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Ohjausryhmän kokoonpano

• opetusneuvos Seija Rasku, puheenjohtaja (varapuheenjohtaja neuvotteleva 

virkamies Ville Heinonen), opetus- ja kulttuuriministeriö

• koulutuskokeilun koordinaattori Marja Veikkola, sihteeri, Oulun seudun 

koulutuskuntayhtymä OSEKK

• ylitarkastaja Leila Jylhänkangas, sosiaali- ja terveysministeriö

• ylitarkastaja Jouni Pousi (varajäsen pelastusylitarkastaja Rami Ruuska), 

sisäministeriö

• yksikön päällikkö, opetusneuvos Sirkka-Liisa Kärki (varajäsen yksikön päällikkö, 

opetusneuvos Seppo Hyppönen), Opetushallitus 

• koulutuspoliittinen asiantuntija Petri Lempinen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

• asiantuntija Satu Ågren, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

• liiketoimintajohtaja, sairaalan johtaja Markku Mård, Suomen Yrittäjät ry

• ammattiasian toimitsija Riitta Vehovaara, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

• hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Marja-Leena Räsänen-Ala-Aho, 

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

• pedagoginen johtaja Esa Juvonen (varajäsen rehtori Pirjo Peltola), Suomen 

Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry

• lehtori Helena Äikäs, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry



Ohjausryhmän tehtävät

• Ohjaa ja seuraa koulutuskokeilujen suunnittelua ja toteutusta 

kokonaisuutena.

• Tarkastelee välinehuoltoon, ensihoitoon ja 

hyvinvointiteknologiaan suuntautuneita tutkintoja ja niiden 

ammattitaitovaatimuksia kokonaisuutena terveydenhuollon 

lainsäädännön ja työelämän tarpeiden näkökulmasta.

• Tekee ehdotuksen koulutuskokeilujen vakinaistamiseksi 

osaksi ammatillista tutkintojärjestelmää.

• Tekee muut tarvittavat ehdotukset välinehuoltoon, 

ensihoitoon ja hyvinvointiteknologiaan suuntautuneen 

ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi.



Kokeilukohtaisten jaostojen tehtävät

• Ohjaa ja seuraa koulutuskokeilujen suunnittelua ja toteutusta 

kokeilukohtaisesti.

• Raportoi koulutuskokeilun etenemisestä ohjausryhmälle.

• Tekee ohjausryhmälle ehdotuksen kokeilukoulutuksen 

vakinaistamiseksi osaksi ammatillista tutkintojärjestelmää.

• Tekee muut tarvittavat ehdotukset koulutuksen 

kehittämiseksi.



Kokeilujen tavoitteet

• Vastata sosiaali- ja terveydenhuollon uusiin 

osaamistarpeisiin.

• Ottaa huomioon tulevaisuuden osaamistarpeet, 

erityisesti teknologinen kehitys ja digitalisoituminen.

• Tuottaa tietoa ammatillisen koulutuksen 

tutkintorakenteen ja tutkintojen perusteiden 

kehittämiseksi.

• Kehittää välinehuoltoon, ensihoitoon ja 

hyvinvointiteknologiaan suuntautuneita tutkintoja, 

tutkintojen perusteita ja koulutusta.



Kokeiluihin osallistuvat koulutuksen 

järjestäjät (1)

Kutakin kokeilua toteuttamaan valittu 3 – 8 koulutuksen 

järjestäjää ottaen huomioon

• alueellinen edustavuus

• kielellinen edustavuus

• mahdollisuus toteuttaa koulutusta myös näyttötutkintoon 

valmistavana koulutuksena

• sidosryhmien toive sijoittaa koulutus ensihoidon koulutusta 

antavien ammattikorkeakoulujen sekä yliopisto- ja 

keskussairaaloiden läheisyyteen laadukkaan opetuksen ja 

työpaikalla tapahtuvan oppimisen turvaamiseksi (perustason 

ensihoito).



Kokeiluihin osallistuvat koulutuksen 

järjestäjät (2)
1. Amiedu

2. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

3. Etelä-Savon koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto

4. Helsingin kaupunki, opetusvirasto / Stadin ammattiopisto ja 

Sadin aikuisopisto

5. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä / Jämsän ammattiopisto

6. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK

7. Päijät-Hämeen koulutuskonserni

8. Sastamalan koulutuskuntayhtymä

9. Savon koulutuskuntayhtymä

10.Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

11.Tampereen kaupunki / Tampereen ammattiopisto TREDU

12.Turun kaupunki / Turun ammatti-insituutti, Aikuiskoulutus



Tutkinto Koulutuksen järjestäjät

Välinehuoltoalan pt 1. Amiedu

2. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

3. Etelä-Savon koulutus Oy / Etelä-Savon 

ammattiopisto

4. Helsingin kaupunki, opetusvirasto

5. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK

6. Savon koulutuskuntayhtymä

7. Turun kaupunki / Turun ammatti-insituutti, 

Aikuiskoulutus

Sosiaali- ja 

terveysalan pt: 

perustason ensihoidon 

koulutusohjelma/

osaamisala

1. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

2. Savon koulutuskuntayhtymä

3. Helsingin kaupunki / Stadin ammattiopisto ja Stadin 

aikuisopisto

4. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä / Jämsän 

ammattiopisto

5. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu



Tutkinto Koulutuksen järjestäjät

Kone- ja metallialan pt: 

hyvinvointiteknologiaan 

painottuva 

koulutusohjelma/osaamis

ala

1. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

2. Etelä-Savon koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto

3. Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto 

TREDU

Sähkö- ja 

automaatiotekniikan pt: 

hyvinvointiteknologiaan 

painottuva 

koulutusohjelma/osaamis

ala

1. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

2. Etelä-Savon koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto

3. Päijät-Hämeen koulutuskonserni

4. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

5. Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto 

TREDU 

Tieto- ja 

tietoliikennetekniikan pt: 

hyvinvointiteknologiaan 

painottuva 

koulutusohjelma/osaamis

ala

1. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

2. Etelä-Savon koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto

3. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

4. Päijät-Hämeen koulutuskonserni

5. Sastamalan koulutuskuntayhtymä

6. Savon koulutuskuntayhtymä

7. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

8. Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto 

TREDU 



Kokeilujen toteutus
• Kokeilu toteutetaan työelämän ja opiskelijoiden tarpeiden 

mukaisesti

– ammatillisena peruskoulutuksena (oppilaitosmuotoinen tai 

oppisopimuskoulutus)

– näyttötutkintoon valmistavana koulutuksena (oppilaitosmuotoinen tai 

oppisopimuskoulutus).

• Kokeilujen järjestäminen ja rahoitus toteutetaan ammatillisen 

peruskoulutuksen järjestämislupien ja rahoitusjärjestelmän 

puitteissa. 

• Kokeilua varten ei lisätä koulutuksen järjestäjän 

enimmäisopiskelijamäärää. 

• Kokeilukoulutukset käynnistyvät joustavasti vuonna 2014. 

• Kokeilu ajoittuu vuosille 2014 - 2018 siten, että 

kokeilukoulutus päättyy viimeistään 31.12.2018. 


