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KÄSITELLYT ASIAT 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
Puheenjohtaja Seija Rasku avasi kokouksen 14.02 ja totesi läsnäolijat. Hän kertoi avauspuheenvuoros-
saan Skills Finland ry:stä sekä kansallisesta (Taitaja, TaitajaPLUS ja Taitaja9) että  kansainvälisestä am-
mattitaitokilpailutoiminnasta (EuroSkills, WorldSkills ja International Abilympic). 
 
Varsinainen kokous aloitettiin klo 14.10.  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

2. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kehittämistyö 
Opetusneuvos Aira Rajamäki kertoi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden kehittämis-
työstä. Aira Rajamäen esitys on liitteenä 1. Tutkinnon perustetyöstä vastaa Stadin ammattiopisto. 

 
3. Hyvinvointiteknologian kokeilujen jatkohakemusten tilanne 
Yli-insinööri Seppo Valio oli estynyt tulemaan kokoukseen.  Koordinoija Marja Veikkola sai hyvinvointi-
teknologian kokeilujen jatkohakemusten tilanteen tiedoksi häneltä puhelimitse.  Seitsemän koulutuk-
sen järjestäjää on hakenut Opetushallitukselta kokeilujen jatkolupaa vuoden 2019 loppuun saakka.  
Lainsäädännön muuttumisen vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriö ei enää voi myöntää osana järjestä-
mislupaa kokeilulupaa hyvinvointiteknologiakokeiluille. 
 
Opetushallitus ei ole vielä tehnyt päätöksiä kokeiluluvasta koulutuksen järjestäjille.  Päätöksen sisältö 
on Opetushallituksen lakimiehen selvitettävänä. 

  
4. Kokeilujen tilannekatsaus  
Marja Veikkola esitteli kokeilujen tilannekatsauksen. Tilannekatsaus on liitteenä 2.  Kaikista kokeiluista 
tulee tämänhetkisen tiedon mukaan valmistumaan 757 opiskelijaa, joista välinehuoltoalalta 197, perus-
tason ensihoidosta 377 ja hyvinvointiteknologiasta 183.  Välinehuoltoalan koulutuksia on meneillään 
yhteensä 11 ja perustason ensihoidon koulutuksia 10. Hyvinvointiteknologian koulutuksia on meneil-
lään tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnossa 10 , sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkin-
nossa kolme ja kone- ja metallialan perustutkinnossa 1.  Uusimpana kokeilukoulutuksen järjestäjänä on 
aloittanut Tampereen ammattiopisto (Tredu).  Tredu on aloittanut työvoimapoliittisena aikuiskoulutuk-
sena sähkö- ja automaatiotekniikan sekä kone- ja metallialan perustutkinnon hyvinvointiteknologian 
osaamisalan kokeilut 11.4.2016. 

 
5. Vuoden 2015 väliraportin yhteenveto 
Koordinaattori esitteli väliraportin vuodelta 2015. Esitys on liitteenä 2.   
 
Yhteenvetona hän esitteli välinehuoltoalan kokeiluista koulutuksen järjestäjien raporttien pohjalta seu-
raavaa: 

- Tutkinnon tarpeesta, tutkinnon muodostumisesta ja alalla vaadittavasta ammattitaidosta ei ole 
vielä riittävän yhtenäistä näkemystä, ja tutkinnon perusteet vaativat kehittämistä kokeilujen 
aikana. 

- Erot perustutkinto – ammattitutkinto – erikoisammattitutkinto on selkeytettävä. 
- Työssäoppimisen ohjaajia ja arvioijia on perehdytettävä eroihin ja perustutkinnon ohjaukseen 

ja arviointiin. 
- Haasteena on työssäoppimispaikkojen alueellinen saatavuus ja erilaisuus. 
- Perustutkinto tuottaa laajempaa osaamista kuin ammattitutkinto. 
- Ensimmäiset tiedot työllistymisestä saadaan keväällä 2016 valmistuville opiskelijoille tehtävän 

kyselyn perusteella. 
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Perustason ensihoidon yhteenvetona koordinaattori esitteli seuraavaa: 
- Tutkinnon tarpeesta, tutkinnon muodostumisesta ja alalla vaadittavasta ammattitaidosta on 

vahva näkemys, ja tutkinnon perusteet vaativat vain pientä tarkistamista. 
- Opiskelijoita aktivoidaan toiminnallisin työelämälähtöisin opetusmenetelmin. 
- Haasteena on työssäoppimispaikkojen alueellinen erilaisuus ja saatavuus. 
- Työelämän edustajien perehdyttäminen on tärkeää. 
- Tutkinto tuottaa laajempaa ensihoito-osaamista kuin nykyinen lähihoitajan ensihoidon osaa-

misala. 
- Ensimmäiset tiedot työllistymisestä saadaan syksyllä 2016 valmistuville opiskelijoille tehtävän 

kyselyn perusteella. 
 
Hyvinvointialan osaamisalakokeilujen yhteenvetona koordinaattori esitteli seuraavaa: 

- Tutkinnon perusteet vaativat kehittämistä.  
- Osaamisalojen tarpeesta, tutkintojen muodostumisesta ja alalla vaadittavasta ammattitaidosta 

ja osaamisesta ei ole vielä yhtenäistä näkemystä. 
- Hyvinvointiteknologia-käsite vaatii vielä avaamista. 
- Haasteena on työssäoppimispaikkojen saatavuus. 
- Osaamisen osoittaminen tapahtuu vielä osittain oppilaitoksessa. 
- Ensimmäiset tiedot työllistymisestä saadaan keväällä 2016 valmistuville opiskelijoille tehtävän 

kyselyn perusteella. 
 

Ohjausryhmä keskusteli esityksen pohjalta ja totesi, että perustason ensihoidon kokeilu on edennyt 
parhaiten kokeilun tavoitteiden suuntaisesti. Välinehuoltoalan ja hyvinvointiteknologian kokeilut vaati-
vat vielä lisää kokemuksia kokeiluista ennen kuin päätöksiä siitä, kannattaako kokeilua vakinaistaa ja 
missä muodossa, voidaan tehdä. 
 
6. Kokeilujen arviointisuunnitelma vuodelle 2016, sen etenemisen tilannekatsaus 
Koordinaattori esitteli arviointisuunnitelman vuodelle 2016.  Esitys on liitteenä 3. Kokeilujen arviointi-
suunnitelma vuodelle 2016 on hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 2.11.2015. Se täydentää kokei-
luohjelman mukaista raportointia. Arviointia on tehnyt Osekkissa Seija Kangas kevätlukukauden 2016 
aikana.  

Arvioinnin aineistona ovat koulutuksen järjestäjien vuosittain laatimat väliraportit, vuonna 2016 valmis-
tuville opiskelijoille tehtävä Webropol-kysely, työssäoppimisen ohjaajille suunnattu Webropol-kysely ja 
syksyn 2016 aikana yhteistyöpäivien yhteydessä järjestettävät työpajat. Kokeilujen koordinoija laatii 
vuoden 2017 helmikuun loppuun mennessä arviointiraportin vuosilta 2014 - 2016. Siinä raportoidaan 
väliraporttien, työpajojen ja kyselyjen avulla saadut tulokset ja esitetään johtopäätöksiä kokeilun vai-
kuttavuudesta. Arviointiraportti esitellään seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa. Arviointiraportin ja 
väliselvitysten 2014 - 2016 pohjalta Opetushallitus tekee mahdollisia esityksiä kokeiltavien tutkintojen 
mahdollisesta vakinaistamisesta opetus- ja kulttuuriministeriölle.  Ohjausryhmän ottaa raporttien poh-
jalta kantaa esityksiin. 

 
7. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän esitys perustason ensihoidon kokeiluun osallistumisesta 

 
Seija Rasku esitteli Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän / Liikelaitos Edupolin  esityksen perustason 
ensihoidon koulutuskokeiluun osallistumiseksi.  Ohjausryhmän keskusteli esityksestä.  Ohjausryhmän 
yksimielinen kanta on, että uusille koulutuksen järjestäjille ei myönnetä enää tässä vaiheessa kokeiluja 
järjestämislupaa.   

8. Muut asiat 
Muita asioita ei ollut. 
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9. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään keväällä 2017 viikolla 11.  Marja Veikkola ehdottaa ohjausryhmälle ko-
kousajaksi joko tiistaita 14.3. tai torstaita 16.3.2017 klo 10 - 12.  Ohjausryhmän jäsenille paremmin sopiva 
aika valitaan kokousajaksi.    

10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.07. 

  


