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YLEISTÄ PALAUTETTA LAUSUNTOKIERROKSELTA:

 Perustason ensihoitaja nimikettä kannatettu laajalti.

 Tutkinnon rakenne oli hyvä, etenemisesteet.

 Tutkinnon osien nimistä keskusteltu (EH PT kokeilu pitää nimensä).

 Lääkehoidon yhtenäistäminen kaikissa tutkinnoissa

 EH, AKUUTTI sai kiitosta loogisesta kirjoitusasusta.

 FIMEA: ”Perustason ensihoidon osaamisalassa lääkehoito- osaamisen kehittyminen on 
otettu erinomaisesti huomioon.”

 TYE selkeästi lääkehoito mainittu



1.TUTKINNON OSA: Terveyden, turvallisuuden 

ja hyvinvoinnin edistäminen

 1.Nimestä palautetta, koska LH-perustutkinnossa samankaltainen nimi. 

EHPT pitää omansa.

 Yksittäisiä terminologisia tarkennuksia.

 Tyydyttävätaso- onko liian vaativa taso?

 ”Arvioinnissa kriteerit hyvin avattuna ja työelämän edustajan on helppo 

soveltaa kriteereitä omaan työympäristöön. Ammattitaitovaatimukset ovat 

esitetty selkeästi ja loogisesti.”



2.TUTKINNON OSA: Toimintakyvyn 

ylläpitäminen ja edistäminen

 Lääkehoidon osuus esitetty loogisesti (pyydetty muiden ottamaan mallia tästä).

 Yksittäisiä terminologisia tarkennuksia.



3.TUTKINNON OSA: Akuuttihoitotyössä 

toimiminen

 ”Nimen muutos hyvä ja se mahdollistaa hyvin laajemman 

työssäoppimispaikkojen käytön.”

 Lääkehoidonsuhteen paikalliset ohjeet kirjattu OPS:iin.

 ”Hyvä, että immobilisaatio on selkeästi esitettyä erillisenä asiana. 

Selkeys ja joustavuus osaamisen näyttämisessä on hyvä yhdistelmä, 

koska osassa TOP on vaikea näyttää.”

 ”Pre- ja postoperatiivinen hoitotyö näkyviin.”



4.TUTKINNON OSA: Ensihoitopalvelussa 

toimiminen

 ”Hyvin koostettu ensihoidon teksti!”

 ABCDE- ei, mielummin systemaattisesti. 

 ”Lääkehoito on kattavasti avattu.” 

 Hoitotason lääkkeiden tunnistaminen.

 Eri lääkkeenantoreittejä ei avata erikseen.

 Fimea: osaa avustaa IO-yhteyden avaamisessa.

 ”Hälytysajo selkeytetty järkevälle tasolle, asennenäkökulma sai ”kiitosta” työelämältä. 

Myös anatomian ja fysiologian painotusta työelämä pitää hyvänä”.

 Hälytysajoneuvon kuljettaminen konkreettisesti (pudonnut pois kriteereistä, lisätty).

 Simulaatiomahdollisuus hyvä työelämän kanssa.



Valinnaiset tutkinnonosat:

 Monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa toimiminen

 Hyvin toteutettavissa simulaatioina työelämän kanssa.

 ”Tutkinnonosan nimi osuva ja osaaminen selkeästi kuvattu.”

 ”Arvioinnin kriteerit hyvin selkeästi avattu, työelämä näkyi hyvin 

tekstissä” 

 Perioperatiivisessa hoitotyössä toimiminen:

 Ei juurikaan kommentteja

 ”Työelämälähtöisyys näkyi kriteeristössä hyvin”

 ”Vastaa työelämän osaamistarpeisiin, erityisesti ensihoidossa.”



Immobilisaatiohoidon toteuttaminen:

 Hyvin vähän kommentteja

 ”Arvioinnin kriteerit avattu hyvin ja kattavasti sekä 

työelämälähtöisesti”

 ”Immobilisaatiohoidon osalta ammattitaitovaatimuksia ja kriteereitä 

selkiytetty.”

 ”Ovatko jotkin ammattitaitovaatimukset vieläkin liian vaativia?” 

saapaskipsin valmistaminen ja kevennykset?

 Tasoeroista keskusteltu (tämä vs. AT).


