
 

  
 
 
Koordinoija:  
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto 
Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu 

      

 
PERUSTASON ENSIHOIDON KOKEILUJEN YHTEISTYÖPÄIVÄ  
 
Aika  Perjantai 13.11.2015  
Paikka  Stadin aikuisopisto 
  Hattulantie 2, 00550 Helsinki (ks. kartta) 
  Tarkemmat tilat ks. opasteet aulassa 

Huom! Hki-Vantaa lentokentältä pääsee Hattulantielle bussilla nro. 615. Bussi lähtee 
terminaalin T2 edestä laituri 25 ja pois jäädään Hattulantien pysäkillä (bussissa 
yleensä näyttö, jossa lukee seuraavan pysäkin nimi - edellinen pysäkki on 
Mäkelänrinne).  Matka vie n. 35 min ja pysäkki on koulua vastapäätä. Seutulippu 
Vantaa-Hki maksaa 5e. 
 

 
Yhteistyöpäivä on maksuton ja sisältää osallistujille aamu- ja iltapäiväkahvit/teen ja lounaan. 
Osallistujat vastaavat itse mahdollisista majoitus- ja matkakustannuksista.  

 
Ennakkovalmistautuminen; jokainen kokeiluun osallistuva koulutuksen järjestäjä tuo mukanaan 
koulutuksen järjestämiseen liittyviä dokumentteja, ainakin:  

- opetussuunnitelman 
- erilaisia lomakkeita ja opiskelijoille ja työelämälle jaettavia oppaita (työssäoppiminen, 

osaamisen arviointi ym.) 
- muut mahdolliset dokumentit, josta kouluttajaverkosto voisi hyötyä 

Dokumenteista kootaan näyttely koulutustilaan ja niitä hyödynnetään myös iltapäivän 
työpajatyöskentelyssä. 
 

Lisätietoja yhteistyöpäivästä 
Marja Veikkola, p. 050 0776065, sposti marja.veikkola@osao.fi  
 
TERVETULOA  
 

Marja Veikkola  

Marja Veikkola  
Kokeilujen koordinoija  
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä 
 

 
 
 
 
 

https://www.google.fi/search?newwindow=1&q=Hattulantie+2%2C+00550+Helsinki&oq=Hattulantie+2%2C+00550+Helsinki&gs_l=serp.3...552406.558610.0.559404.1.1.0.0.0.0.103.103.0j1.1.0....0...1c.1.64.serp..1.0.0.5Xrss7MXLjQ
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PERUSTASON ENSIHOIDON KOKEILUJEN YHTEISTYÖPÄIVÄ 13.11.2015 
 
OHJELMA 
klo 8.30 - 9.00   Ilmoittautuminen ja kahvit 

klo 9.00 - 9.15 Tilaisuuden avaus 
  Toimialarehtori Eeva Sahlman 
  Stadin ammattiopisto, Hyvinvoinnin toimiala 
 
klo 9.15 - 10.15 Opetushallituksen ajankohtaiskatsaus perustason ensihoidon 

kokeiluun osallistuville koulutuksen järjestäjille  
Opetusneuvos Aira Rajamäki, Opetushallitus 

klo 10.30 - 11.15 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan linjauksia perustason 
  ensihoidon näyttötutkintojen kokeilujen järjestämiseen 
  Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja Soila Nordström 
 
klo 11.15 - 12.00 Koordinoijan ajankohtaiskatsaus ja ohjeet iltapäivän työskentelyyn  

Koulutuskokeilujen koordinoija Marja Veikkola, Osekk 
 

klo 12.00 - 13.00 Lounas 

klo 13.00 - 14.30 Työpajatyöskentelyä, aiheet 
1. koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma, tutkinnon 

perusteiden toimivuus koulutuksen järjestämisessä 
2. yhteistyö alan työelämän kanssa ja työssäoppimisen 

järjestäminen  
3. oppimisen ja osaamisen arviointi (ammattiosaamisen näytöt/ 

tutkintotilaisuudet) 

  Kahvit työskentelyn lomassa 

klo 14.30 - 16.00 Yhteenveto työpajatyöskentelystä 
  Työpajojen puheenjohtajat esittelevät 
  Yhteenveto päivästä ja seuraavan yhteistyöpäivän ajankohdan ja 
  paikan sopiminen 
  Marja Veikkola 


