Muistio
15.10.2014
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO
PERUSTASON ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMAN/OSAAMISALAN
KOULUTUSKOKEILU
PERUSTASON ENSIHOIDON JAOSTON KOKOUS 2-2014
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 15.10.2014 klo 12.00 – 14.30
Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki, nh. TURSKA, 1. kerros

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, Tehy ry
+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

2

Edellisen kokouksen muistion kommentointi ja hyväksyminen.
 Keskustelua: tutkintonimike tulisi olla linjassa ensihoitoasetuksen ja ensihoitaja,
amk tutkintonimikkeen kanssa: ensihoitaja, pt (perustutkinto), seurataan
työelämän/opiskelijoiden palautetta asiasta kokeilun kuluessa
 Nimikesuojausta koskeva asia koulutuskokeilussa perustutkinnon suorittavien
osalta on syytä ottaa esille koulutuskokeilujen ohjausryhmässä.
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Koulutuskokeilujen koordinaattorin tilannekatsaus ja palaute koulutuksen järjestäjien
yhteistyöpäivästä
Marja Veikkola: Perustason ensihoidon koulutuskokeilun käynnistymisen tilannekatsaus
 2 koulutuksen järjestäjää aloittanut syksyllä 2014, osa aloittaa vuodenvaihteessa
2014-2015 ja/tai syksyllä 2015
 Lyhyt tilannekatsaus myös muihin kokeiluihin
 Perustason ensihoidon koulutuskokeilun yhteistyöpäivä Kuopiossa 19.9.2014:
materiaali löytyy kokeilujen yhteistyösivuilta. Jaoston jäsenillä on mahdollisuus
saada tunnukset yhteistyösivujen suljettuun osioon ko sivuston kautta.
 21.11.2014 kaikkien kokeilujen yhteinen verkostopäivä Helsingissä
 Perustason ensihoidon kokeilun verkostopäivä Oulussa 25.3.2015 klo 9-15
Keskustelua: Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan edustajat korostivat
riittävän ajan varaamista järjestämissopimusten ja -suunnitelmien käsittelyä
varten tutkintotoimikunnassa.
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4

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon
koulutusohjelma/osaamisala, tutkinnon perusteet koulutuskokeilua varten (26.6.2014
nro 26/011/2014), Aira Rajamäki esitteli tutkinnon perusteiden rakentumista.
 Keskustelua:
-Etenemisen ehdot: Ensihoitopalvelussa toimiminen tutkinnon osaan
siirtyminen? Ikä asettaa luonnollisesti etenemisen ehtoja ammatillisessa
peruskoulutuksessa, mutta ei esim. yo-pohjaisessa tai näyttötutkinnossa.


Kokeiluohjelma, OPH:n päätös 27.6.2014 nro 75/422/2014, Aira Rajamäki
esitteli kokeiluohjelman keskeisen sisällön. Todettiin jaoston tehtävät
koulutuskokeilussa. Jaoston kommenteilla, ehdotuksilla ja esityksillä on tärkeä
merkitys koulutuskokeilun kehittämisessä ja myös ohjausryhmään vietävien
asioiden valmistelussa.



Keskustelua:
-Kokeilun raportointi: eritasoista, vastauksia on saatava kokeilulle asetettujen
tavoitteiden saavuttamisesta, esimerkiksi: koulutuksen järjestäjän asettamien
tavoitteiden toteutumisen seuranta, toimivuus/vastaavuus työelämän tarpeisiin,
toimivuus erilaisissa järjestämistavoissa, tutkinnon suorittajien/opiskelijoiden
palaute
-Korostettiin koulutuskokeilussa mukana olevien vahvaa sitoutumista kokeiluun
-Väliraportit vuosittain ja loppuraportti
-Seurattavia asioita: Ala-ikäisyys, seurataan sen merkitystä/vaikutuksia kokeilun
kuluessa
-Ajotaidon/hälytysajoneuvon hallinnan oppiminen? Hälytysajokortti ja sen
hankkimisen käytännön toteutus? Voisiko tätä asiaa kytkeä tähän kokeiluun?
Jaosto esittää tätä ohjausryhmän kokouksessa käsiteltäväksi.
Tiedoksi: 13.6.2014 OPH:n tiedote tutkintotoimikunnille.
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Luonnokset TUTKE2-uudistuksen mukaisesta kokeiluperusteesta, Aira Rajamäki
 Perusteiden luonnoksessa tutkinnon osien osaamispisteiden määrittelyssä on
otettu huomioon tutkinnon osan: vaikeusaste, kattavuus, merkittävyys ECVETlinjausten pohjalta (HE 12/2014).
 Keskustelua:
-Osaamispisteet perustason ensihoidon koulutuskokeilussa, laajuus tutkinnon
osittain, esitys: painopiste perustason ensihoidon osaamisalan pakolliseen
tutkinnon osaan
-Luonnos esityksestä jaoston nähtäväksi ennen viimeistelyvaihetta ja
hyväksyntää Opetushallituksessa
-Määräyksen muutos tulee voimaan 1.8.2015 alkaen.
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Muut asiat.
-seuraava jaoston kokous OPH, Helsinki 19.2.2015 klo 12-15
-perustason ensihoidon kokeilun verkostopäivä Oulussa 25.3.2015 klo 9-15
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Tiedoksi asiat: ei ollut.

8

Kokous päättyi klo 14.30
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Opetusneuvos

Aira Rajamäki
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