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SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 
PERUSTASON ENSIHOITO 
KOKEILU 2014-2019 
 
 
PERUSTASON ENSIHOIDON JAOSTON KOKOUS 1-2016 
 
Aika: Maanantai 4.4.2016 klo 12.00 – 15.00 
Paikka: Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki, nh.  MUIKKU, 1. kerros 
  
  
Läsnä:+ +Heikki Sederholm, Suomen Ensihoitoalan liitto ry 
Ei läsnä:- +Elina Ottela, Suomen lähi- ja perushoitajien liitto SuPer ry 
 -Tero Vainio (Toni Långström), Suomen Sairaankuljetusliitto ry 
 +Marjatta Karkkulainen, Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 
 +Juha Kurtti, Tehy ry 
 +Anne Kokko, siht. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä 
 +Marja Veikkola, koordinaattori, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä 
 +Aira Rajamäki, pj. Opetushallitus 
 +Soila Nordström, vpj. Opetushallitus 
  
 
Asiat: 
 

1 Kokouksen avaus, Aira Rajamäki 
Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat. Sovittiin, että kokoukseen voidaan tarvittaessa 
pyytää työelämän asiantuntija, vaikka häntä ei ole nimitetty virallisesti jaoston jäseneksi.  
Aira Rajamäki kävi lyhyesti läpi OPH:n kuulumiset. Asialistan tarkistettiin ja hyväksyttiin. 
 

2 Edellisen kokouksen (29.10.2015) muistion hyväksyminen.  

Muistio hyväksyttiin. 
 

3 Ammatillisen koulutuksen reformi, Aira Rajamäki 
 
Aira Rajamäki esitteli ammatillisen koulutukseen uudistamiseen liittyviä ajankohtaisia 
asioita (ks.Liite1). 
Esille tuli mm. seuraavaa: 

 Reformin tavoitteina esim.: 
- Koulutuksen rahoituksen ja rakenteiden uudistus, tutkintorakenteen ja 

tutkintojen uudistus, toiminnan alueellinen kattavuus, ammatillisen 
koulutuksen yhteiskunnallinen merkitys, yhteistyö työelämän kanssa 

 Reformin mukanaan tuomia muutoksia esim.: 
- Tutkintotoimikuntien lukumäärä vähenee (ensihoidon kokeilu säilyy 

sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnassa), koulutustoimikunnista 
laadullisen ja määrällisen ennakoinnin foorumi 

- Asiakkuus näkemys uudistuu: asiakkaita opiskelijat ja työelämä 
- Lainsäädännön yhtenäistäminen, rahoitus (rahoitusjärjestelmien 

yhdistäminen) ja ohjaus yhtenäiseksi 
- Päällekkäisyyksien poistaminen koulutuksesta 
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- Tutkintouudistus: mahdollisesti n. 100 tutkintoa poistuu 
tutkintorakenneasetuksesta, pääosin osaamisaloina uusiin 
muodostettaviin tutkintoihin 

- Opiskelijavalintojen uudistaminen 
- Työttömien koulutuksen parantaminen 
- Digitalisaation edistäminen koulutuksen järjestäjien toimintaprosesseissa 
- Koulutussopimusmalli joka edistää työpaikalla tapahtuvaa oppimista 
- Opetushenkilöstön osaamisen vahvistaminen 
- Vaikuttavuus, tehokkuus koulutuksen järjestäjien rahoituksessa 
- Yksi koulutuksen järjestäjäkohtainen järjestämislupa (sis. myös lupa 

järjestää tutkintotilaisuuksia) 
- Ohjausjärjestelmän uudistaminen 
- Oppisopimuskoulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen 

houkuttavuuden lisääminen 

 Reformin valmistelun aikataulusuunnitelma: uudistettu lainsäädäntö voimaan 
1/2018, tavoitteena, että reformi toimeenpantu 12/2018. 

 
 

4 OKM:n TUTKE3 tutkintorakenteen kehittämistyö ja sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien uudistaminen, Aira Rajamäki 
 
Aira Rajamäki esitteli alustavaa luonnosta, miten tutkintorakenteen kehittämistyö on 
muuttamassa sosiaali- ja terveys- ja liikunta-alan tutkintorakennetta. Hän esitteli alan 
tutkinnot ja niiden suoritusmäärät vuodelta 2014 sekä nykyiset tutkinnot ja esitykset 
uusista tutkinnoista työelämän ohjausryhmän lähetekeskustelun perusteella, esim.: 

 Sote:n perustutkinnon suun terveydenhuollon oa ja hammastekniikan pt: 
yhdistäminen omaksi tutkinnokseen 

 Uusi tutkinto: sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto (sis. entisiä 
ammattitutkintoja osaamisaloina esim. hierojan oa, jalkojenhoidon oa, 
kehitysvamma-alan oa, immobilisaatiohoidon oa) 

 Uusi tutkinto: sosiaali- ja terveysalan erikoisammattitutkinto (sis. esim. hieronnan 
oa, mielenterveys- ja päihdetyön oa, vanhustyön oa, puhevammaisten 
tulkkauksen oa, immobilisaatihoidon oa) 

 Uusi tutkinto: liikunnan ja valmennuksen at (nykyisten osaamisalojen lisäksi 
”personal trainer”:n oa, vesiliikunnan ohjauksen oa) 

 Uusi tutkinto: hius- ja kauneudenhoitoalan pt ja eat  
 

Tutkintorakenteen kehittämistyö jatkuu koko kevään 2016. 
 
Keskustelua: 
Jaoston esitys: sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisala 
nykyisen ensihoidon osaamisalan tilalta. Nimikkeen suojauksesta (perustason ensihoitaja) 
tulee keskustella OKM:n ja STM/Valviran kanssa vielä ennen kokeilun päättymistä. 
Osaamisalakohtainen nimikesuojaus Valvirassa ei ole nykysäädösten mukaan 
mahdollinen. 
 
 

5 Perustason ensihoidon kokeilujen tilannekatsaus, koordinaattori Marja Veikkola, 
OSEKK (ks. Liite 2) 
 
Marja Veikkola esitteli yhteenvetoa meneillään olevista kokeiluista: 

 Tilanne 31.12.2015: opiskelijoita yhteensä 211 
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 Suunnitellut kokeilut 2016: 166 opiskelijaa 

 Arvio (1.4.16), että kokeilussa v 2016-2019 mukana yhteensä 377 opiskelijaa  

 Kokeilun verkkosivut ovat uudistuneet, työskentelyalusta kehitteillä 

 Taitajakilpailut 10-12.5.2016, kaikki kokeilut esittäytyvät 

 Yhteistyöpäivät Jyväskylässä, yhteenvetoa toteutuksesta, materiaali löytyy 
kokeilun verkkosivuilta, työpajatyöskentelyssä aiheina: perusteiden kehittäminen, 
hyvien käytänteiden jakaminen, lääkehoidon simulaatio 

 Seuraavat yhteistyöpäivät 26.-27.9.2016, Stadin ammattiopisto 
Keskustelua: kokeilun edistyminen, yhteistyö verkostossa 
 
 

6 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon kokeilun 
väliraportti v. 2015, koordinaattori Marja Veikkola, OSEKK (ks. Liite 3) 
 
Marja Veikkola esitteli perustason ensihoidon kokeilun väliraporttia. Tällä hetkellä on  
menossa 10 kokeilua (tilanne v. 2015 lopussa) viidellä koulutuksen järjestäjällä. 

Väliraportti  
sisältää 6 raporttia 5:ltä eri koulutuksen järjestäjältä. 
 
Tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa kokeilussa, esim.: 

 tiedottaminen ja aikaresurssi  

 hakeutumisvaihe ja valinnat 

 pedagogiset ratkaisut 

 työssäoppimisen laajuudet vaihtelevat suuresti eri koulutuksen järjestäjien välillä 

 työpaikkaohjaajien perehdytys 

 opettajien lisä ja täydennyskoulutus 

 suunnittelua enemmän 

 oppimisen arviointi. 
 
Yhteistyö sidosryhmien kanssa: 

 tutkintotoimikunta 

 amk –yhteistyö toteutunut vaihtelevasti 

 kokeilussa mukana olevien koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön ollaan 
tyytyväisiä 
 

Tutkinnon perusteiden kehittämisehdotuksia 

 haasteena nuoret ja hälytysajoneuvon kuljettaminen  

 arviointikriteeristössä jonkin verran päällekkäisyyksiä, muutosehdotuksia 

 kriteeristön ymmärrettävyys/yleiskieli 

 terveydentila ja toimintakykyvaatimukset. 
 
Lisäksi Marja Veikkola kertoi alustavaa arviota tuloksista ja yhteenvetoa kaikkien  
kokeilujen tämän hetkisestä tilanteesta. 
 
 
Keskustelua: 

 Ensihoitoasetusta ollaan päivittämässä 

 Hybridiambulanssikokeilu: pelastustoimen henkilöstöä myös ensihoidossa 
(kokeilu Etelä-Savossa), taustalla sote-uudistus ja päivystysasetuksen 
uudistaminen  
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 Yhden henkilön ensihoitoyksikkö kotihoidon tukena, kokeilu käynnissä Etelä-
Karjalan sairaanhoitopiirissä 

 
Soila Nordströmin kannanottoa hälytysajoneuvon kuljettamisesta vähintään 
ajoradalla.  

 Voidaan toteuttaa simulaationa harjoitusajoradalla. Arviointi 
tutkintotilaisuudessa:  
vähintään yksi arvioija paikalla (esim. videointi), toteutus suunniteltu/kuvattu  
järjestämissuunnitelmassa.   

 
 

7 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan palaute näyttötutkinnon 
järjestämisestä kokeilussa, Marjatta Karkulainen 
Marjatta Karkulainen esitteli tutkintotoimikunnan palautteen. 

 Kokeiluun liittyviä tutkintotilaisuuksia 99 kpl, joista hylättyjä 2 kpl 

 Kyselyitä simulaatioiden käytännön toteutuksesta 

 Osaamisen osoittamisen toimintaympäristöt: keskittyy enemmän 
aikuisasiakkaisiin 

 
 

8 Kokeilujen vaikuttavuusarvioinnin suunnittelutilanne, koordinaattori Marja 
Veikkola, OSEKK (ks. Liite 4) 
Marja Veikkola kertoi arvioinnin toteutuksesta. 

 väliraportit, yhteistyöpäivien aikaiset työpajat, kyselyt valmistuville opiskelijoille ja 
työelämän edustajille: tulokset ja johtopäätökset kokeilun vaikuttavuudesta 

 
Keskustelua: tutkinnon vakinaistaminen, ennen sitä muutos osaamisalasta ja esitys 
nimikkeestä 
 

9 Muut asiat. 
Seuraava kokous: 2.11.2016 klo 12-15 

 
10 Tiedoksi asiat.  

Ei tiedoksi asioita. 
 

11 Kokouksen päättäminen klo 14.58 
 
 
 


