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Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, perustason 

ensihoidon osaamisalan kokeilujen  tilannekatsaus

KOKEILUT KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN

Opiskelijamäärä

29.10.2015 2016

Jämsän ammattiopisto

19.1.2015 - 30.12.2016 (näyttötutkinto) 18

15.8.2016 - 31.5.2018  (näyttötutkinto) 20

Oulun seudun ammattiopisto 

10.8.2014 - 31.5.2017 (amm.perusk.) 20

10.8.2015 - 31.5.2018 (amm.perusk.) 24

Savon ammatti- ja aikuisopisto, Sakky

11.8.2014 - 31.5.2017 (amm.perusk.) 20

10.8.2015 – 31.5.2018 (amm.perusk.) 25

8/2016 – 5/2019 (amm.perusk. ) 24?

KOKEILUJAKSON AIKANA 2014-2018 ILMOITETTU ALOITETTAVAN 

YHTEENSÄ 12 KOULUTUSTA (TOTEUTUU 14?)
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Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, perustason 

ensihoidon osaamisalan kokeilujen  tilannekatsaus

KOKEILUT KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN

Opiskelijamäärä

29.10.2015 2016

Stadin aikuisopisto

1.12.2014 – 31.1.2017 (näyttötutkinto) 17

1.9.2015 – 31.10.2016  (näyttötutk., oppis) 18

11.1.2016 -30.3.2018 (näyttötutkinto) 20

Stadin ammattiopisto 

11.8.2015 – 31.5.2017 (amm.perusk., yo) 27

8/2016 – 5/2018 (amm. perusk.,yo) 25

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

8.8.2015 – 31.5.2018 (amm.perusk.) 25

8/2016 – 5/2018 (amm. perusk., yo) 25

YHT. (259+49) 194 65 (+ 49)
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PERUSTASON ENSIHOIDON  KOKEILUISTA VALMISTUVAT

2016-2018 (ARVIO OPISKELIJAMÄÄRISTÄ 29.10.2015)

Koulutuksen 

järjestäjä

Vuosi

2016 2017 2018

Jämsän ammattiopisto 18 20

OSAO 17 24

Sakky 20 25 (+24?)

Stadin aikuisopisto 18 17 20

Stadin ammattiopisto 27 25

Sedu 25 (+ 25)

YHT. (259+49) 36 84 139 (+ 49)

14.11.2015 Sivu 4



Kaikista kokeiluista valmistuvat 2016-2018
(Arvio 2.11.2015)

TUTKINTO 2016 2017 2018 Yht

Välinehuoltoalan perustutkinto 70 72 34 176

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 

perustason ensihoidon osaamisala
36 84 188 308

Tieto- ja tietoliikennetekniikan 

perustutkinto, hyvinvointiteknologia-

asentaja

16 14 113* 143

Sähkö- ja automaatiotekniikan 

perustutkinto, turvalaiteasentaja ?** ?

Kone- ja metallialan perustutkinto, 

hyvinvointilaiteasentaja ?*** ?

Yht. 122 170 335 627
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*kaksi koulutuksen järjestäjää ei tiedä vielä opiskelijoiden osaamisalavalintoja ko. tutkinnossa 

** kaksi koulutuksen järjestäjää ei tiedä vielä opiskelijoiden osaamisalavalintoja ko. tutkinnossa 

*** yksi koulutus suunnitteilla työvoimakoulutuksena, on tarjousvaiheessa



Koordinointiin liittyvää ajankohtaista asiaa

KOORDINOINTIIN LIITTYVÄ PALAUTE;

kysely tehtiin toukokuussa 2015; kehittämiskohteiksi nousi

• Verkkosivujen toimivuus

• Yhteistyöpäivien sisältö ja ”jämäköityminen”

KOORDINOINTISUUNNITELMA TEHTY 1.11.2015-31.12.2016

• kokeilujen yhteinen verkostopäivä keväällä 2016 ?

• kokeilukohtaiset yhteistyöpäivät lukukausittain

1-2 pv?
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/

http://demo.tyomaa.com/proto/sotekk/


Kokeilujen väliraportointiin valmistautuminen

• Koulutuksen järjestäjät täyttävät kokeilukohtaisen 

väliraportin vuodelta 2015 sekä koulutuskokeilujen 

toteutussuunnitelman vuonna 2016 alkavista  

koulutuksista sähköiseen järjestelmään (Webropol)

 lomaketta tullaan tarkentamaan

 raportin liitteeksi pyydetään kaikilta koulutuksen 

järjestäjiltä opetus- ja arviointisuunnitelmat/  

valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelmat.

• Järjestelmä on auki 4.1 - 22.1.2016, jolloin raporttien 

täyttäminen on mahdollista. 

• Koulutuksen järjestäjä toimittaa allekirjoitetun raportin 

29.1.2016 mennessä Opetushallitukseen.
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Kokeilujen arviointisuunnitelman  laatiminen

• Koordinoija on tarkentanut arviointisuunnitelmaa 

toukokuu-lokakuun 2015 välisenä aikana yhteistyössä 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun edustajan 

kanssa. 

• Ohjaus ja konsultointi Karvilta (Kansallinen 

koulutuksen arviointikeskus); vastuuhenkilöt Anu 

Räisänen ja Mari Räkköläinen

• Asiantuntijana mukana OPHsta Aira Rajamäki
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Arviointisuunnitelma hyväksytty ohjausryhmässä

2.11.2015

Arviointisuunnitelma koskee kokeilujen vaikuttavuuden 

arviointia, joka toteutetaan vuoden 2016 aikana sekä 

tarkennusta, joka koskee kokeilujen väliraportointia 

vuoden 2015 ja 2016 osalta

(+ optiota vuosille 2017-2018)

Tässä vaiheessa kokeiluja kyse ei ole varsinaisesta vaikuttavuuden 

arvioinnista vaan enemmänkin tilannekatsauksesta, joka antaa 

suuntaa mahdolliselle myöhemmälle vaikuttavuuden arvioinnille. 

 arvioidaan kokeilujen koulutusprosessien 

työelämävastaavuutta koulutuksen järjestäjän, työelämän ja 

opiskelijoiden näkökulmista. 
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https://sotekk.osekk.fi/ohjaus/ohjausryhma/Documents/Liite 4. Arviointisuunnitelma.pdf


Arviointikysymykset

1. Miten kokeilujen tuottama osaaminen vastaa työelämän tarpeisiin?

• tulevaisuuden osaamistarpeet

• teknologinen kehittyminen

• digitalisoituminen

• muuttuvat toimintaympäristöt

2. Mitkä tekijät edistävät ja estävät työelämän tarpeita vastaavan 

osaamisen kehittymistä kokeilujen aikana?

• opiskelijaksi ottaminen

• oppimisympäristöt

• osaamisperusteiset pedagogiset ratkaisut 

• työmenetelmät, -materiaalit ja -välineet 

• opetus- ja järjestämissuunnitelmat

• henkilöstön ja kumppaneiden osaamisen kehittäminen 

• yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien kanssa

3. Millaisia tutkintoihin liittyviä terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia 

työelämässä      on  (vrt. SORA-lainsäädäntö)?
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Arvioinnin aikataulu

14.11.2015 Sivu 11



Taitaja2016 tapahtuma

Seinäjoella 10-12.5.2016

• Jaostoissa ja ohjausryhmässä sovittu, että kokeilut esillä siellä 

”kokonaisuutena”

• Perustason ensihoidon –kokeilujen esittely?
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Työpajatyöskentely, aiheet

1. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma, tutkinnon 

perusteiden toimivuus koulutuksen järjestämisessä

2. Yhteistyö alan työelämän /sidosryhmien (esim. AMK) 

kanssa ja työssäoppimisen järjestäminen 

3. Oppimisen ja osaamisen arviointi (ammattiosaamisen 

näytöt/ tutkintotilaisuudet)

Kysymyksiä:

- Mitkä tekijät edistäneet

- Mitkä estäneet ja miten niihin on vaikutettu

- Mitä hyviä käytäntöjä muille jaettavaksi 
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Työpajatyöskentelyn aikataulu

Klo 13.00-14.15 työskentelyä työpajoissa

Klo 14.15-14.30     puheenjohtajat laativat yhteenvedon ja 

kahvitauko

Klo 14.30- 15.30     puheenjohtajat esittelevät yhteenvedon ja 

keskustelua niiden pohjalta
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Kiitos!
Marja Veikkola,

koulutuskokeilujen koordinoija
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

p. 050 0776065
sposti. marja.veikkola@osao.fi

mailto:marja.veikkola@osao.fi

