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SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 
PERUSTASON ENSIHOIDON OSAAMISALAN KOKEILU 2014 - 2018 
 
PERUSTASON ENSIHOIDON JAOSTON KOKOUS 1-2017 
 
Aika: Tiistai 25.4.2017 klo 13.00 – 15.45 
Paikka: Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki, nh. AHVEN, 1. kerros 
 (Kokoustilaan ohjataan ala-aulasta.)   
  
Läsnä:+ +Heikki Sederholm, Suomen Ensihoitoalan Liitto ry 
Ei läsnä: - -Piia Kokko, Suomen Ensihoitoalan Liitto ry 

-Juha Kurtti, Tehy ry 
 -Elina Ottela, SuPer ry 
 -Tero Vainio (Toni Långström), Suomen Sairaankuljetusliitto ry 
 -Marja Veikkola, kokeilujen koordinaattori, OSEKK 
 -Marjatta Karkkulainen, Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 
 +Anna Levy, OSEKK 
 +Anne Kokko, siht. OSEKK 
 +Vieraileva asiantuntija: Marika Tikkanen, Stadin aikuisopisto 

+Vieraileva asiantuntija: Jenni Pätäri, Stadin ammattiopisto 
 +Aira Rajamäki, pj. Opetushallitus 
 +Soila Nordström, vpj. Opetushallitus 
Asiat: 

1 Kokouksen avaus, Aira Rajamäki 
Kokous avattiin ja todettiin läsnäolijat. 
 

2 Esityslistan hyväksyminen, Aira Rajamäki 
Asialista tarkistettiin ja hyväksyttiin. Lisäys kohtaan Muut asiat: syksyn 
verkostopäivien ajankohdan muutos ja jaoston kokousaika. 
 

3 Edellisen kokouksen (2.11.2016) pöytäkirjan hyväksyminen. (Liite) 
Pöytäkirja hyväksyttiin. 
 

4 Kokeilujen väliraportti vuodelta 2016, Kokeilujen vaikuttavuusarviointi, 
Anna Levy, OSEKK 
Asiat esiteltiin äskettäin kevään verkostopäivillä Seinäjoella. Yhteenvetona Anna 
Levy esitti 
-Kokeiluista valmistuu yli 1000, joista yli puolet perustason ensihoidosta 
-Tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen, jotka tulisi huomioida tutkinnon 
perustetyössä kokeilun perusteella: esim. pidentyvät kuljetusmatkat, 
digitalisaatio, vierihoitotekniikka ensihoidossa, osaamisen varmistaminen 
simulaatioilla 
-Tutkinnon vakinaistamisen jälkeen uusien koulutuksen järjestäjien 
tiedottaminen perustason ensihoidon kokeilun tuloksista ja hyvistä käytänteistä. 
 

5 Ajankohtaista, Aira Rajamäki 

 Säädösmuutoksista ja aikatauluista - sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja 
perustason ensihoidon osaamisalan uudistaminen 1.8.2018 alkavaa koulutusta 
varten  
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Luonnokset lähtevät lausunnolle touko-kesäkuussa 2017, tarvittaessa 
mahdollista myöhentää kesälomien jälkeen elokuulle. 
 
Tutkinnon perusteen sisällöissä huomioitavaa: 
-Toimintakyvyn edistäminen, eri ikäinen ihminen eri kehitysvaiheissaan 
samoin kuin lähihoitajakoulutuksessa 
-Mielenterveys- ja päihdeasiakasryhmät 
-Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käyttäjä on asiakas, potilas –termi 
väistynee (Asiakaslaki 2020) 
-Tutkinnon suorittajan tilalta opiskelija –käsite 
-Arviointikriteerit olisivat muuttumassa nykyisestä 3-portaisesta 5-portaiseksi 
– tutkinnon perustetyössä arviointikriteerien määrittely ePerusteissa 
ratkaistaan OPH:ssa viimeistään reformin säädösten valmistuttua. 
 
Tutkinnon osat pitäisi olla mahdollista suorittaa missä järjestyksessä tahansa, 
mahdolliset etenemisen ehdot tulee perustella. Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinnossa, myös perustason ensihoidon osaamisalassa, on tutkinnon 
osien etenemisjärjestys perusteltua säilyttää nykyisenä potilas- ja 
asiakasturvallisuuden näkökulmasta. 
 

 Palaute kokeiluverkoston yhteistyöpäiviltä 20-21.3.2017, perustetyön tekijät, 
koordinaattori ja jaoston jäsenet  
Yhteenvetona: perusteiden käsittely verkostopäivillä edisti perustetyötä. 
 

6 Tutkinnon osien luonnosten esittely, Marika Tikkanen ja Jenni Pätäri, Stadin 
ammattiopisto ja Stadin aikuisopisto. Keskustelu luonnosten kehittämistarpeista. 
 
Luonnosten esittelyä tutkinnon osittain (ks. Liite): 
 
Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 
Yhteenveto muutoksista. 
Keskustelua: 
-Työhyvinvointi merkittävä turvallisuustekijä, ensihoidon turvallisuushanke 
 
Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen 
Yhteenveto muutoksista 
Keskustelua: 
-Tilan arvioinnin tilalta toimintakyvyn arviointia 
 
Akuuttihoitotyössä toimiminen 
Yhteenveto muutoksista. 
Keskustelua: 
-Lisäyksenä kriteereihin ennakointi: tilan huononemista ennakoivien tekijöiden 
tunnistaminen, tilan huononemisen ennaltaehkäisy 
-Immobilisaatiohoito sisällytetään pakollisiin tutkinnon osiin 
-Laiteturvallisuus  
 
Ensihoitopalvelussa toimiminen 
Yhteenveto muutoksista. 
Keskustelua: 
-Tutkinnon osan nimi säilytetään entisellään 
-Tilannejohtamiseen liittyen lisätään tilannetietoisuus 



 
 
 
 

Opetushallitus 
Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi 
Utbildningsstyrelsen 
Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035, fornamn.efternamn@oph.fi, www.oph.fi 

-Tilan arviointiin eritellään hengitys, verenkierto ja tajunnan taso, siten kuin ne mainittiin 
nykyisissä tutkinnon perusteissa 
-Hälytysajoneuvon kuljettaminen vähintään harjoitusajoradalla sisällytetään myös uusiin 
perusteisiin 
-Työturvallisuuden yhteyteen lisätään suojavarusteet 
 
 
Viranomaisyhteistyössä toimiminen 
Yhteenveto muutoksista. 
Keskustelua: 
-Vastaako sisältö otsikkoa? Sisällön rajaaminen esimerkiksi siten, että ns tavanomainen 
viranomaisyhteistyö pakollisessa tutkinnon osassa, tässä tutkinnon osassa 
monipotilastilanteet/suuronnettomuus 
 
Immobilisaatiohoidon toteuttaminen 
Yhteenveto muutoksista. 
Keskustelua: 
-Tämän tutkinnon osan perusteiden valmistelussa jatkossa yhteistyö immobilisaatiohoidon 
ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perustetyöryhmän kanssa. Keskeisten 
työelämän osapuolien näkökulma immobilisaatiohoidon osaamisesta eri 
koulutusasteilla/tutkintotyypeissä on syytä ottaa huomioon. 
 
Lisäksi kaikkiin tutkinnon osiin: ammattitaidon osoittamistavat, mahdolliset 
etenemisen ehdot, ikärajoitteet 
 
 

7 Jaoston rooli perustason ensihoidon osaamisalan perusteiden uudistamisessa, Aira 
Rajamäki 
Perustason ensihoidon kokeilun jaosto esittää, että perustason ensihoidon kokeilun 
perusteiden eri tutkinnon osien luonnokset voidaan lähettää lausuntokierrokselle 
suunnitellussa aikataulussa. Lausuntokierroksen jälkeen jaosto katsoo lausuntopalautteet 
ja tarvittaessa tekee korjaukset ammatillisiin tutkinnon osiin ennen perusteiden 
jatkokäsittelyä Opetushallituksessa. 
 

8 Muut asiat. 
Verkoston kokoontumisajankohtaa muutettiin. Uusi kokoontumisajankohta on 18.9.-
19.9.2017, paikkana säilyy Oulu. 
Seuraava perustason ensihoidon jaoston kokouksen ajankohta jätetään avoimeksi. Se 
määräytyy perusteiden lausuntakierroksen aikataulun perusteella. Aira Rajamäki kutsuu 
jaoston kokouksen koolle. 
 

9 Tiedoksi asiat.  
Tiedoksi asioita ei ollut. 
 

10 Kokouksen päättäminen. 
Kokous päättyi klo 15.45. 
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