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KÄSITELLYT ASIAT
1

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja Seija Rasku avasi kokouksen klo 14.00 ja totesi läsnäolijat.
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Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeiluohjelman
tarkistaminen (OPH päätös 80/422/2015, 13.5.2015)
Opetusneuvos Aira Rajamäki esitteli 13.5.2015 vahvistetun kokeiluohjelman sisällön ja keskeiset
muutokset. Kokeiluohjelman tarkistamisen yhteydessä on otettu huomioon ammatillista
peruskoulutusta koskevan lain kokeiluja koskevan pykälän 23 § (3.10.2014/787) muutokset.
Koulutuskokeilu-käsite on muuttunut kokeiluksi. Myös muut ns. TUTKE-lainsäädännön muutokset,
jotka tulivat voimaan 1.8.2015 alkaen, on huomioitu käsitteissä (esim. koulutusohjelma-käsite on
muuttunut osaamisalaksi).
Sisällöllisesti kokeiluohjelmaan ei ole tullut muutoksia. Elokuun alussa voimaan tulleet tutkinnon
perusteet kokeiluja varten ovat kokeiluohjelman liitteenä. Kaikki kokeiluissa mukana olevat
opiskelijat siirtyivät suorittamaan tutkintoa 1.8.2015 voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden
mukaisesti. Aira Rajamäen esitys on liitteenä 1.
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Kokeiluja varten laadittujen tutkinnon perusteiden keskeiset muutokset
Aira Rajamäki esitteli välinehuoltoalan perustutkinnon kokeiluissa noudatettavat tutkinnon
perusteet 1.8.2015 ja perusteisiin tehdyt keskeiset muutokset. Välinehuoltoalan perustutkinnon
kokeiluperusteisiin on tehty säädösmuutosten edellyttämät rakenteelliset muutokset ja vain
välttämättömät muut tarkistukset ammattitaitovaatimuksiin, osaamisen arviointiin ja
ammattitaidon osoittamistapoihin. Pakollisia tutkinnon osia on kuusi. Tieto- ja viestintätekniikan
hyödyntäminen välineiden huoltotyössä siirrettiin valinnaiseksi tutkinnon osaksi. Aira Rajamäen
esitys on liitteenä 1.
Aira Rajamäki esitteli sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisalan
kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet. Kokeiluperusteisiin on tehty myös säädösmuutosten
edellyttämät rakenteelliset muutokset ja vain välttämättömät muut tarkistukset
ammattitaitovaatimuksiin, osaamisen arviointiin ja ammattitaidon osoittamistapoihin. Mm. työn
suunnittelua ja suunnitelmallista työskentelyä, turvallisuutta, omavalvontaa ja laatua, lääkehoitoa,
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevia asioita on tarkistettu. Tutkinnon perusteissa on myös
uudistettu osaamisen arviointia ensihoitopalvelussa toimimisen tutkinnon osassa (hälytysajossa
toimiminen ja ambulanssin käyttö ensihoitopalvelussa). Lisäksi on annettu tutkinnon osittain
tarpeellisiksi koettuja lisämääräyksiä osaamisen osoittamiseen ja mahdollistettu kokeilussa
välttämätön simulaatio. Aira Rajamäen esitys on liitteenä 1.
Olli Hautakoski esitteli hyvinvointiteknologiaan painottuvien tutkintojen kokeiluissa noudatettavat
tutkinnon perusteet (tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, hyvinvointiteknologia
-asentaja; sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, turvalaiteasentaja; kone- ja metallialan
perustutkinto, hyvinvointilaiteasentaja). Seppo Valion esitys on liitteenä 2. Keskeiset muutokset on
koottu esityksen diaan 3. Muutoksia on tullut erityisesti sähkö- ja automaatiotekniikan
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perustutkintoon, jossa on tehty mm. parannuksia tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin,
osaamisen arviointiin ja ammattitaidon osoittamistapoihin.
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Kokeilujen tilannekatsaus
Marja Veikkola esitteli kokeilujen tilannekatsauksen (ks. liite 3.) Ohjausryhmä keskusteli kokeilujen
etenemisestä. Perustason ensihoidon kokeilujen tilannekatsauksen yhteydessä keskusteltiin siitä,
voidaanko kokeilukaudella aloittaa tutkintoja, joista opiskelijat valmistuisivat kokeilukauden jälkeen
vuonna 2019. Seija Rasku totesi, että tämänhetkisten ministeriön päätösten mukaan opiskelijoiden
on valmistuttava viimeistään 31.12.2018. Rasku selvittää mahdollisuutta jatkaa kokeiluja vuodella
vuoden 2019 loppuun. Lainsäädäntö antaa tähän mahdollisuuden (kokeilujen kesto enintään kuusi
vuotta).
Koordinoija organisoi vuoden 2015 väliraportoinnin antamisen sekä laatii koonnin niiden pohjalta.
Koulutuksen järjestäjät täyttävät kokeilukohtaisen väliraportin vuoden 2015 kokeilujen
toteutumisesta kokeiluohjelmassa annettujen sisältöjen mukaisesti sähköiseen Webropol-järjestelmään. Väliraporttilomaketta tullaan tarkentamaan. Järjestelmä on auki 4.1 - 22.1.2016, jolloin
raporttien täyttäminen on mahdollista. Koulutuksen järjestäjä toimittaa allekirjoitetun raportin
29.1.2016 mennessä Opetushallitukseen.
Ohjausryhmässä sovittiin, että vuoden 2015 väliraportin liitteeksi pyydetään jokaiselta kokeilun
aloittaneelta koulutuksen järjestäjältä opetus- ja arviointisuunnitelma (ammatillinen peruskoulutus)
tai valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma (näyttötutkinnot).
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Kokeilujen vaikuttavuuden arviointisuunnitelma
Marja Veikkola esitteli kokeilujen arviointisuunnitelman esityksen. Hänen esityksensä on liitteenä 3.
Tavoitteena on tehdä kokeilujen vaikuttavuuden arviointia, joka toteutetaan vuoden 2016 aikana,
sekä tarkennusta, joka koskee kokeilujen väliraportointia vuoden 2015 ja 2016 osalta. Vuonna 2016
arvioidaan lähinnä kokeilujen koulutusprosessien työelämävastaavuutta koulutuksen järjestäjän,
työelämän ja opiskelijoiden näkökulmista. Varsinaista vaikuttavuuden arviointia voidaan tehdä
vasta myöhemmin, kun kokeiluista valmistuneita on työelämässä.
Arviointisuunnitelma hyväksyttiin, ja sen sisältöön tehtiin muutamia pieniä tarkennuksia. Sovittiin
myös, että arviointia ohjaamaan ei aseteta erillistä kokeilussa mukana olevien koulutuksen
järjestäjien asiantuntijatyöryhmää. Hyväksytty arviointisuunnitelma on liitteenä 4.

6

Taitaja2016 -kilpailut Seinäjoella 10. - 12.5.2015. Kokeilujen esittely ja näkyvyys Taitaja2016
kilpailuissa
Marja Veikkola kertoi Taitaja2016 -kilpailujen suunnitelmista. Taitaja2016 -kilpailujen järjestäjältä
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän (SEDU) edustajilta on tullut pyyntö, että kokeilujen jaostoissa ja
ohjausryhmässä otetaan kantaa kokeilujen näkyvyyteen kilpailuissa. Välinehuoltoalan sekä
perustason ensihoidon jaostot (26.10. ja 29.10.2015) ovat pitäneet tärkeänä, että kaikki kokeilut
ovat esillä Taitaja2016 -tapahtuman lajiesittelyissä. Kokeiluille on varattu tapahtumaan oma tila, ja
SEDU on varautunut esittelemään kokeiluja, joissa itse ovat mukana (perustason ensihoidon sekä
hyvinvointiteknologian kokeilut). SEDUn edustajat toivovat myös muiden koulutuksen järjestäjien
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panosta lajiesittelyyn. Perustason ensihoidon yhteistyöpäivä on 13.11.2015, ja siellä sovitaan ko.
kokeilun esittelystä koulutuksen järjestäjien verkostossa. Hyvinvointiteknologian kokeilujen
yhteistyöpäivä on 26. - 27.11.2016, jossa asiaa myös käsitellään.
Ohjausryhmä pitää tärkeänä, että kaikki kokeilut ovat esillä Taitaja2016 -tapahtumassa. Marja
Veikkola selvittää välinehuoltoalan perustutkinnon esittelyä kokeiluun osallistuvilta koulutuksen
järjestäjiltä.
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Muut mahdolliset asiat
Muita asioita ei ollut.
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Seuraava kokous
Sovittiin seuraava ohjausryhmän kokous Seinäjoelle, Taitaja2016 kilpailujen yhteyteen 11.5.2016
klo 14 - 16.
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Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 15.55.

