
Välinehuoltoalan, perustason 
ensihoidon ja hyvinvointi-
teknologian kokeilut (2014-2018)

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Opetushallitus (OPH) ovat 
käynnistäneet kolme kokeilua.  

 1. Välinehuoltoalan perustutkinto, tutkintonimike välinehuoltaja, 
 (perustutkintokokeilu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla) 

 2. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason 
 ensihoidon osaamisala, tutkintonimike perustason ensihoitaja, 
 ensihoitaja (pt) tai ensihoitaja perustaso (osaamisalakokeilu 
 sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla). Tutkintonimike ratkaistaan 
 kokeiluohjelman yhteydessä. Tutkinnon perusteita muutetaan 
 kokeiluohjelmassa niin, että tutkintoa on mahdollista painottaa 
 nykyistä enemmän ensihoito-osaamiseen. 

 3. Hyvinvointiteknologiaan painottuvat osaamisalakokeilut
 Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, hyvinvointiteknologia-asentaja 
 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, turvalaiteasentaja 
 Kone- ja metallialan perustutkinto, hyvinvointilaiteasentaja 
 

Kokeiluilla pyritään vastaamaan sosiaali- ja terveysalan uusiin osaamisvaatimuksiin, mm. teknologiseen 
kehitykseen ja robotisaatioon.  Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne ja työtehtävät ovat muuttumassa. 
Erityisesti välinehuollossa ja perustason ensihoidossa työntekijä tarvitsee entistä syvällisempää osaamista ja 
joutuu erikoistumaan uusiin työtehtäviin erilaisissa toimintaympäristöissä. Suomen väestö ikääntyy ja vanhukset 
haluavat asua mahdollisimman pitkään kodinomaisessa ympäristössä. Erilaisia hyvinvointiteknologiaan liittyvät 
laitteita, tuotteita, palveluita ja innovaatioita kehitetään ja tarvitaan myös niiden valmistukseen, huoltoon ja 
hyödyntämiseen liittyvää osaamista.  

Kokeilujen tavoitteena on:

 • Ottaa huomioon tulevaisuuden osaamistarpeet ja erityisen monipuolisesti teknologian 
    kehittyminen  ja digitalisoituminen sekä vastata koulutusjärjestelmän ja tutkintojen perusteiden 
    avulla toimintaympäristön muutoksiin.

 • Tuottaa tietoa ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän, tutkintorakenteen ja 
    tutkintojen perusteiden kehittämiseen.

 • Kehittää tutkinnon perusteita ja alan koulutusta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää tehdä yhteistyötä alojen työelämäedustajien ja alojen sidosryhmien  
sekä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.

OKM on myöntänyt yhteensä 12 koulutuksen järjestäjälle järjestämisluvan kokeilututkintojen 
järjestämiseen.  Koulutukset käynnistyvät joustavasti vuoden 2014 ja 2015 aikana. 
Kokeilujen tulee päättyä viimeistään 31.12.2018.  



   Tutkinto
 
   Koulutuksen järjestäjät

Välinehuoltoalan perustutkinto  1.    Amiedu
 2.    Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia/ Omnian ammattiopisto
 3.    Etelä-Savon koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto (eSedu)
 4.    Helsingin kaupunki, opetusvirasto /Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuisopisto
 5.    Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Osekk/ Oulun seudun ammattiopisto (OSAO)
 6.    Savon koulutuskuntayhtymä /Savon ammatti- ja aikuisopisto (Sakky)
 7.    Turun kaupunki / Turun ammatti-insituutti, Aikuiskoulutus

  
Sosiaali- ja terveysalan pt: 
perustason ensihoidon 
osaamisala

 
 1.    Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/ Oulun seudun ammattiopisto (OSAO)
 2.    Savon koulutuskuntayhtymä /Savon ammatti- ja aikuisopisto (Sakky) 
 3.    Helsingin kaupunki / Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuisopisto 
 4.    Jyväskylän koulutuskuntayhtymä / Jämsän ammattiopisto
 5.    Seinäjoen koulutuskuntayhtymä /koulutuskeskus Sedu

    

Opetushallituksen vastuuhenkilöt kokeiluissa ovat: 
 • Opetusneuvos Aira Rajamäki, Ammatillinen peruskoulutus- ja aikuiskoulutus 
    (välinehuolto ja perustason ensihoito)
 • Yli-insinööri Seppo Valio, Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus (hyvinvointiteknologia)
 • Opetusneuvos Olli Hautakoski, Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus (hyvinvointiteknologia)

Koulutuskokeilujen koordinaattorina Oulun seudun koulutuskuntayhtymässä (Osekk) toimii
 • Marja Veikkola, p. 050 0776 065,  marja.veikkola@osao.fi

Lisätietoja koulutuskokeiluista: 
https://sotekk.osekk.fi
www.oph.fi

Koulutuskokeiluihin osallistuvat seuraavat koulutuksen järjestäjät:

   Tutkinto
 
   Koulutuksen järjestäjät

Kone- ja metallialan pt: 
hyvinvointiteknologiaan 
painottuva osaamisala

 1.   Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu)

Sähkö- ja automaatiotekniikan pt:                              
hyvinvointiteknologiaan 
painottuva osaamisala

 
 1.    Etelä-Savon koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto (eSedu)
 2.    Seinäjoen koulutuskuntayhtymä /koulutuskeskus Sedu
 3.    Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu)
 

Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt:        
hyvinvointiteknologiaan 
painottuva osaamisala

 1.    Etelä-Savon koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto (eSedu)
 2.    Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/Oulun seudun ammattiopisto (OSAO)
 3.    Päijät-Hämeen koulutuskonserni /koulutuskeskus Salpaus
 4.    Sastamalan koulutuskuntayhtymä (SASKY) 
 5.    Savon koulutuskuntayhtymä /Savon ammattiopisto (Sakky))
 6.    Seinäjoen koulutuskuntayhtymä/ koulutuskeskus Sedu
 7.    Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) 


