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SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 
PERUSTASON ENSIHOIDON OSAAMISALA 
KOKEILU 2014 - 2018 
 
PERUSTASON ENSIHOIDON JAOSTON KOKOUS 2-2015 
 
Aika: Torstai 29.10.2015 klo 12.00 - 14.20 
Paikka: Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki, nh. KIRJO, 1.kerros 
  
    
Läsnä:+ +Heikki Sederholm, Suomen Ensihoitoalan liitto ry 
Ei läsnä:- +Elina Ottela, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry 
 -Tero Vainio (varajäsen Toni Långström), Suomen Sairaankuljetusliitto ry 
 +Soila Nordström, Tehy ry 
 -Rauno Laitila, Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 
 +Anne Kokko, siht., Oulun seudun koulutuskuntayhtymä 
 +Marja Veikkola, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä 
 +Aira Rajamäki, pj. Opetushallitus 
 
Asiat: 

1 Kokouksen avaus ja OPH:n ajankohtaiset asiat, Aira Rajamäki 
Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat 
Asialistan tarkistaminen: 

 Muut asiat, lisäys: Tutkintotoimikunnan edustaja ja Tehyn edustaja perustason 
ensihoidon jaostossa. 

Ajankohtaisia kuulumisia kokouksen aluksi: Soila Nordström on valittu opetusneuvoksen 
tehtävään Opetushallitukseen 4.1.106 alkaen, lyhyesti ajankohtaisista ja tulevista muutoksista 
OPH:ssa. 
 

2 Edellisen kokouksen (19.2.2015) muistion hyväksyminen. (Liite 1.) 
Muistio hyväksyttiin. 

 
3 Kokeilujen tilannekatsaus, Marja Veikkola (Liite 2). 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisalan kokeilujen tilanne.  
AC-kokousten palaute. 

 Opiskelijamäärien esittely koulutuksen järjestäjittäin: vetovoimainen koulutus, 
keskeyttäneitä vähän.  

 AC kokousten palautteesta poimintoja:  
-haasteena työssäoppimispaikkojen saanti erityisesti pääkaupunkiseudulla 
-kokeilusta tulisi tiedottaa laaja-alaisesti eri sidosryhmille ja erityisesti työantajille 
-jokainen koulutuksen järjestäjä on markkinoinut kokeilua omalla alueellaan 
-immobilisaatiohoidon tutkinnon osan toteutus, missä ympäristössä osaaminen  
osoitetaan. 

 
Kokeiluverkoston yhteistyöpäivässä (13.11.2015) Stadin aikuisopistossa esiin nostettavat asiat  
(mm. opetus- ja järjestämissuunnitelmien kehittäminen, työpaikalla tapahtuva oppiminen).  
Jaoston toiveet esiin nostettavista asioista. 

 Alustavan ohjelman tarkastelu, työpajatyöskentelyn toteutus: suunnitelman mukainen 
ohjelma hyväksyttiin.  
 

Kokeilujen väliraportointiin valmistautuminen. 

 Ohjeet koulutuksen järjestäjille joulukuun alussa 

 Raportti annetaan sähköisesti, webropol -linkki auki 4.1.-22.1.2016 
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 Allekirjoitettu raportti 29.1.2016 mennessä OPH:een 
 

Vaikuttavuuden arvioinnin toteutussuunnitelmasta KARVI:n (Kansallinen koulutuksen  
arviointikeskus) kanssa.  

 Kokeilujen arviointisuunnitelma: esim. vaikuttavuuden arviointi suhteessa työelämän 
tarpeisiin, vastaako osaaminen työelämän tarpeita, millaisia terveydentila- ja 
toimintakykyvaatimuksia työelämässä  

 Arvioinnin aikataulu käytiin läpi. 
 

4 Sote:n perustason ensihoidon osaamisalan järjestämissopimusten tilanne. Soila 
Nordström, Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta. 

 järjestämissopimukset: Stadin aikuisopisto, Jämsän ammattiopisto osittain 

 annettu tähän mennessä 32 todistusta ensimmäisestä tutkinnon osasta 

 2 hylättyä 

 ei osaamisen tunnustamista tähän mennessä näiltä kahdelta koulutuksen järjestäjältä, 
henkilökohtaistaminen? 

 
A Rajamäki: Tutkintotodistuksen esittely 

 todistuksessa: lähihoitaja, perustason ensihoidon osaamisala (tutkinnon perusteissa 
mainittua nimikettä perustason ensihoitaja voi käyttää työelämässä) 

 
5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisalan kokeilussa 

noudatettavat tutkinnon perusteet (Määräys 22/011/2015, voimaan 1.8.2015) ja 
tutustuminen ePerusteisiin. Tarkistetun kokeiluohjelman (80/422/2015) esittely. Aira 
Rajamäki.  

 Käsitteiden muutoksia esim. koulutusohjelmasta osaamisala  

 OPH:n hyväksymästä kokeiluohjelmasta ei määrätä 

 OPH määrää kokeilussa noudatettavat tutkinnon tai opetussuunnitelman perusteet 

 Kaikki opiskelijat siirtyivät opiskelemaan kokeilussa noudatettavia tutkinnon perusteita, 
määräys 22/011/2015 

 Lyhyt esittely muutoksista tutkinnon osittain 

 ePerusteiden esittelyä: esimerkkinä Akuuttihoitotyössä toimimisen tutkinnon osa. 
 

6 Kokeiluja koskeva tiedottaminen TAITAJA 2016-kilpailuissa Seinäjoella 10. - 12.5.2015. 
Jaoston mielipide kokeilujen esiin tuomisesta TAITAJA-kilpailuissa. Aira Rajamäki. 

 Pasi Jaskari SEDU:ssa laatii alustavan suunnitelman siitä, miten perustason ensihoidon 
koulutuskokeilu esitellään Taitaja-kilpailussa, keskusteltavaksi verkostopäivän yhteydessä 
13.11.2015. 

 
7 Muut asiat. Aira Rajamäki. 

 Jaoston jäsenen nimeäminen tutkintotoimikunnasta, Aira Rajamäki tekee pyynnön 
tutkintotoimikunnalle 

 Jaoston jäsenen nimeäminen Tehy:stä Soila Nordströmin tilalle, Tehy valmistelee  

 Päätettiin pyytää jaoston jäseneksi myös työelämän edustaja pääkaupunkiseudulta, Aira 
Rajamäki selvittää asiaa. 
 

8 Tiedoksi asiat.  
Seuraava jaoston kokous ma 4.4.2016 klo 12-15 Opetushallitus, Helsinki 

 
9 Kokouksen päättäminen klo 14.20. 

 


