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VÄLINEHUOLTOALAN, PERUSTASON ENSIHOIDON JA HYVINVOINTITEKNOLOGIAN 

KOULUTUSKOKEILUJEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS  

Aika Tiistai 8.5.2018 klo 9.30-11.45 
Paikka Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 Meritullinkatu 10, Helsinki 
 Kokoustila Louhi 

 
Ohjausryhmän jäsenet                           Läsnä 
 
Leila Jylhänkangas, ylitarkastaja   Sosiaali- ja terveysministeriö  - 

Jouni Pousi, ylitarkastaja   Sisäministeriö   X 

Riina Nousiainen, koulutuspoliittinen asiantuntija Toimihenkilökeskusjärjestö STKK ry - 
Kirsi Coco, koulutuspoliittinen asiantuntija (sijainen) Tehy   X 

Satu Ågren, asiantuntija (on siirtynyt AMKElle)   Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry - 

Markku Mård, liiketoimintajohtaja, sairaalan joht. Suomen Yrittäjät ry  - 

Riitta Vehovaara, ammattiasiain toimitsija  Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry X 

Marja-Leena Räsänen, koulutuspäällikkö  Ammattiosaaminen kehittämisyh. AMKE ry  - 

Pirjo Peltola, toimialajohtaja (varajäsen)  Suomen ammattikoulutuksen johtajat SAJO ry   X 
 
Helena Äikäs, lehtori   Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry                       X 

Seija Rasku, opetusneuvos (puheenjohtaja)  Opetus- ja kulttuuriministeriö   X 

Marja Veikkola, kokeilujen koordinaattori   Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk) X 
(sihteeri)   

 
 
Esittelijät: 
 
Aira Rajamäki, opetusneuvos   Opetushallitus   x 

Tomi Ahokas, yli-insinööri   Opetushallitus   X 
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KÄSITELLYT ASIAT  
 
1.  Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja edellisen kokouksen muistio  

 
Puheenjohtaja Seija Rasku avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.  Ohjausryhmä hyväksyi edellisen  
kokouksen muistion (16.11.2017) muutoksitta. 

 
2.  Kokeilujen vuoden 2017 väliraportin keskeisten tulosten esittely 
 
 Marja Veikkola esitteli kokeiluun osallistuvien koulutuksen järjestäjien antamien väliraporttien koonnin 

vuodelta 2017. Väliraportti on liitteenä 1 sekä siihen liittyvä esitys liitteenä 2. Ohjausryhmä keskusteli 
raportin pohjalta. Keskustelussa tuli esille, että sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, perustason 
ensihoidon osaamisalan sekä välinehuoltoalan perustutkinnon loppuraportissa tulee selvittää ja 
analysoida tarkemmin eroamisen syitä, erityisesti sitä, mitä oli kirjattu muuksi syyksi. 

 
 Ohjausryhmä hyväksyi välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologia kokeilujen 

väliraportin vuodelta 2017. 
 
3. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, perustason ensihoidon kokeilujen toimeenpanon edistäminen 
 

Aira Rajamäki esitteli perustason ensihoidon kokeilujen tilanteen ja kokeilujen toimeenpanon 
edistämiseen liittyvät toimenpiteet.  Hänen esityksensä on liitteenä 3.  Perustason ensihoidon osaamisala 
sisältyy 1.8.2018 voimaan tulevaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon.  Ennen 1.8. 2018 alkaneet 
kokeilut tulee saada päätökseen 31.12.2019 mennessä.  Perustason ensihoidon osaamisalan tutkinnon 
perustetyöstä on vastannut Stadin ammattiopisto.  Kokeiluverkostolla on ollut mahdollisuus 
kommentoida ja vaikuttaa tutkinnon perusteisiin yhteistyöpäivien aikana keväällä 2017 ja syksyllä 2018.   
 
Perustason ensihoidon kokeilun aikana on valmisteltu ja toimeenpantu myös ammatillisen koulutuksen 
reformi, johon liittyvä lainsäädännön uudistaminen on vaikuttanut tutkinnon perusteisiin, koulutuksen 
järjestämiseen sekä osaamisen arviointiin.  Kokeilujen alkaessa 2014 muutoksista ei ollut tietoa. 
 
Aira Rajamäki kertoi olevansa tyytyväinen kokeilujen etenemiseen.  Tulevaisuus näyttää, miten perustason 
ja millaisiin toimintaympäristöihin ensihoitajat työllistyvät. Sote -uudistus ja sen mahdollinen 
toimeenpano vaikuttavat valmistuneiden sijoittumiseen ja työnkuvaan.  Erityisesti kotiin vietävät palvelut 
lisääntyvät, ja ensihoidon tehtävien ennakoidaan mm. niissä korostuvan.   
 

4. Välinehuoltoalan perustutkinnon kokeilujen toimeenpanon edistäminen 
 

Aira Rajamäki esitteli välinehuoltoalan perustutkinnon kokeilujen tilanteen ja kokeilujen toimeenpanon 
edistämiseen liittyvät toimenpiteet.  Hänen esityksensä on liitteenä 3.  Välinehuoltoalan perustutkinto 
sisältyy ammatillisen koulutukseen tutkintorakenteeseen 1.8.2018 alkaen.  Välinehuoltoalan 
perustutkinnon perustetyöstä on vastannut Amiedu.  Kokeiluverkostolla on ollut mahdollisuus 
kommentoida ja vaikuttaa tutkinnon perusteisiin yhteistyöpäivien aikana keväällä 2017 ja syksyllä 2017.  
 
Välinehuoltoalan perustutkintoon sovelletaan opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain (531/2017) 81 §:ää ja ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen 
(673/2017) 20 §:ää.  Opetushallituksen määräys tutkintokohtaista terveydentilavaatimuksista 
ammatillisessa koulutuksessa on valmisteilla, ja se tulee voimaan 1.6.2018. 
 
Aira Rajamäki esitteli luonnoksen välinehuoltoalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveyden- 
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tilavaatimuksista.   
 
Aira Rajamäki kertoi myös, että infektioiden torjuntatyö on korostunut sosiaali- ja terveysalan erilaisissa  
toimintaympäristöissä ja on asia, johon myös STM on kiinnittänyt huomiota ja on huolissaan sen  
toteutumista.  Välinehuoltoalan perustutkinto ja sen valinnaiset tutkinnon osat vastaavat ko.  
osaamistarpeeseen ammatillisessa koulutuksessa. 

 
5. Hyvinvointiteknologian osaamisalojen kokeilujen tilannekatsaus ja terveiset Salpauksen    
    yhteistyöpäiviltä 23. - 24.4.2018 
 

Tomi Ahokas esitteli hyvinvointiteknologian kokeilujen tilanteen. Hänen esityksensä on liitteenä 4.  
Pääpaino hyvinvointiteknologian kokeiluissa on ollut tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon  
hyvinvointiteknologian osaamisalan tutkinnon osien kehittämisessä. Tutkinnon osat ovat asiakkaan  
toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen, turvalaitteiden- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien  
asennus, koti- ja palvelujärjestelmien asennukset sekä hyvinvointiteknologialaitteistojen asennus ja  
kunnossapito.  
 
Hyvinvointiteknologian kokeilujen etenemiselle on kaksi vaihtoehtoa:  
 
1) Hyvinvointiteknologian osaamisalan lisääminen nykyiseen tieto- ja tietoliikennetekniikan 

perustutkintoon, voimaan 1.8.2019. 
2) Hyvinvointiteknologian osaamisala sisällytetään kokonaan uudistettuun 1.8.2020 voimaan tulevaan 

tutkintoon (suunniteltu ICT –alan perustutkinto). 
 
Tomi Ahokas esitteli suunnitellun aikataulun vaihtoehdon 1 etenemiselle. Kokeiluun osallistuvat 
koulutuksen järjestäjät ovat sen mukaisesti työstäneet yhdessä ammattitaitovaatimuksia ja arvioinnin 
kriteerejä edellä mainittuihin tutkinnon osiin. Hyvinvointiteknologian osaamisalaa tieto- ja 
tietoliikennetekniikan perustutkinnossa tullaan myös esittämään SORA-tutkinnoksi.  Kokeiluissa mukana 
olevien koulutuksen järjestäjien näkökulma on, että edetään vaihtoehto 1 mukaisesti. 
 
Ohjausryhmä keskusteli vaihtoehdoista ja päätyi kannattamaan vaihtoehtoa 2, jotta koulutuksen 
järjestäjillä ei olisi liian monia tutkinnon perusteita ”päällekkäin”.  Se voi aiheuttaa sekaannusta myös 
työelämässä. 
 

 
6.  Kokeilujen koordinointi syksyllä 2018 ja perustason ensihoidon ja välinehuoltoalan perustutkinnon  
      kokeilujen loppuraportin sisältö 
 

Marja Veikkola kertoi, että keväällä 2018 koordinoijan toiminta on edennyt suunnitelman mukaisesti. 
 
Syksyllä 2018 koordinoija kerää välinehuoltoalan perustutkinnon ja sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinnon, perustason ensihoidon osaamisalan kokeilujen loppuraportin tiedot kokeiluun 
osallistuvilta koulutuksen järjestäjiltä syyskuun 2018 loppuun mennessä sekä laatii kokoavan raportin 
ajalta 1.1.2014 - 31.7.2018 lokakuun 2018 loppuun mennessä. Lisäksi koordinoija järjestää 
hyvinvointiteknologian kokeiluun osallistuville koulutuksen järjestäjille yhteistyöpäivät ja tukee tutkinnon 
kehittämistyötä. 
 
Ohjausryhmä keskusteli Marja Veikkolan esityksen pohjalta loppuraporttiin liittyvistä kysymyksistä. 
Kokeiluja ohjaava ( Opetushallituksen päätös 13.5.2015, 80/422/2015, Kokeiluohjelman tarkistaminen) 
kokeiluohjelma määrittelee loppuraportin sisällön.  

http://oph.fi/download/167458_OPH_paatos_80_422_2015_Kokeiluohjelman_tarkistaminen.pdf
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Loppuraportin määrälliset tiedot kysytään opiskelijahallintojärjestelmien yhteyshenkilöiltä (Primus 
tms.).  
 
Seuraavia tietoja tullaan kysymään: 
 
- kokeiluun osallistuneet opiskelijat (myös aikaisempi koulutus) 
- aloittajamäärät   
- keskeyttäneet myös keskeyttämisen syyt (erityisesti mitä muut syyt ovat)  
- kokeilusta valmistuneet /tutkinnon suorittaneet 
- sukupuolijakauma 
- ikärakenne  
- äidinkieli 
- mahdollinen erityisopiskelijan status 
- välitön työllistyminen/sijoittuminen valmistumisen jälkeen. 

 
Laadullisissa, avoimissa kysymyksissä kokeiluohjelman mukaan koulutuksen järjestäjät voivat täydentää 
kokeilun toteutuksen kannalta asioita, jotka eivät ole tulleet esille heidän väliraporteissaan.   
Ohjausryhmän mukaan avoimissa kysymyksissä tulisi keskittyä kysymään niitä tietoja, joita ei tule esille    
annetuissa väliraporteissa. Lisäksi tulisi kysyä, mitkä ovat kokeilun keskeisimmät tulokset ja vaikuttavuus 
koulutuksen järjestäjän näkökulmasta. Myös työelämän kokema hyöty kokeilusta ja kokeilun 
vaikuttavuuden arviointi koulutuksen järjestäjien koko toiminnan kehittämisen näkökulmasta olisi hyvä 
saada esille. 
 
Kysymyksiä ovat esim. seuraavat: 
-  Mikä vaikutus kokeiluun osallistumisella on ollut koulutuksen järjestäjän toimintaa? 
-  Miten kokeilu on auttanut koulutuksen järjestäjää kehittämään omaa toimintaa? 

 
Koordinoija tarkentaa vielä loppuraportin kysymyksiä ja lähettää ne kommentoitavaksi ohjausryhmälle 
touko-/kesäkuun vaihteessa.    

 
7. Muut asiat  
     
    Muita asioita ei ollut. 
 
8. Seuraava kokous  
 
     Sovittiin seuraavaksi kokousajaksi 7.11.2018 klo 13 - 15. 
 
9. Kokouksen päättäminen 
 
    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45. 
 

 


