Muistio
19.2.2015
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO
PERUSTASON
ENSIHOIDON
KOULUTUSOHJELMAN/OSAAMISALAN
KOULUTUSKOKEILU
PERUSTASON ENSIHOIDON JAOSTON KOKOUS 1-2015
Aika:
Paikka:

Torstai 19.2.2015 klo 12.00 - 14.32
Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki, nh. 4074, 4. kerros

Läsnä:+
Ei läsnä:-

+Heikki Sederholm, Suomen Ensihoitoalan liitto ry
-Elina Ottela, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
-Tero Vainio (varajäsen Toni Långström), Suomen Sairaankuljetusliitto ry
-Soila Nordström, OPH
-Rauno Laitila, Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta
+Anne Kokko, siht., Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
+Marja Veikkola, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
+Aira Rajamäki, pj. Opetushallitus

Asiat:
1

Kokouksen avaus ja ajankohtaiset asiat, Aira Rajamäki
Läsnäolijat todettiin ja asialista tarkistettiin.
työelämäyhteistyöiltapäivän terveiset Oulusta
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Muihin

asioihin

lisättiin

Edellisen kokouksen (15.10.2014 )muistion hyväksyminen.
Muistio hyväksyttiin.

3

Koulutuskokeilujen koordinaattorin tilannekatsaus
Marja Veikkola esitteli käynnistyneihin perustason ensihoidon kokeiluihin osallistuvien
opiskelijoiden lukumäärät sekä 2015 alkavat kokeilut. Perustason ensihoidon kokeiluissa
on mukana 12 kokeiluryhmää. Käytiin yhteistyöpäivän ohjelma 25.3.2015, päivä pidetään
Oulussa.
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Kooste koulutuskokeilujen väliraporteista vuodelta 2014
Marja Veikkola esitteli yhteenvedon perustason ensihoidon koulutuskokeilun
aloittaneiden kolmen koulutuksen järjestäjien väliraporteista (ks. Liite 1):
Koulutuskokeiluun aloitus ja järjestäminen eivät juurikaan olleet poikenneet
tavanomaisesta toiminnasta. Ainoastaan opetus- ja opiskelumenetelmiä oli käytetty
koulutuskokeiluissa monipuolisemmin sekä hyödynnetty erilaisia oppimisympäristöjä.
Työssäoppimispaikkojen hankkiminen oli koettu haasteellisena. Koulutuskokeilujen
suunnittelu oli koettu vaativaksi ja aikaa vieväksi. Työelämän edustajat olivat ottaneet
kokeilututkinnon hyvin vastaan. Koulutuskokeilun tutkinnon perusteet olivat
palautteiden mukaan myös pääosin toimivia. Yhteenvetona väliraportista voidaan todeta,
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että kokeilun tässä vaiheessa ei voida esittää luotettavia yhteenvetoja siitä, miten
perustason ensihoidon tutkinnon perusteita tulisi kehittää. Väliraporttien pohjalta ei
tullut esille myöskään luotettavaa tietoa siitä, onko koulutuksen järjestämisessä eroja
ammatillisessa peruskoulutuksessa ja näyttötutkinnoissa. Työssäoppimisen laajuuksissa
opintoviikkoina oli aika isoja eroja. Työssäoppimisen toteuttamista ja osaamispisteiden
muodostumista tulee seurata kokeilun aikana. 1.8.15 alkaen työssäoppimisen laajuuden
mitoitus on kaikissa perustutkinnoissa vähintään 30 osp.
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Sote:n perustason ensihoidon osaamisalan järjestämissopimusten tilanne
sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnassa, Rauno Laitila.
Rauno Laitila oli estynyt, Aira Rajamäki esitteli lyhyesti
järjestämissopimukset Stadin aikuisopistolla ja Jämsän ammattiopistolla.
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Hälytysajoa koskeneen viranomaistapaamisen
mahdollisista jatkotoimista, Aira Rajamäki.

palaute

nykytilanteen:

ja

keskustelu

Aira Rajamäki kertoi tavanneensa yhdessä Seija Raskun kanssa asiaan liittyen
Sisäministeriön asiantuntijat Jari Pajusen ja Jouni Pousin. Yhteenvetona tapaamisesta:
Osaamisen täsmentäminen tutkinnon perusteisiin Ensihoitopalvelussa toimiminen tutkinnon osaan: asennoituminen, erilaisten liikennetilanteiden ennakointi, vallitsevien
olosuhteiden huomioon ottaminen, hälytysajossa toimivan ambulanssin havaitseminen,
ambulanssin teknisistä välineistä huolehtiminen, potilaan turvallinen hoitaminen ajon
aikana. Tieliikennelakiin on mahdollisesti tulossa muutoksia v. 2016 (HE suunnitteilla).
Niillä tulee mahdollisesti olemaan vaikutuksia myös hälytysajoa koskeviin lain
säännöksiin.
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Päivitetty sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon
osaamisalan kokeiluperuste (Luonnos 19.2.2015). Keskustelua luonnoksesta ja
tutkintonimikkeestä. Aira Rajamäki.
Yksittäisiä tarkennuksia/täsmennyksiä eri tutkinnon osiin: esim. toimii turvallisesti,
omavalvonta laadukkaaseen toimintaan liittyen, koti- ja vapaa-ajan tapaturmien riskien
tunnistaminen ja niihin puuttuminen, eri kohdista lähihoitaja -maininnat pois ja tilalle
vastuualueensa mukaisesti.
Ammattitaidon osoittamistavoissa perustelluista syistä osaamista voidaan osoittaa myös
simuloidussa tilanteissa.
Ammattialan kuvaukseen
akuuttihoitotyön osalta.

tulee

tarkennuksia

toimintakyvyn

edistämisen

ja

Palaute muutoksista jaoston jäseniltä: jaosto piti korjausehdotuksia pääosin onnistuneina.
Luonnoksen työstämistä jatketaan ja luonnos esitellään ohjausryhmälle ja
verkostopäivänä.
Tutkintonimike: päätöksiä odotetaan kevään kuluessa
8

Muut asiat
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Työelämäyhteistyöiltapäivän
terveisiä
Oulusta:
Immobilisaatiohoitoa
ja
Viranomaisyhteistyössä toimimisen valinnaisia tutkinnon osia toivottiin pakollisiksi,
koska se tuottaisi osaamista, jota työelämä tällä hetkellä kovasti tarvitsee. Keskustelua:
muutos olisi mahdollista, mutta se edellyttäisi osaamispisteiden vähentämistä muista
pakollisista tutkinnon osista.
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Tiedoksi asiat
Ohjausryhmän kokous on 12.03.2015 ja Oulun verkostopäivä 25.3.2015
Seuraava jaoston kokous to 29.10.2015 klo 12
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Kokous päättyi klo 14.32
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