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Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja 

hyvinvointiteknologian kokeiluista valmistuvat 

2016-2019

TUTKINTO 2016 2017 2018 2019
yht.

Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto, perustason 
ensihoidon osaamisala 34 103113 184182 48 369 377

Välinehuoltoalan 
perustutkinto, välinehuoltaja 60 75 62 0 197
Sähkö- ja 
automaatiotekniikan 
perustutkinto, 
turvalaiteasentaja 0 6 0 15 0 15 21
Tieto- ja 
tietoliikennetekniikan 
perustutkinto, 
hyvinvointiteknologia-
asentaja 12 39 104 0 155
Kone- ja metallialan 
perustutkinto, 
hyvinvointiasentaja 0 7 0 0 0 7

yht. 119 227 363 48 743 757
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Välinehuoltoalan perustutkinnon kokeilut

Koulutuksen järjestäjä Kokeilun toteutusmuoto Aloittaneet Eronneet Opiskelija-

määrä 

31.12.2015

Koulutuksen 

alkamispäivä

Koulutuksen 

suunniteltu 

päättymis-

päivä

Amiedu
Näyttötutkinto, 

oppilaitosmuotoinen. 15 6 9 27.10.2014 17.06.2016

Näyttötutkinto, 

oppilaitosmuotoinen (mukana 3 

oppisopimus–opiskelijaa) 15 7 8 25.05.2015 27.01.2017
Espoon seudun 

koulutuskuntayhtymä, 

Omnian ammattiopisto

Ammatillinen peruskoulutus, 

oppilaitosmuotoinen 17 10 0 11.08.2015 31.12.2015

Etelä-Savon koulutus Oy, 

Etelä-Savon ammattiopisto

Ammatillinen peruskoulutus, 

oppilaitosmuotoinen 10 2 8 10.08.2015 31.05.2018
Helsingin kaupunki, Stadin 

aikuisopisto

Näyttötutkinto, 

oppilaitosmuotoinen 12 3 8 10.08.2014 31.05.2016

Helsingin kaupunki, Stadin 

ammattiopisto

Ammatillinen peruskoulutus, 

oppilaitosmuotoinen 15 5 12 07.01.2015 31.05.2017

Oulun seudun 

koulutuskuntayhtymä, Oulun 

seudun ammattiopisto

Näyttötutkinto, 

oppilaitosmuotoinen 24 8 16 10.09.2014 04.05.2016

Ammatillinen peruskoulutus, 

oppilaitosmuotoinen 22 1 21 07.09.2015 31.05.2017
Savon 

koulutuskuntayhtymä, 

Savon ammatti- ja 

aikuisopisto

Näyttötutkinto, 

oppilaitosmuotoinen 16 5 11 01.09.2014 31.05.2016
Turun kaupunki, Turun 

ammatti-instituutti, 

Aikuiskoulutus

Näyttötutkinto, 

oppilaitosmuotoinen 20 4 16 10.09.2014 31.05.2016

Näyttötutkinto, 

oppilaitosmuotoinen 20 2 18 01.09.2015 31.05.2017

Yhteensä 186 53 127

2014-2015 ALKANEET



Välinehuoltoalan perustutkinnon kokeilut

Koulutuksen 
järjestäjä

Kokeilun toteutusmuoto Tutkinnon 
arvioitu 
alkaminen

Tutkinnon 
arvioitu 
päättyminen

Aloitus-
paikat

Helsingin 
kaupunki, Stadin 
aikuisopisto

Näyttötutkinto, 
oppilaitosmuotoinen 08.08.2016 31.05.2018 16

Helsingin 
kaupunki, Stadin 
ammattiopisto

Ammatillinen peruskoulutus, 
oppilaitosmuotoinen (yo) 08.08.2016 31.05.2018 18

Savon 
koulutuskunta-
yhtymä, Savon 
ammatti- ja 
aikuisopisto

Näyttötutkinto, 
oppilaitosmuotoinen 04.01.2016 23.12.2017 16

Turun kaupunki, 
Turun ammatti-
instituutti, 
Aikuiskoulutus

Näyttötutkinto, 
oppilaitosmuotoinen 12.09.2016 23.05.2018 20

Yht. 70

SUUNNITELLUT KOKEILUT 2016-2019
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Välinehuoltoalan perustutkinnon kokeilut

• Kokeilun aloittanut seitsemän koulutuksen järjestäjää (yht.11 koulutusta, 

127 opiskelijaa)

• Omnian ammattiopisto keskeytti kokeilun loppuvuodesta 2015

• Väliraportin antoi kahdeksan (Stadin ammattiopisto ja aikuisopisto 

erilliset)

• 28 % aloittaneista opiskelijoista (54) oli eronnut (terveydelliset syyt, 

opintoalan väärä valinta, taloudelliset vaikeudet)

• Koulutuksen järjestäminen, pedagogiset ratkaisut ja oppimisen ja 

osaamisen arviointi eivät  merkittävästi poikenneet tavanomaisesta 

koulutuksen järjestämisestä

• Työssäoppimisen laajuuksissa on vaihteluja koulutuksen järjestäjien 

kesken:

100- 176 työpäivää ja osaamispisteinä 40:stä 59 osaamispisteeseen

YHTEENVETO VÄLIRAPORTISTA 2015
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Välinehuoltoalan perustutkinnon kokeilut

• Työelämän edustajien, työpaikkaohjaajien ja -arvioijien 

perehdyttäminen tutkintoon tärkeää, jotta se erotetaan välinehuoltajan 

ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista

• Tutkintoon soveltuvien työssäoppimispaikkojen järjestyminen on ollut 

haasteellista, erityisesti pääkaupunkiseudulla mutta myös muilla 

paikkakunnilla

• Tutkinnon perusteiden kehittäminen

 tutkinnon muodostuminen; tutkinnonosien yhdistäminen, 

 ammattitaitovaatimusten ja arvioinnin kohteiden ja kriteerien 

selkeyttäminen

 tutkinnon pituus??

• Terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksista erilaisia näkemyksiä 

(Sora)

• Koulutuksen järjestäjät ovat kokeneet välinehuoltoalan perustutkinnon 

ammattitaitovaatimusten vastaavan hyvin tai erinomaisesti alan 

osaamistarpeita

YHTEENVETO VÄLIRAPORTISTA…
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Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon sekä 

hyvinvointiteknologian kokeilujen työelämävastaavuus

Ei toteudu Toteutuu 

joiltain osin

Kokeilun tässä 

vaiheessa 

vaikea arvioida

Toteutuu hyvin Toteutuu 

erinomaisesti

Yhteensä

Työelämästä tullut palaute ja tarpeet on 

otettu huomioon koulutuksen järjestäjän 

opetussuunnitelman laatimisessa. 0 3 4 12 2 21

Työelämän edustajat ovat olleet mukana 

opetussuunnitelman laatimisessa. 4 8 2 5 2 21

Opetussuunnitelma on laadittu siten, että se 

mahdollistaa alan työelämän 

osaamiskokonaisuuksien oppimisen. 0 0 2 13 6 21

Opetussuunnitelman toteutuksessa 

pystytään joustavasti huomioimaan 

työelämän uudet osaamistarpeet. 0 2 5 10 4 21

Työelämän verkostojen ja -yhteyksien 

hyödyntäminen opetuksessa on suunniteltua 

ja tavoitteellista. 0 6 5 7 3 21

Kokeilun opetuslaitteisto, -välineet ja 

-materiaalit ovat ajantasaisia ja vastaavat 

työelämän tarpeita. 2 5 2 7 5 21

Työssäoppimisen järjestelyt työelämän 

edustajien kanssa ovat toimivia. 0 3 6 8 4 21

Työpaikkaohjauksen järjestäminen ja 

työpaikkaohjaajien koulutus toteutuu. 0 4 6 8 3 21

Yhteensä 6 (4 %) 31 (18 %) 32 (19 %) 70 (42 %) 29 (17 %) 168 (100%)
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• Tutkinnon perusteet 
vaativat vielä 
kehittämistä

• Erot perustutkinto –
ammattitutkinto –
erikoisammattitutkinto 
selkeytettävä

Osaamisen 
hankkiminen

• Työssäoppimispaikkojen 
alueellinen erilaisuus

• Haasteena 
työssäoppimispaikkojen 
alueellinen saatavuus

• Työelämän edustajien 
perehdyttäminen, 
perustutkinto sekoittuu 
ammattitutkintoon ja 
erikoisammattitutkintoon

Osaamisen 
todentaminen • Tuottaa laajempaa 

osaamista kuin 
ammattitutkinto

• Tutkinnon tarpeesta, 
tutkinnon 
muodostumisesta ja 
alalla vaadittavasta 
ammattitaidosta ei vielä 
riittävän yhtenäistä 
näkemystä

• Ensimmäiset tiedot 
työllistymisestä keväällä 
2016 valmistuville 
opiskelijoille tehtävän 
kyselyn perusteella

Työllistyminen

Välinehuolto-

alan kokeilu
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• Tutkinnon perusteet 
vaativat vielä 
tarkistamista

• Opiskelija tehdään 
aktiiviseksi toiminnallisin 
työelämälähtöisin 
opetusmenetelmin

Osaamisen 
hankkiminen

• Työssäoppimispaikkojen 
alueellinen erilaisuus

• Työssäoppimispaikkojen 
alueellinen saatavuus

• Työelämän edustajien 
perehdyttäminen

Osaamisen 
todentaminen

• Tuottaa laajempaa 
osaamista kuin nykyinen 
lähihoitajan osaamisala

• Tutkinnon tarpeesta, 
tutkinnon 
muodostumisesta ja alalla 
vaadittavasta 
ammattitaidosta vahva 
näkemys

• Ensimmäiset tiedot 
työllistymisestä saadaan 
syksyllä 2016 valmistuville 
opiskelijoille tehtävän 
kyselyn perusteella

Työllistyminen

Perustason ensihoidon 

kokeilu
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• Käsite 
hyvinvointiteknologia 
avaamatta

• Tutkinnon perusteet 
vaativat vielä 
kehittämistä

Osaamisen 
hankkiminen

• Vaadittavasta 
ammattitaidosta ei 
yhtenäistä käsitystä

• Työssäoppimispaikat 
tulevaisuudessa

• Haasteena 
työssäoppimispaikkojen 
saatavuus

• Osaamisen 
todentaminen tapahtuu 
osittain oppilaitoksessa

Osaamisen 
todentaminen • Ei vielä tarpeeksi tietoa 

osaamisalan 
tuottamasta 
osaamisesta

• Osaamisalojen 
tarpeesta, tutkintojen 
muodostumisesta ja 
alalla vaadittavasta 
ammattitaidosta ei vielä 
yhtenäistä näkemystä

• Ensimmäiset tiedot 
työllistymisestä keväällä 
2016 valmistuville 
opiskelijoille tehtävän 
kyselyn perusteella

Työllistyminen

Hyvinvointiteknologian

kokeilu
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Kevään 2016 työpajojen yhteenveto
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Ks. http://sotekk.osekk.fi/yhteistyo-ja-verkostopaivat/materiaalit/kevat-

2016/

Välinehuoltoalan jaoston kokouksen muistio 11.4.2016:

Aira Rajamäki…

…tutkinnon perusteita ei lähetä uusimaan ainakaan tänä vuonna kokeilun ja 

TUTKE3 työn ollessa kesken. Kokeilusta tulee saada selkeämpi käsitys. 

Kokeilujen aikana tehty työ tutkinnon perusteiden kehittämiseksi ei mene 

hukkaan, vaan kaikki kokeilun aikana tehdyt esitykset voidaan ottaa huomioon 

tutkinnon perusteita uudistettaessa. Muistutettiin vielä kokeilun tarkoituksesta ja 

siitä, että koulutuksen järjestäjien tulee tehdä yhteistyötä verkostossa ja 

kehittää myös omaa opetussuunnitelmaansa ja kokeilun lopussa tehdä 

esityksensä tutkinnon perusteiden kehittämiseksi. 

http://sotekk.osekk.fi/yhteistyo-ja-verkostopaivat/materiaalit/kevat-2016/
http://sotekk.osekk.fi/ohjaus-ja-koordinointi/valinehuoltoalan-jaosto/


Sedu 10-12.5.016 Ammattitaidon SM-

kilpailut, Taitajakilpailut 
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Koordinointi

Verkkosivut

http://sotekk.osekk.fi/
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Yhteistyöpäivät syksy 2016

• Hyvinvointiteknologia  6.-7.9.2016 Helsinki

• Perustason ensihoito 26.-27.9.2016 Stadin 

aikuisopisto

• Välinehuoltoala 3.-4.10.2016 Amiedu

• Teemana tutkintojen työelämävastaavuus 

Koordinointi



Koordinointi

• Koordinoijan toiminta edennyt koordinointisuunnitelman mukaisesti

• Palaute kysytty koulutuksen järjestäjiltä huhtikuussa 2016 (10 

vastausta):

 yhteistyöpäivät koettu erittäin hyödylliseksi (100%)

 työpajoista hyvä palaute

 koordinoijan toiminta; arvosana 4 (skaala 1-5)

 kehittämisehdotuksia www-sivuihin, tiedottamiseen sekä 

raportointiin

• Myönnetty valtionavustus ajalle 23.11.2015-31.12.2016 
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