon osat 
Tutkinnon suorittajan on valittava 
valinnaisista tutkinnon osista yksi tutkinnon 
osa kohdista 2.3.1 – 2.3.11. 

2.3.1 Viranomaisyhteistyö, 15 osp 
2.3.2 Päivystyspolikliininen hoitotyö, 15 osp 
2.3.3 Perioperatiivinen hoitotyö, 15 osp 

2.3.1 Viranomaisyhteistyö 
2.3.2 Päivystyspolikliininen hoitotyö 
2.3.3 Perioperatiivinen hoitotyö 



 

 

2.3.4 Immobilisaatiohoidon toteuttaminen, 15 osp 
2.3.5 Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen, 15 osp 
2.3.6 Haavan hoito jalkojenhoidossa, 15 osp 
2.3.7 Näytteenotto ja asiakaspalvelu, 15 osp 
2.3.8 Vanhusten kotihoito ja huolenpito, 15 osp 
2.3.9 Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp 
2.3.10 Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, 10-15 
osp 
2.3.11 Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai 
erikoisammattitutkinnosta* 
2.3.12 Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista* 
2.3.13 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp 
2.3.14 Yrityksessä toimiminen, 15 osp 
2.3.15 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp 
2.3.16 Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, 5-15 osp 
2.3.17 Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5-
15 osp 
 

* Tämän valinnaisen tutkinnon osan laajuudeksi 
lasketaan 15 osaamispistettä. 

2.3.4 Immobilisaatiohoidon toteuttaminen 
2.3.5 Lasten ja nuorten mielenterveyden  
edistäminen 
2.3.6 Haavan hoito jalkojenhoidossa 
2.3.7 Näytteenotto ja asiakaspalvelu 
2.3.8 Vanhusten kotihoito- ja huolenpito 
2.3.9 Yritystoiminnan suunnittelu 
2.3.10 Tutkinnon osa ammatillisesta 
perustutkinnosta 
2.3.11 Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai 
erikoisammattitutkinnosta 
 
 
 

 
3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp 
 

 Pakolliset Valinnaiset  

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 
11 osp 

8 osp 3 osp  

3.1.1. Äidinkieli  
3.1.2. Toinen kotimainen kieli, ruotsi 
3.1.3. Vieraat kielet  

5 
1 
2 

0–3 
0–3 
0–3 

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen 
osaaminen, 9 osp 

6 osp 
 

3 osp 

3.2.1. Matematiikka  
3.2.2. Fysiikka ja kemia  
3.2.3. Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen 
hyödyntäminen  

3 
2 
1 

0–3 
0–3 
0–3 

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä 
tarvittava osaaminen, 8 osp 

5 osp 3 osp 

3.3.1. Yhteiskuntataidot  
3.3.2. Työelämätaidot  
3.3.3. Yrittäjyys ja yritystoiminta  
3.3.4. Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja 
terveystieto  

1 
1 
1 
2 

0–3 
0–3 
0–3 
0–3 

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 
7 osp 
 

 7 osp        



 

 

3.4.1. Kulttuurien tuntemus  
3.4.2. Taide ja kulttuuri 
3.4.3. Etiikka 
3.4.4. Psykologia 
3.4.5. Ympäristöosaaminen 
3.4.6. Osa-alueita kohdista 3.1.1–3.3.4 

 
 

0–3 
0–3 
0–3 
0–3 
0–3 
0–3 
 

 19 osp  16 osp  

 
Kohtien 3.1.1–3.4.6 valinnaisista osa-alueista voidaan laatia pienempiä kuin 3 osp:n laajuisia osa-
alueita, esim. 1–2 osp:n laajuisia osa-alueita. Nämä valinnaiset osa-alueet laaditaan tutkinnon 
perusteissa olevien 3 osp:n osa-alueiden osaamistavoitteiden, arvioinnin kohteiden ja 
arviointikriteerien pohjalta. 
  
Lisäksi kohtien 3.1.1–3.4.6 osa-alueista voidaan laatia uusia tutkinnon perusteissa olevia 3 osp:ttä 
laajempia 4 osp:n laajuisia valinnaisia osa-alueita. Näihin osa-alueisiin laaditaan osaamistavoitteet, 
arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Opetushallituksen määräyksen liitteen mukaisesti. 
 

 

4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 

4.1 Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia 
ammatillisia tutkinnon osia  
4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai 
osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia 

4.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja 
4.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista 
kehittymistä tukevia opintoja 
4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun 
osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon 
osa 
 

5 Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon 
osat 

1.2 Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa koskevia erityismääräyksiä 

1.2.1 Sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilönä toimiminen 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja on terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
annetun asetuksen mukaan nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Koulutuksen ja tutkinnon 
järjestäjän tulee sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ottaa huomioon terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain tarkoitus edistää potilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon 
palveluiden laatua varmistamalla, että lähihoitajalla on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, muu 
riittävä ammatillinen pätevyys ja ammattitoiminnan edellyttämät muut valmiudet. Vastaavasti 
koulutuksen ja tutkinnon järjestäjän tulee ottaa huomioon sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa laki 
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista sekä sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista annetun lain tarkoitus edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen 
luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. 



 

 

 
Edellä todettujen lähihoitajan ammatin harjoittamiseen liittyvien säädösten toteutuminen on otettu 
huomioon sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammatillisten pakollisten ja keskeisten ammatillisten 
valinnaisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksissa ja arvioinnissa. Jotta tutkinnon suorittanut voi 
toimia sosiaali- ja terveysalalla ammattihenkilönä, on varmistettava riittävän pätevyyden ja 
ammattitoiminnan edellyttämien valmiuksien saavuttaminen tutkintoa suoritettaessa siten, että toimitaan 
laajasti ja monipuolisesti aidoissa asiakas- ja potilastilanteissa. 

1.2.2 Arvioinnista ammatillisessa erityisopetuksessa 

Erityisopetusta saavan opiskelijan arvioinnissa tulee noudattaa samoja periaatteita kuin muidenkin 
opiskelijoiden arvioinnissa. Mikäli sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa mukautetaan ammatillisten 
tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia tai osaamisen arviointia merkittävästi, opiskelija ei voi saada 
sellaista tutkintotodistusta, joka antaisi oikeuden terveydenhuollon ammatin harjoittamiseen. 
Lääkehoitoa koskevaa mukauttamista ei voida tehdä lainkaan.  

1.2.3 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset  

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään 
Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisessa 
peruskoulutuksessa ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa ammatillisissa perustutkinnoissa” 
(91/011/2014). 

 


