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1 Koordinoinnin tavoitteet
Kokeilut toteutetaan seuraavissa ammatillisissa perustutkinnoissa ja niiden osaamisaloilla:
-

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja (1.1.2014-31.7.2018).
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja
(1.1.2014 - 31.7.2018).
Hyvinvointiteknologiaan painottuvat tutkinnon osat seuraavissa tutkinnoissa (1.1.2014 - 31.12.2019)
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, hyvinvointiteknologia-asentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, turvalaiteasentaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, hyvinvointilaiteasentaja.

-

Kokeiluja koordinoivan koulutuksen järjestäjän tehtävänä on kokeiluohjelman mukaan:
-

avustaa Opetushallitusta kokeilujen organisoimisessa ja tukemisessa
koordinoida kokeilevien koulutuksen järjestäjien yhteistoimintasopimusten valmistelua
organisoida yhteistyössä Opetushallituksen kanssa aloitustilaisuus sekä kokeilujen yhteiset ja
kokeilukohtaiset verkostotapaamiset
koordinoida ja ohjata Opetushallituksen kanssa kokeilujen raportointia
laatia kokeilujen yhteiset kokoavat raportit ja selvitykset Opetushallituksen tarkistaman
kokeiluohjelman mukaisesti
luoda sähköinen alusta ja ylläpitää sitä
tiedottaa yhdessä Opetushallituksen kanssa ohjausryhmän linjausten mukaisesti kokeiluja
koskevista asioista kokeiluissa toimiville tahoille.

Vuoden 2018 valtionavustuskoordintitehtävään on haettavana 13.10. - 6.11.2017. Hakutiedotteen
(34/2017) mukaan koordinoinnin painopistealueet vuodelle 2018 ovat:
1. Erityisesti hyvinvointiteknologiaan painottuvien tutkinnon osien kokeilujen toimeenpanon
edistäminen tieto- ja tietoliikennetekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä kone- ja metallialan
perustutkinnoissa
2. Kokeilujen rajapinnoilla sijoittuvan osaamisen määrittäminen
3. Kokeilujen raportointi.
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Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk) esitys koordinoinnin päätavoitteiksi vuodelle 2018
ovat:
Koordinoija
1. Edistää hyvinvointiteknologian kokeilun toimeenpanoa yhteistyössä Opetushallituksen ja
kokeiluun osallistuvien koulutuksen järjestäjien kanssa
 tekee johtopäätöksiä hyvinvointiteknologian kokeilujen tutkinnon perusteiden ja niiden
tutkinnon osien keskeisestä työelämäosaamisesta ja laatii esityksen tutkinnon
muodostumisesta ja tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksista
 laatii esityksen perusteella kuvaksen työelämän toimintaympäristöistä, joissa
hyvinvointiteknologian osaamista voidaan hyödyntää ja opiskella
 edistää hyvinvointiteknologiaan painottuvan osaamisen tunnettavuutta työelämässä ja eri
koulutusasteilla
 järjestää verkostopäiviä ja tukee koulutuksen järjestäjien yhteistyötä.
2. Määrittää kokeilujen rajapinnoille sijoittuvan osaamisen
 toimii yhteistyössä Opetushallituksen ja kokeiluun osallistuvien koulutuksen järjestäjien
kanssa ja tarkentaa välinehuoltoalan (19.3), perustason ensihoidon (12.4) ja
hyvinvointiteknologian (23.-24.4) kokeilujen verkostopäivillä arviointi- ja väliraporttien tulosten
pohjalta kokeilujen rajapinnoille sijoittuvaa osaamista. Rajapinnoille sijoittuvan osaamisen
tarkastelun lähtökohtana hyödynnetään tulevaisuuden osaamistarpeita, kohdennettua
digitaali- ja teknologiaosaamista, asiakaspalvelua ja toimintaympäristön muutoksia. Tämän
lisäksi rajapinnoille sijoittuvan osaamisen määrittämiseksi hyödynnetään osaamisen NQF 4 tasokuvauksia suhteessa kokeiluihin.
 tuottaa kuvauksen kokeilun rajapinnoille sijoittuvasta osaamisesta (liitetään osaksi kokeilujen
loppuraporttia).
3. Laatii kokeilun väli- ja loppuraportin yhteistyössä Opetushallituksen kanssa
 kerää väliraportin tiedot koulutuksen järjestäjiltä webropol –kyselyllä sekä laatia niiden
pohjalta välinehuoltoalan perustutkinnon, sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, perustason
ensihoidon osaamisalan sekä hyvinvointiteknologian kokeilujen kokoavan väliraportin
vuodelta 2017.
 kerää loppuraportin tiedot kokeiluun osallistuvilta koulutuksen järjestäjiltä sekä laatii niiden
pohjalta välinehuoltoalan perustutkinnon ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon,
perustason ensihoidon osaamisalan kokeiluista kokoavan loppuraportin ajalta 1.1.2014 31.7.2018.
4. Osallistuu kokeilujen jaostojen ja ohjausryhmän kokouksiin
5. Tiedottaa ja edistää kokeilujen tulosten levittämisestä yhteistyössä Opetushallituksen ja
kokeiluun osallistuvien koulutuksen järjestäjien kanssa
tiedottaa kokeiluun osallistuville koulutuksen järjestäjille ajankohtaisista asioista ja kokeilun
tuloksista
ylläpitää ja hyödyntää kokeilujen verkkosivuja https://sotekk.osekk.fi/ tutkintojen toimeenpanon
edistämisessä, hyvien käytäntöjen ja tulosten levittämisessä
osallistuu erilaisiin sidosryhmätapaamisiin ja koulutustilaisuuksiin.
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2 Kokeilujen koordinoinnin toimintasuunnitelma ja
aikataulu 2018
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 1.) on kuvattu koordinoijan pääasiallinen toiminta ja hankkeen
aikataulut vuoden 2018 aikana.
Taulukko 1. Koordinoijan pääasiallinen toiminta ja aikataulut vuoden 2018 aikana

Ajankohta 2018

Koordinoija Osekk

Tammikuu



Helmikuu






Maaliskuu




Huhtikuu




Toukokuu- kesäkuu



Elokuu





Syyskuu- lokakuu




Marraskuu- joulukuu




kerää 19.1.2018 mennessä vuoden 2017 väliraportin tiedot webpropolkyselynä kokeilussa mukana olevilta koulutuksen järjestäjiltä ja ohjaa
tarvittaessa koulutuksen järjestäjiä kyselyn täyttämisessä
tarkentaa kevään 2018 koordinointisuunnitelmaa
laatii vuoden 2017 väliraportin koulutuksen järjestäjien antamien
tietojen perusteella
tiedottaa koulutuksen järjestäjiä kevään 2018 yhteistyöpäivistä ja niiden
sisällöstä
tukee kokeilun koulutuksen järjestäjiä tutkintojen toimeenpanon
edistämisessä
toteuttaa yhteistyössä JHL:n kanssa välinehuoltoalan perustutkinnon
verkostopäivän 19.3.2018
osallistuu kokeilukohtaisten jaostojen kokouksiin ja ohjausryhmän
kokoukseen (mikäli järjestetään)
toteuttaa yhteistyössä SuPer ry:n kanssa sosiaali- ja terveysalan
perustutkinnon, perustason ensihoidon osaamisalan verkostopäivän
12.4.2018
toteuttaa hyvinvointiteknologian verkostopäivät 23-24.4.2018
koulutuskeskus Salpauksessa.
suunnittelee perustason ensihoidon ja välinehuoltoalan perustutkinnon
kokeilujen loppuraportoinnin sisällön ja toteuksen
tarkentaa syksyn 2018 koordinoinnin toimintasuunnitelma
tukee ja ohjaa hyvinvointiteknologian koulutuksen järjestäjien
yhteistyötä
kerää loppuraportin tiedot kokeilun päättäviltä koulutuksen järjestäjiltä
välinehuoltoalan perustutkinnon ja sosiaali- ja terveysalan
perustutkinnon, perustason ensihoidon osaamisalan osalta
järjestää hyvinvointiteknolgian kokeilujen verkostopäivän
laatii loppuraportin välinehuoltoalan perustutkinnon ja sosiaali- ja
terveysalan perustutkinnon, perustason ensihoidon osaamisalan
kokeiluiden osalta
esittelee loppuraportin kokeilujen ohjausryhmälle sekä välinehuoltoalan
ja perustason ensihoidon jaostolle
osallistuu hyvnvointiteknologian jaoston kokouksiin (mikäli järjestetään)
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3 Koordinoinnin vastuuhenkilöt
Kokeilujen koordinoinnista vastaa Oulun seudun koulutuskuntayhtymässä (Osekk) Oulun seudun
ammattiopiston (OSAO) Kontinkankaan yksikkö.
Koulutuskokeilujen koordinaattorina Osekkissa toimii:
Kontinkankaan yksikkö:
aikuiskoulutuspäällikkö Marja Veikkola, puh. 050 0776065, marja.veikkola@osao.fi
päätoiminen tuntiopettaja Anna Levy, puh. 040 1209895, anna.levy@osao.fi
Kaukovainion yksikkö, tekniikka:
lehtori Juha Saarikoski (hyvinvointiteknologia), puh. 050 3778817, juha.saarikoski@osao.fi

5

