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SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 
PERUSTASON ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMAN/OSAAMISALAN 
KOULUTUSKOKEILU 
 
 
PERUSTASON ENSIHOIDON JAOSTON KOKOUS 1-2014 
 
Aika: Keskiviikko 28.5.2014 klo 12.00 - 14.20 
Paikka: Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki, nh. 3070, 3. kerros 
   
  
Läsnä:+ +Heikki Sederholm, Suomen Ensihoitoalan liitto 
 +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 Mårtensson, vpj. Opetushallitus 
 +Aira Rajamäki, pj. Opetushallitus 
 +Marja Veikkola, OSEKK, koordinaattorin edustaja 
 +Anne Kokko, OSEKK, perustason ensihoidon jaoston sihteeri 
 
Muistio: 
 

1 Perustason ensihoidon jaoston kokoonpano ja tehtävät, (OKM:n asettamiskirje 
25.3.2014 OKM/9/040/2014) opetusneuvos Aira Rajamäki. 
-OKM:n ohjausryhmän kokous 12.6.2014, jossa käsitellään kokeilujen perusteiden 
luonnokset 
-tiedoksi ohjausryhmän ja jaosten kokoonpanot ja tehtävät, muutos: ohjausryhmän 
sihteerinä toimii Marja Veikkola OSEKK 
 

2 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon 
koulutusohjelman/osaamisalan koulutuskokeilu vuosina 2014 – 2018.   
Koulutuskokeiluun OKM:n päätöksen mukaisesti osallistuvat koulutuksen järjestäjät: 
-Oulun seudun koulutuskuntayhtymä 
-Savon koulutuskuntayhtymä 
-Helsingin kaupunki/Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuisopisto 
-Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/Jämsän ammattiopisto 
-Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu 
 

 
3 Tutkinnon perusteiden valmisteluprosessi ja perustason ensihoidon 

koulutusohjelman/osaamisalan ammatilliset tutkinnon osat koulutuskokeilua varten. 
Tutkinnon muodostumisen ja tutkinnon osien luonnosten esittely.  Aira Rajamäki ja 
sihteeri Anne Kokko.  
Aira Rajamäki esitteli: 
-koulutuskokeilun valmistelutyön taustaa 
-tutkinnon muodostuminen/tutkinnon osien määräykset: ammattitaitovaatimukset, 
arvioinnin kohteet, arviointikriteerit, ammattitaidon osoittamistavat  
-kokeilun säädösperusta: kokeilussa voidaan poiketa mm. tutkinnon rakenteesta, 
tutkinnoista ja niiden nimikkeistä, opintojen laajuudesta 
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-keskustelua: näyttötutkintojärjestelmän mukaiset järjestämissopimukset 
koulutuskokeiluun, Opetushallitus päättää tutkintotoimikunnista, joiden vastuulle eri 
kokeilut tulevat,  kokeilussa mukana olevien yhteistyö järjestämissopimusten 
laatimisessa? 
-kokeilun tehtävä: tuottaa tietoa, jotta tutkintojen perusteita voidaan kehittää enemmän 
työelämän tarpeita vastaavaksi. Perusteita voidaan tarvittaessa kokeilun kuluessa 
tarkastella ja suunnata uudestaan. 
-kokeilujen tämän hetkinen valmistelutilanne: kokeiluohjelma ja sen liitteeksi tulevat 
kokeilujen perusteet valmiit 06/2014? Kokeilujen käynnistyminen joustavasti syksyllä 
2014. 
 
 

4 Keskustelu ja palaute luonnosten kehittämiseksi. 
 
Tutkinnon muodostuminen: 
-tutkinnon osien nimet? Suunta oikea verrattuna aiempaan. Nimen muutosehdotus 
ensimmäiseen tutkinnon osaan: Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.  
 
Viranomaisyhteistyö: Sisällössä huomioitavaa: kenttäjohtajuus (tehtäväalueiden 
selkiyttäminen) ja johtamisjärjestelmän muutos, pelastustoimea suuremmat 
yhteistyötahot sosiaalitoimi ja poliisitoimi, rajavartiolaitos.  
Tilannejohtaminen: tarkennus siihen, mitä se on perustason ensihoidossa. 
 
Lääkehoito: Lääkehoidon käytännön toteutus eri sairaanhoitopiirien alueilla edelleen 
kirjavaa, kokeilu kannanotto myös lääkehoidon toteutukseen? Jatkossa lääkehoidon 
osalta tarkoituksenmukaista muotoilla kriteerit yhdenmukaiseksi lähiaikoina 
muuttumassa olevan STM:n Turvallinen lääkehoito-oppaan osaamiskuvausten kanssa. 
Oppaassa tullaan määrittelemään eri henkilöstöryhmien lääkehoito-osaamista. 
 
Akuuttihoitotyössä toimiminen: Hyvä uudistus, tukee myös ensihoitopalvelussa 
toimimisen osaamista. 
 
Ensihoitopalvelussa toimiminen: Tarkennusta sisältöön: tutkitaan havainnoimalla ja 
haastattelemalla, ei pelkästään mittaamalla. Arviointiasteikko: K-tasolta osaamista T-
tasolle…? Mikä on se riittävä/minimi osaaminen perustason ensihoidossa? Hälytysajo: 
riittävä osaaminen? 
 
Tutkinnon osien laajuudet, muutos nykyiseen esitykseen: Toimintakyvyn ylläpitäminen ja 
edistäminen 20 ov, Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 10 ov. 
 
Tutkinnon nimikeasia: OKM:n päätöksen mukaan ratkaistaan kokeilun yhteydessä 
(opiskelija aloittaa lähihoitajan tutkinnon nimikkeellä, mutta voi valmistua toisella 
nimikkeellä), keskustelua/kannanotto kokeilun aikana. Jaoston yksimielinen esitys 
tutkintonimikkeestä: perustason ensihoitaja. 

 
5 Muut asiat 

Seuraava kokous 15.10.2014 klo 12-15 Opetushallituksessa. 
 

6 Tiedoksi asiat  
Luonnosta ei voi jakaa muille ennen ohjausryhmän hyväksyntää ja Opetushallituksen 
päätöstä. 

 
7 Kokouksen päättäminen.  
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Puheenjohtaja kiitti jaoston jäseniä ja päätti kokouksen klo 14.20. 
 

 
 

 
 Puheenjohtaja, opetusneuvos Aira Rajamäki 
 
 
 
 Sihteeri, lehtori  Anne Kokko 
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