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TYÖELÄMÄLÄHTÖISTEN KOKEILUJEN KOORDINAATTORITAPAAMINEN OPH:SSA 
 
 
 
Aika: Perjantai 29.4.2016 klo 10.00 – 12.00 
Paikka: Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, nh. MUIKKU, 1.krs. 
 
Läsnä: Kati Lounema, yksikön päällikkö, opetusneuvos, OPH, AMPA 

Marja Veikkola, projektipäällikkö, OSEKK  
 Seija Kangas, lehtori, OSEKK 
 Janne Nurminen, lehtori, OSEKK 
 Aira Rajamäki, opetusneuvos, OPH, AMPA 
 Seppo Valio, yli-insinööri, OPH, AMPA 
 Olli Hautakoski, opetusneuvos, OPH, AMPA (alussa) 
 Tomi Ahokas, yli-insinööri, OPH, AMPA 
  
 
VÄLINEHUOLTOALAN, PERUSTASON ENSIHOIDON SEKÄ HYVINVOINTITEKNOLOGIAN 
KOKEILUT 2014 – 2019 

 
1. Kokouksen avaus ja OPH:n ja AMPA:n ajankohtaiset asiat, Kati Lounema  

Kati Lounema avasi kokouksen ja osallistujat esittäytyivät. Kati Lounema kertoi ammatillisen koulutuksen reformiin 
liittyvistä ajankohtaisista asioista ja muutoksista tutkinnon perusteissa ja valtionavustuksissa sekä tutkintotoimikunta-
työssä. (LIITE 1.) 
 

2. Kokeilujen tilannekatsaus ja vuoden 2015 väliraportin koonti, Marja Veikkola 
Marja Veikkola esitteli kokeilujen tilannekatsauksen ja keskustelussa todettiin, että kokeilu on edennyt hyvin. Tampereen 
ammattiopistossa on aloittanut seitsemän opiskelijaa, jotka suorittavat kaksi hyvinvointiteknologiaan liittyvää tutkinnon 
osaa kone- ja metallialan perustutkinnosta. Näin kaikki kokeiluun liittyvät tutkinnot ovat käynnistyneet. Perustason en-
sihoidon kokeilussa on vahva näkemys tutkinnon tarpeesta, sen muodostumisesta ja alalla vaadittavasta ammattitaidosta. 
Välinehuoltoalan kokeilussa tutkinnon perusteet vaativat vielä kehittämistä ja tutkinnosta muodostunutta näkemystä häi-
ritsee sen sekoittuminen ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Välinehuoltoalan perustutkinto tuottaa entistä laajem-
paa osaamista opiskelijoilta ja työelämästä saadun palautteen perusteella. Hyvinvointiteknologian kokeilussa käsite hy-
vinvointiteknologia tässä kokeilussa on vielä kehittymässä ja työelämästä saatavaa kokemusta on vielä liian vähän. Kaik-
kien kokeilujen kohdalla työelämäyhteistyö koetaan toteutuvan hyvin. 
 
Keskusteltiin opintonsa keskeyttäneiden määrästä ja keskeyttämiseen johtaneista syistä, joita pyritään saamaan tarkem-
min selville seuraavassa väliraportissa. Työssäoppimisen määrät vaihtelevat suuresti kaikissa kokeiluun liittyvissä tutkin-
noissa. Ilmeisesti on eroja myös siinä, mitä koulutuksen järjestäjät ilmoittavat väliraporttiin työssäoppimiseksi.  Tätä 
kysymystä tarkennetaan seuraavassa väliraportissa. Tutkintojen liittämisen SORA-lainsäädäntöön on yksi Opetushalli-
tuksen määrittämä arviointikysymys. Tästä on saatava lisää tietoa erityisesti hyvinvointiteknologian kokeilusta. Kati Lou-
nema toivoi, että tutkinnon perusteita kehitetään uuden tutkintorakenteen mukaisesti huomioiden tulevat TUTKE 3:n 
tuomat muutokset. (LIITE 2.) 

  
3. Hyvinvointiteknologian kokeilujen jatkohakemusten tilanne, Seppo Valio 

Seppo Valio esitteli hyvinvointiteknologian kokeilujen jatkohakemusten tilanteen. Kaikki koulutuksen järjestäjät ovat 
hakeneet lupaa jatkaa hyvinvointiteknologian kokeilussa vuoteen 2019 asti. (LIITE 3.) 

 

4. Palautteet perustason ensihoidon, välinehuoltoalan perustutkinnon sekä hyvinvointiteknologian kokeilujen 
jaostojen kokouksista keväältä 2016, Aira Rajamäki, Soila Nordström, Seppo Valio 
Perustason ensihoidon, välinehuoltoalan perustutkinnon jaostoissa on käsitelty reformiin liittyviä asioita ja TUTKE 3 
kehittämistyötä. Perustason ensihoidon jaosto esitti sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaa-
misalan liittämistä tutkintorakenteeseen jo 1.8.2018 alkaen. Nimikeasiaa on pohdittu ja toivotaan Perustason ensihoitaja 
– nimikkeen käyttöön ottoa, vaihtoehtona Lähihoitaja, osaamisalana perustason ensihoito  
 
Välinehuoltoalan jaostossa on keskusteltu keskeyttäneiden runsaasta määrästä ja toivotaan täsmennystä keskeytysten syi-
hin. Jaoston käsityksen mukaan tutkinnon perusteet ovat vastanneet hyvin työelämän tarpeisiin, vaikkakin arviointikri-
teereihin toivotaan täsmennyksiä. Tutkinnon perusteita ei kuitenkaan avata ennen TUTKE 3:n valmistumista. Väli-
nehuoltoalan jaostossa on tulossa henkilömuutoksia. 
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Perustason ensihoidon ja välinehuoltoalan jaoston kokousmuistiot ovat luettavissa kokeilujen verkkosivuilla 
(http://sotekk.osekk.fi/ohjaus-ja-koordinointi/)  
 
Hyvinvointiteknologian jaosto ei ole kokoontunut keväällä 2016. Tomi Ahokas ja Inga Sihvo ottavat vastuun jaoston 
koollekutsumisesta syksyllä 2016. Seppo Valio ja Tomi Ahokas osallistuvat hyvinvointiteknologian yhteistyöpäivään 
25.5.2016. 
 

5. Syksyn 2016 yhteistyöpäivien toteutuksen suunnitelma ja verkostopäivän (kaikille kokeiluille yhteinen) ajan-
kohta ja sisältö, Marja Veikkola 
Marja Veikkola kertoi syksyn yhteistyöpäivien toteutuneen suunnitellusti. Teemana kaikilla yhteistyöpäivillä on ollut tut-
kinnon perusteet. Työelämän, tutkintotoimikunnan ja ammattijärjestöjen edustajia on ollut paikalla vaihtelevasti, eniten 
välinehuoltoalan yhteistyöpäivillä. Palaute yhteistyöpäivistä on ollut positiivista ja erityisesti työpajatyöskentely on koettu 
toimineen hyvin. 
 
Ensi syksynä on suunniteltu järjestää hyvinvointiteknologian yhteistyöpäivät 6.-7.9.2016 Helsingissä, perustason ensihoi-
don yhteistyöpäivät 26.–27.9.2016 Stadin aikuisopistolla ja välinehuoltoalan yhteistyöpäivät 3.-4.10.2016, mahdollisesti 
Stadin aikuisopistolla. Kaikkien syksyn yhteistyöpäivien teemana on työelämävastaavuus ja myös työelämän edustajia 
kutsutaan yhteistyöpäiville. Ohjelma on kaikissa yhteistyöpäivissä sama sisältäen OPH:n ja koordinoijan ajankohtaiskat-
sauksen, tänä keväänä hyvää palautetta saaneet työpajat ja paneelikeskustelun. Paneeliin kutsutaan edustajia myös työelä-
mästä ja OPH:sta. 
 
Syksylle suunniteltu kaikkien kokeilujen verkostopäivä siirrettiin pidettäväksi maaliskuun puolivälissä 2017, jotta käytet-
tävissä on väliraportti 2016 ja raportti vaikuttavuuden arvioinnista. Kutsussa työelämän edustajille pyritään tuomaan esille 
aito vaikuttamisen mahdollisuus tutkintorakenteeseen. (LIITE 4.) 

 
6. Vaikuttavuuden arvioinnin toteutuksen tilanne ja suunnitelma syksyllä 2016, Seija Kangas 

Seija Kangas kertoi lyhyesti Arviointisuunnitelmassa määritellystä kokeilujen työelämävastaavuudesta ja opiskelijakysely-
jen tilanteesta. Opiskelijakyselyyn on tällä hetkellä vastannut 25 välinehuollon valmistuvaa opiskelijaa. Jatkossa saadaan 
vastauksia myös perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeiluista valmistuvilta opiskelijoilta. Toukokuussa 
2016 tehdään Webropol -kysely niille työelämän edustajille, jotka ovat ohjanneet tai arvioineet kokeiluun liittyviä opis-
kelijoita. Keskustelussa tämä työelämälle suunnattu kysely koettiin tärkeänä ja sitä tullaan käyttämään syksyn yhteistyö-
päivien työpajojen suunnittelun apuna. (LIITE 5.) 

 
7. Muut asiat. 

Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeilujen ohjausryhmä kokoontuu Seinäjoella Tai-
taja – kisojen yhteydessä 11.5.2016. 

 
8. Kokouksen päättäminen. 

Kokous päättyi klo 12.00 
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