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SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 
PERUSTASON ENSIHOITO 
KOKEILU 2014-2019 
 
 
PERUSTASON ENSIHOIDON JAOSTON KOKOUS 2-2016 
 
Aika: Keskiviikko 2.11.2016 klo 12.00 – 14.19 
Paikka: Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki, nh. MUIKKU, 1. kerros. 
  
  
Läsnä:+ +Heikki Sederholm, Suomen Ensihoitoalan liitto ry 
Ei läsnä:- +Elina Ottela, Suomen lähi- ja perushoitajien liitto SuPer ry 
 -Tero Vainio (Toni Långström), Suomen Sairaankuljetusliitto ry 
 +Marjatta Karkkulainen, Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 
 +Juha Kurtti, Tehy ry 
 +Anne Kokko, siht. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä 
 +Marja Veikkola, koordinaattori, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä 
 +Anna Levy, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä 
 +Aira Rajamäki, pj. Opetushallitus 
 +Soila Nordström, vpj. Opetushallitus 
  
Asiat: 
 

1 Kokouksen avaus, Aira Rajamäki 
Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat. 
 

2 Esityslistan hyväksyminen, Aira Rajamäki 
Asialista tarkistettiin ja hyväksyttiin. 

 
3 Edellisen kokouksen (4.4.2016) pöytäkirjan hyväksyminen. 

Pöytäkirja hyväksyttiin. 
 

4 OKM:n TUTKE3 työelämän ohjausryhmän väliraportti – sosiaali- ja terveys- ja 
liikunta-alan tutkintorakenne ja tutkintojen uudistamisaikataulu, Soila 
Nordström. 
Soila Nordström esitteli ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen kehittämistä ja 
tutkintojen uudistamista (ks. Liite 1): 
-hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta (yksi lainsäädäntö) 
-lähtökohtina osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys 
-koulutusaloista luovutaan  
-pt 180, at 120/150/180, eat 160/180/210 
 
Esimerkkejä muutoksista/uudistuksista: 
-työelämätoimikunta, tutkintotoimikuntajärjestelmä lakkautetaan 
-koulutuksen järjestäjän järjestämislupa (ei enää järjestämissopimuksia) ja toiminta-alue 
-hakumenettely: jatkuva haku sekä valtakunnalliset kausiluontoiset haut 
-henkilökohtaistaminen koko ammatilliseen koulutukseen 
-osaamisen arviointi: työelämän arvioija ja koulutuksen järjestäjän arvioija 
-työpaikalla tapahtuva oppiminen ilman työsuhdetta: koulutussopimus 
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Väliraportti ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi (OKM 2016:23, ) 
-tutkintojen lukumäärä puolittuu, osaaminen ei kuitenkaan vähene 
-osaaminen tuotetaan laajempien tutkintojen kautta, joihin sisältyy osaamisaloja 
erityisosaamisen turvaamiseksi 
-tavoite: uudistuvat tutkinnot käytössä 1.1.2019 
-tutkinnon nimen muutokset: esimerkiksi tutkintonimikkeistä poistuu ns. toimija  
-tutkintojen rakenne, kuvaustapa muuttuu 
 
 

5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistamisen tilanne ja suhde perustason 
ensihoidon kokeiluun, Aira Rajamäki 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistaminen (ks. Liite 2) 
-pakolliset tutkinnon osat 2 kpl: kasvun ja osallisuuden edistäminen, terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen 
-perustetyöryhmän esitys: kahdeksan osaamisalaa, joiden painoarvoa lisätty: 2 pakollista 
tutkinnon osaa, valinnainen tutkinnon osa 
- osaamisalojen nimien muutokset tehdään OKM:n tutkintorakenneasetuksessa 
-osaamisalojen yhteiset teemat esim. monikulttuurisuus, lääkehoito, kielitaito, 
tietohallinto, teknologia, työelämätaidot 
 
Perustason ensihoidon jaosto puoltaa sitä, että perustason ensihoidon osaamisala ja sen 
pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat sisällytetään tarvittavin muokkauksin uudistuvan 
sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon perusteisiin 1.8.2018 alkaen.  
 

6 Kokeilujen etenemisen tilannekatsaus, koordinaattori Marja Veikkola, OSEKK 
 
Marja Veikkola esitteli kokeilujen tilannekatsauksen syksyn 2016 osalta (ks. Liite 3) 
-yhteenvetoa kokeilussa mukana olevista opiskelijoista eri koulutuksen järjestäjillä: 
aloittaneet/eronneet/valmistuneet/koulutusaika 
-kokeilussa mukana tällä hetkellä yht. 441 opiskelijaa 
-yhteenvetoa v 2015 väliraportista 
-syksyn yhteistyöpäivät: yhteenvetoa päivien annista 
 
Keskustelua:  
-kokeilun esittelyä oli alan lehdissä kokeilun käynnistyessä,  
kokeilun näkyvyyttä tulisi pitää esillä myös kokeilun jatkuessa, opiskelijoiden 
valmistuessa ja siirtyessä työelämään, vaikuttavuusarvioinnin tuloksista tiedottaminen 
-tunnettavuutta voi lisätä esim. Taitaja-kisojen kautta 
-työelämän muutoksia: työaikamuutokset, pelastajien kouluttaminen perustason 
ensihoitoon 
 

7 Opiskelija- ja työelämäkyselyjen toteutuksesta ja alustavista tuloksista, Anna 
Levy, OSEKK 
Anna Levy esitteli alustavia tuloksia kokeilujen vaikuttavuuden arvioinnista (ks. Liite 4) 
Valmistuvien opiskelijoiden kyselyt (webropol kysely ja haastattelu/ryhmätapaamiset) 
-tuloksissa esille nousseita asioita esim.: tyytyväisyys opetukseen: simulaatioharjoitukset, 
työssäoppiminen 
-kehittämisehdotuksia: enemmän harjoituksia, paremmat tilat ja välineet, 
työelämälähtöisyyttä enemmän 
-itsearviointia tulevaisuuden osaamistaidoista: hyvät/erinomaiset pääsääntöisesti 
-opiskelijat kokivat, että tutkinto vastaa työelämän osaamista ja edistää työllistymistä 
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Työelämäkyselyiden tuloksia: 
-yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa 
-työelämän edustajien toiveita opiskelijan osaamisesta ennen työssäoppimisen jaksoa 
esim. oma-aloitteisuus, peruselintoimintojen mittaus, perushoito, aseptiikka, EKG:n 
ottaminen ja tulkinta jne 
-työssäoppimisen kehittäminen: oppimistehtäviä työssäoppimisen jaksoille esim. 
tarkkailu- ja havainnointitehtävät, työssäoppimisen ja lähiopetuksen jaksotus, päivittäiset 
tavoitteet, enemmän työssäoppimista, myös perusterveydenhuolto hyvä työssäoppimisen 
paikka, työssäoppimisen ohjaajan motivaatio 
-kriteerit: ammattitaitovaatimukset vastaavat hyvin työelämässä vaadittavia taitoja 
-kehittämisehdotuksia esim.: kriteerien konkretisointi, hälytysajokoulutus, potilaan 
kohtaaminen, asiakaspalvelu jne 
-osaaminen lisääntynyt, valmius työssäoppimiseen kasvanut, motivoituneita, teoria hyvin 
hallussa 
 
 

8 Muut asiat. 
Seuraava kokous 30.3.2016 klo 12-15 
 

9 Tiedoksi asiat.  
Ei tiedoksi asioita 

 
10 Kokouksen päättäminen klo 14.19. 

 
 

  



 
 
 
 

Opetushallitus 
Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi 
Utbildningsstyrelsen 
Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035, fornamn.efternamn@oph.fi, www.oph.fi 

 

 


