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Tutkinnon rakenne ammatillisessa peruskoulutuksessa

Syksy 2014 Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 syksy 2016 Kevät 2017

Ammattitaitoa täydentävät tutk. 

osat 20 ov. 

•Pakolliset tutkinnon osat 16 ov.

•Valinnaiset tutkinnon osat 4 ov.

Akuuttihoitot

yössä 

toimiminen 15

Ensihoitopalvelussa 

toimiminen 

35 ov. 

Perustason ensihoidon koulutus-

ohjelma 50 ov.

Akuuttihoito-

työssä 

toimiminen 

15 ov. 

Ensihoitopalvelussa

toimiminen 35 ov. 

Valinnaiset tutkinnon 

osat 10 ov.

• Viranomaisyhteistyö

• Perioperatiivinen hoitotyö

• Kipsaaminen ja 

tuentatekniikat jne.

Pakolliset tutkinnon osat 30 ov.

Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin 

edistäminen 10 ov. 

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja 

edistäminen 20 ov. 

Vapaasti valittavat tutkinnon 

osat 10 ov.

Pakolliset tutkinnonosat 

30 ov.



T 14 E ryhmä

Perustason ensihoitajien koulutuskokeilu on alkanut 11.8 2014-

 Ryhmässä 21 opiskelijaa; 11 poikaa ja 10 tyttöä

 Aloitusikä 15-17 –vuotta

 Opetusmenetelmiä kokeilussa

• Pienryhmäharjoitteet,

• simulaatio-oppiminen 

(moniammatillinen yhteistyö) 

• Työssäoppimisen ja työpaikoilla 

tapahtuvan oppimisen lisääminen

• Asiakastyö

• Oman oppimisen blogi



Opetussuunnitelma, syksy 2014

• Ennen työssäoppimista toteutuneet Terveyden, 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen opinnot 
oppilaitoksella:

• ensiapu 1 ov:  2 h teoria, 14 tuntia harj. 4 h simulaatiot 

• ravitsemus 0,5 ov:  4 h teoria , 10 h harjoitukset 

• hoitotaito 1,5 ov:  18 h teoria,  14 h harj. , 10 h simulaatiot 

• ergonomia 0,5 ov:  4 h teoria 10 h, harj. 

• opintojen ohjaus 1,5 ov: sis. tietotekniikka 0.5 ov 

• yrittäjyys 1 ov  (työssäoppimisessa)

• opetussuunnitelma

OPS 2015_pohja_päivitetty 20 2 2015 uusi 17.3.2015.doc


Opetussuunnitelma, syksy 2014

• LISÄKSI  toisesta ammatillisesta perusopintojen 
kokonaisuudesta Toimintakyvyn ylläpitäminen ja 
edistäminen ennen työssäoppimista:

• kehityspsykologia 1 ov  

• anatomia ja fysiologia 0,5 ov 

• Sosiaali ja terveysalan työn lähtökohdat 0,5 ov

• Ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista toteutui

• 1 ov: liikunta, terveystieto, äidinkieli, matematiikka

• 3 ov: valinnaisia 

• Lisäksi vapaasti valittavat opinnot 3 ov



Työssäoppiminen perusopinnoissa

(syksy 2014)

Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
edistäminen- tutkinnon osa 10 ov.

 17.11-18.12.2014

 TOP+ Aon. 5 ov

 Terveyskeskusten vuodeosasto, hoiva- ja palvelukoti, 
vanhusten päivätoiminta, palvelukeskus, kotihoito

 Työpaikkojen perehdytys, johon varattu oma resurssi
Perehdytys koulutusohjelmaan, opiskelijan 

ohjaukseen ja arviointiin
Perehdytys havainnointi- ja haastattelutehtävään 

(yrittäjyys) 
havainnointitehtävä

terveyden turvallisuuden ja hyvinvoinnin tehtävä.docx


Ammattiosaamisen näytön arviointi

Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin 

edistäminen- tutkinnon osa 

• Arviointisuunnitelmat hyväksyttiin ammattiosaamisen 
toimielimessä 27.11.2014

• Omaa kuntoa ylläpitävän ja kehittävän 
harjoitusohjelman suunnittelu ja toteutus: ei ollut 
mahdollista osoittaa osaamistaan työpaikalla, joten 
opiskelijat palauttivat sen liikunnanopettajalle viikkoa 
ennen ammattiosaamisen näytön arviointia.



Kokemuksia työssäoppimisjaksolta

syksy 2014

• Vanhemmat perehdytetty edeltä huoltajien illassa

• Ei tutustumiskäyntiä ennen työssäoppimisjakson alkua

• Kahdella pojalla lisätuen tarve sopeutumisessa 
hoitoympäristöön 

• Työssäoppimispaikoilta hyvää/ erinomaista palautetta 

• kotihoidon palveluesimieheltä tullut palaute (3 opiskelijaa):
– positiivisia, oppimishaluisia, kuuntelevia

– vanhuksia kunnioittavia ja arvostavia

– Kohteliaita ja työtätekeviä

– hyvän koti- ja käytöskasvatuksen saaneita

• Muutamille jo tarjottu ko. paikoista kesätyötä!



Opetussuunnitelma (kevät 2015-syksy 2015)

• Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen- tutkinnon 
osa 20 ov. 

Opinnot oppilaitoksella:

• ensiapu syventävä 0,5 ov: 4 h teoria, 10 h simulaatiot 

• sairauksien hoitaminen ja lääkehoito 4,5 ov:
– teoria 66 h harjoitukset 22 h, simulaatiot 10 h

• ravitsemus 14 h 

• lääkelaskut 14 h

• opintojen ohjaus 1,5 ov



Opetussuunnitelma (kevät 2015-syksy 2015)

Kuntoutuja kuntoutuksen palvelujärjestelmässä  6.0 ov

• anatomia ja fysiologia 1 ov: 

• Sosiaaliset ongelmat, toimeentuloturva ja palvelut 2 ov: 
teoria 28 h, harjoitukset 4 h, simulaatiot 10 h

• Kuntoutuksen erityisryhmät ja ergonomia 1,5 ov: teoria 22 h, 

harjoitukset 10 h, simulaatiot  10 h

• yrittäjyys 2 ov: toiminta asiakastyössä



Ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista

• 3 ov: äidinkieli 

• 2 ov: matematiikka, englanti

• 1 ov: fysiikka  kemia, ruotsi, taide ja kulttuuri, yhteiskunta,   
yritys ja työelämätieto

• 1 ov: valinnaisia 

Lisäksi vapaasti valittavat opinnot

• 2 ov: taitopajat, infektiopotilaan hoitotyö 

• 1 ov. tavallisimmat lasten sairaudet 



Työssäoppiminen perusopinnoissa

(kevät 2015- syksy 2015)

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen- tutkinnon 
osa 20 ov.

 Toiminta eri asiakasryhmien kanssa 4,5 ov. 

 Vk 6-18 (9 käyntiä)

• integroitu 2 ov yrittäjyysopintoja ja 2 ov vapaasti valittavista

 TOP + Aon.6 ov 

 21.9-3.11.2015 (ei vk 42)

Vuode -ja hoivaosastot, palvelukeskus, kotihoito, 
mielenterveys-, päihdekuntoutujien ja vammaistyön 
toimintaympäristöt



Toiminta eri asiakasryhmien kanssa 4,5 ov. 

• Vk 6-18 pareittain tapahtuvat kotikäynnit 

yhden vanhemman perheissä (9 kertaa)

 Perheet saatu yhden vanhemman perheiden

liiton kautta, jossa myös toimintaan 

perehdyttämistä opintokäynnillä

 Opiskelijat työskentelevät eri- ikäisten lasten 

kanssa, nimikkoperheet

 Opiskelijoilla itsenäiset käynnit perheissä, mutta ohjattuja käyntejä

 Viikoittain tehdyn käynnin kokemusten purkaminen ja uuteen 

teemaan perehdytys (oppimisen ja ohjaamisen prosessi)

 Päiväkirjatyöskentely pareittain

 Vastuuopettajina sosiaalialan ja hoidon opettajat



Toiminta eri asiakasryhmien kanssa 4,5 ov…

• Lisäksi opintokäyntejä ja tapahtumia:

• Pelastuslaitos, aluehälytyskeskus, palomuseo 19.1.2015

• Yhden vanhemman perheiden liitto 30.1.2015

• Ajankohtaiset huumeet koulutus (Kuopion kaupunki) 
12.2.2015

• Who Cares päivä Hatsalan klassillisessa koulussa 
(yläkoulu) 16.2.2015
– Ensiapurasteja opiskelijoille ja vanhemmille

• EA- päivän suunnittelu ja järjestäminen Vehmersalmen 
koululla 10.4.2015 (6-9-luokkalaiset)

• 6.5.2015 Ea pienryhmäohjaustunnit Hatsalassa?

• Opintokäynti 5/2015 ?



Työssäoppiminen perustason ensihoidon 

koulutusohjelmassa (kevät 2016-Kevät 2017)

Akuuttihoitotyössä toimiminen- tutkinnon osa 15 ov.

 TOP+ Aon. 7 ov + 2 ov. TET

 Leikkausosastot, anestesiavalvonta, heräämö, teho-osasto, 

vuodeosastovalvonta, sydänvalvonta, aivoverenkiertohäiriöistä kärsivän 

potilaan hoitoyksikkö, sairaalan päivystyspoliklinikka, terveyskeskuksen 

päivystysvastaanotto

Ensihoitopalvelussa toimiminen 35 ov.

 TOP+ Aon. 7 + 7 ov

 ensihoitopalvelua tuottavat yritykset, pelastuslaitoksen ensihoitopalvelu, 

sairaanhoitopiirin järjestämä ensihoitopalvelu (ajokortti, turvajalkineet)

 Voidaan osoittaa myös sairaalan päivystyspoliklinikalla, 

terveyskeskuksen päivystysvastaanotolla



Muuta opittua ja hyödyllistä jaettavaa

• Työssäoppimista ohjaavat ja arvioivat opettajat (2), jotka 
olivat opettaneet ryhmälle ammattiaineita (hoitotaito, EA) ja 
toinen on myös  ro => opettajat tunsivat oppilaat ja oppilaat 
opettajansa

• Ryhmää opettavat samat ja vakituisen opettajat, jotka 
jatkavat ryhmän mukana koko koulutuskokeilun ajan, myös 
ryhmänohjaaja sama koko koulutuksen ajan
– Ammatillisen kasvun näkeminen

• Pienryhmätoiminnassa ryhmäjakoja muutellaan => opitaan 
toimimaan kaikkien kanssa

• Opintojen alussa ryhmäytymistä tuki oppilaitoksen 
ulkopuolella järjestetty EA- toimintapäivä



Sidosryhmäyhteistyö

 Ryhmän kummitapaamiset

 Kokemuskouluttajatapaamiset

 Oppilaitosyhteistyö

 Nettiluento ammattikorkeakoulu-
opiskelijoiden kanssa

 Työelämäyhteistyöryhmän 
tapaaminen 1.4.2015

 Moniammatillinen yhteistyöryhmä 
ja simulaatioharjoitusten 
suunnittelu sekä toteutus



Itsearviointi

”..vähän 

tuli 

puskista..”



Vertaisarviointi

Onko 

ideoita

?



Kuopio kiittää ja kumartaa!


