
Kokeilujen arviointisuunnitelma

VÄLINEHUOLTOALAN, PERUSTASON ENSIHOIDON JA 

HYVINVOINTITEKNOLOGIAN KOKEILUJEN OHJAUSRYHMÄ 

2.11.2015

Marja Veikkola, koordinoija 



Vaikuttavuuden arviointisuunnitelman  laatiminen

• Koordinoija on tarkentanut arviointisuunnitelmaa 

toukokuu-lokakuun 2015 välisenä aikana yhteistyössä 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa; 

vastuuhenkilö Erja Kotimäki

• Ohjaus ja konsultointi Karvilta (Kansallinen 

koulutuksen arviointikeskus); vastuuhenkilöt Anu 

Räisänen ja Mari Räkköläinen. 

• Asiantuntijana mukana Aira Rajamäki (kahdessa 

kokouksessa ja kommentointi)
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Vaikuttavuuden arviointisuunnitelman  laatiminen

• Koulutuksen järjestäjillä kokeiluohjelman mukaan 

raportointivelvollisuus (väliraportit vuosittain ja loppuraportti 2018)

 Arviointisuunnitelma koskee kokeilujen vaikuttavuuden arviointia, 

joka esitetään toteutettavan vuoden 2016 aikana sekä tarkennusta, 

joka koskee kokeilujen väliraportointia vuoden 2015 ja 2016 osalta 

(+ optiota vuosille 2017-2018)

• Koska ensimmäiset opiskelijat valmistuvat vuonna 2016, kyse ei 

ole varsinaisesta vaikuttavuuden arvioinnista vaan enemmänkin 

tilannekatsauksesta, joka antaa suuntaa mahdolliselle 

myöhemmälle vaikuttavuuden arvioinnille. 

• Vuonna 2014 - 2016  voidaan arvioida kokeilujen 

koulutusprosessien työelämävastaavuutta koulutuksen järjestäjän, 

työelämän ja opiskelijoiden näkökulmista. 
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Arviointisuunnitelman ja sen toteuttamisen 

lähtökohtana on: 

• tuottaa arviointietoa osana kokeilujen etenemis-

prosessia 

• kytkeä arviointitiedon hankkiminen osaksi 

koordinointitehtävää (raportoinnin organisointi ja 

yhteenveto, kouluttajien väliset yhteistyöpäivät ym.) ja 

kokeilujen ohjausta (kokeilukohtaiset jaostot, 

ohjausryhmä)

• edistää kokeilujen arvioinnin luotettavuutta, eli 

kehittää kokeiluohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden 

ja tulosten yhdenmukaista arviointia

• kuvata, miten ja millä menetelmillä arviointitieto 

kerätään.
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Arviointikysymykset

1. Miten kokeilujen tuottama osaaminen vastaa työelämän tarpeisiin?

• tulevaisuuden osaamistarpeet

• teknologinen kehittyminen

• digitalisoituminen

• muuttuvat toimintaympäristöt

2. Mitkä tekijät edistävät ja estävät työelämän tarpeita vastaavan 

osaamisen kehittymistä kokeilujen aikana?

• opiskelijaksi ottaminen

• oppimisympäristöt

• osaamisperusteiset pedagogiset ratkaisut 

• työmenetelmät, -materiaalit ja -välineet 

• opetus- ja järjestämissuunnitelmat

• henkilöstön ja kumppaneiden osaamisen kehittäminen 

• yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien kanssa

3. Millaisia tutkintoihin liittyviä terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia 

työelämässä      on  (vrt. SORA-lainsäädäntö)?
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Arvioinnin aikataulu
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Kaikista kokeiluista valmistuvat 2016-2018
(Arvio 2.10.2015)

TUTKINTO 2016 2017 2018 Yht

Välinehuoltoalan perustutkinto 70 72 34 176

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 

perustason ensihoidon osaamisala
36 84 188 308

Tieto- ja tietoliikennetekniikan 

perustutkinto, hyvinvointiteknologia-

asentaja

16 14 113* 143

Sähkö- ja automaatiotekniikan 

perustutkinto, turvalaiteasentaja ?** ?

Kone- ja metallialan perustutkinto, 

hyvinvointilaiteasentaja ?*** ?

Yht. 122 170 335 627
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*kaksi koulutuksen järjestäjää ei tiedä vielä opiskelijoiden osaamisalavalintoja ko. tutkinnossa 

** kaksi koulutuksen järjestäjää ei tiedä vielä opiskelijoiden osaamisalavalintoja ko. tutkinnossa 

*** yksi koulutus suunnitteilla työvoimakoulutuksena, on tarjousvaiheessa



Arviointitiedon analysointi
• Koordinoija laatii opiskelijakyselyistä yhteenvedon syyskuun 

2016 loppuun mennessä. Kyselyjen tulokset esitellään syksyn 

2016 aikana jaostojen kokouksessa sekä kokeilukohtaisilla 

yhteistyöpäivillä (työpajat).

• Koordinoija laatii vuoden 2016 arviointitiedon (opiskelijakyselyt, 

työpajat ja väliraportit 2014-2016) pohjalta arviointiraportin 

helmikuussa 2017, joka esitellään  kokeilukohtaisille jaostoille ja 

ohjausryhmälle maaliskuussa 2017.

Tavoite saada arviointietoa OPH tutkintorakenteen 

muutosesityksen valmisteluvaiheeseen (huhtikuu 2017) ja OKM 

päätöksenteon tueksi.

Ohjausryhmän kannanotto

• nimetäänkö kokeiluihin osallistuvien koulutuksen järjestäjien 

verkostosta asiantuntijatyöryhmä, joka ohjaa arvioinnin 

toteutusta ja tulosten analysointia?
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Kiitos!
Marja Veikkola,

kokeilujen koordinoija
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

p. 050 0776065
sposti. marja.veikkola@osao.fi
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