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SuPer
• SuPer on Suomen suurin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan toisen 

asteen tutkinnon suorittaneiden ja aloille opiskelevien ammattiliitto.

• Puheenjohtaja Silja Paavola.

• Lähes 90 000 jäsentä, joista 18 000 opiskelijajäseniä.

• SuPer on vahva ja rohkea edunvalvoja, ammatin ja koulutuksen kehittäjä 

sekä yhteiskunnallinen vaikuttaja. 

• SuPerin keskeisiä tavoitteita:

• Laadukas lähihoitajatutkinto

• Työpaikoilla on riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa

• Osaamisen laaja-alainen käyttö 

• Palkka vastaa työn vaativuutta
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Miten SuPer vaikuttaa 

• Erilaiset lausunnot, kannanotot ja selvitykset.

• Yhteydenpito päättäjiin ja sosiaali- ja terveysalan virkamiehiin sekä 

muihin yhteistyökumppaneihin.

• Työryhmät

• SuPerin esitteet, kehittyvät verkkopalvelut, some,

mainoskampanjat, messut ja muut PR-tapahtumat 

lisäävät liiton tunnettavuutta. 

• SuPer – lehti -> uutiset > Perustason ensihoidon 

koulutuskokeilun kautta ensihoitoon saadaan 

entistä osaavampia työntekijöitä.



Perustason ensihoidon koulutuskokeilu 

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, perustason ensihoidon 

osaamisalan koulutusuudistus oli välttämätön.

• Ensihoidon henkilöstöä koskevat osaamis- ja kelpoisuus vaatimukset 

ovat muuttuneet työelämän muutosten myötä.

• Laitoshoidon purku ja kotona hoidetaan yhä monisairaampia ja huono-

kuntoisempia on johtanut siihen, että yksi yleisempiä syitä sairaalaan 

joutumisesta yli 80 vuotiailla on lääkityksen epätasapaino, puutteellinen 

kuntoutus, ravinto tai pelko, joka kuormittaa erityisesti ensihoitoa. 



Perustason ensihoidon taidot karttuvat 

aidoissa työympäristöissä

• Erikoissairaanhoidon keskittäminen, pidentyneet siirtokuljetukset joiden 

aikana potilasturvallisuus on varmistettava, teknologian ja digitalisaation 

tuomat mahdollisuudet sekä viranomaisyhteistyön korostuminen ovat 

omalta osaltaan muuttaneet perustason ensihoidon osaamisvaatimuksia.

• Alan opiskelijoiden käytännön taidot, ammattiin kasvaminen ja ammatti-

identiteetin kehittyminen tapahtuvat työpaikoilla, aidoissa työelämän 

tilanteissa.

• Työpaikkaohjaajilla on merkittävä rooli opiskelijan ohjauksessa ja 

arvioinnissa -> Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistuksen 

myötä vuoden 2018 alussa koulutus muuttui entistä 

henkilökohtaisemmaksi ja joustavammaksi.

. 



Perustason ensihoidon taidot karttuvat 

aidoissa työympäristöissä

• Opiskelijoiden ohjauksen ja arvioinnin tueksi työpaikalla

SuPer julkaisi oppaan vastaukseksi muutoksiin.

• Oppaassa kerrotaan uudistuneen lainsäädännön

keskeiset muutokset ja keskitytään erityisesti siihen, mikä

työpaikoilla muuttuu, kerrataan keskeisiä työpaikalla

tapahtuvan ohjauksen ja arvioinnin periaatteita ja

menetelmiä. 

• Oppaassa on myös konkreettisia ideoita käytännön ohjaustyöhön.



Perustason ensihoidon tulevaisuuden 

näkymät

• SuPer oli alusta mukana vaikuttamassa perustason ensihoidon tutkinnon 

perusteisiin ja näkee elokuun alusta voimaan tulevien perusteiden 

antavan hyvät työllisyysnäkymät ja valmiudet työskennellä niin 

akuuttihoidossa kuin  monissa muissa työtehtävissä sosiaali- ja 

terveysalalla, joissa edellytetään perustason ensihoidon osaamista.

• Nyt on tärkeää tehdä tutkintoa ja sen tuottamaa osaamista tunnetuksi. 
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