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Arvio kaikista kokeiluista valmistuvien määristä
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Tutkinto Vuonna 
2016 
valmistu-
neiden
määrä

Vuonna 
2017 
valmistu-
neiden
määrä

Kokeiluissa 
opiskelevien 
opiskelijoi-
den määrä 
31.12.2017

Arvio 
valmistuvien 
määrästä 
vuosina 2014 -
2019

Välinehuoltoalan perustutkinto, 
välinehuoltaja

60 51 138 249

Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto, perustason 
ensihoidon osaamisala, 
lähihoitaja (perustason 
ensihoitaja)

36 122 328 486

Tieto- ja tietoliikennetekniikan 
perustutkinto, 
hyvinvointiteknologia-asentaja

12 28 134 174

Sähkö- ja automaatiotekniikan 
perustutkinto, turvalaiteasentaja

13* 7* 0 20*
Kone- ja metallialan
perustutkinto, 
hyvinvointiasentaja

Yhteensä 121 208 600 929

* Tutkinnon osia



Perustason ensihoidon kokeiluissa opiskelevien

määrä 31.12.2017 ja kokeiluista valmistuneiden

opiskelijoiden määrät vuosina 2016 - 2017
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Koulutuksen 

järjestäjä

Opiskelija-

määrä 

31.12.2017

Valmistu-

neiden

opiskelijoiden 

määrä vuonna 

2016

Valmistu-

neiden

opiskelijoiden 

määrä vuonna 

2017

Arvio 

kokeiluista 

valmistuvien 

määrästä

Stadin aikuisopisto 85 17 48 150

Stadin ammattiopisto 14 - 25 39

Jämsän 
ammattiopisto 51 19 7 77

Oulun seudun 
ammattiopisto 67 - 20 87

Savon ammatti- ja 
aikuisopisto

46 - 17 63

Koulutuskeskus Sedu 65 - 5 70

Yhteensä 328 36 122 486



Koulutuksen järjestäjittäin perustason ensihoidon 

kokeiluista eronneiden opiskelijoiden määrät 

vuosina 2015 - 2017
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Koulutuksen järjestäjä Kokeilun 

aloittamis-

vuosi

Eronneiden opiskelijoiden 

määrä

Eronneiden 

määrä 

yhteensä

2015-20172014 2015 2016 2017

Stadin aikuisopisto
2014 6 4 11 6 27

Stadin ammattiopisto
2015 - 1 3 3 7

Jämsän ammattiopisto
2015 - - - 2 2

Oulun seudun 
ammattiopisto 2014 - 2 2 1 5

Savon ammattiopisto
2014 - 2 3 1 6

Koulutuskeskus Sedu
2015 - 2 1 2 5

Yhteensä 6 11 20 15 52



Perustason ensihoidon kokeilusta eroamisen syyt 

ja niiden määrä vuosina 2014 – 2017
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Eroamisen syyt Eroamisen syiden määrä Eroamisen 
syyt 
yhteensä 
vuosina 
2014-2017

2014 2015 2016 2017

Terveydelliset syyt 1 1

Taloudelliset vaikeudet 1 3 4

Opiskelu- ja 
oppimisvaikeudet

Opiskeluhaluttomuus 3 1 3 7

Sopeutumisvaikeudet

Opetukseen liittyvät 
ongelmat

Opintoalan väärä valinta 1 3 5 6 15

Perhesyyt

Muutto paikkakunnalta 2 1 3

Muu syy, mikä? 2 4 11 5 22

Yhteensä 6 11 20 15 52



Perustason ensihoidon kokeilussa tapahtuneet 

muutokset vuonna 2017
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Onko seuraaviin asioihin tullut muutoksia

vuoden 2017 aikana?

kyllä
(n)

ei
(n)

Yhteensä
(n)

Kokeilusta tiedottamiseen 3 2 5

Opiskelijavalintaan 1 3 4

Oppimisympäristöihin 4 0 4

Pedagogisiin ratkaisuihin 3 2 5

Opetusmenetelmiin 1 3 4

Työssäoppimisten järjestämiseen 3 2 5

Näyttöjen / tutkintotilaisuuksien järjestämiseen 2 2 4

Koulutuksen suunnittelun resursseihin
1 3 4

Opettajien lisä- ja täydennyskoulutuksien 
resursointiin

2 2 4

Opettajien työelämään tutustumisen 
resursointiin

2 2 4

Laite- ja materiaalihankintojen resursointiin 3 2 5



Oppimisen ja osaamisen arviointi

• Kokeilun edetessä tullut yhä käytännönläheisemmäksi;  

arviointia on päästy kehittämään yhteistyössä työelämän kanssa

• Työelämän arviointiosaamista tulisi kehittää

• Arvioinnin valtakunnallinen kehittäminen

- tulisi selvittää toteutuuko arviointi yhdenmukaisesti ja

tasalaatuisesti; onko arvioinnissa alueellisia ja

toimialakohtaisia yhtäläisyyksiä ja eroja

- Arvioinnin tueksi tulisi käyttöön ottaa perustason ensihoidon

testi, joka kehitettäisiin yhteistyössä ensihoidon koulutusta

antavien ammattikorkeakoulujen kanssa

-> luontevat siirtymät koulutusasteelta toiselle
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Työelämän osaamisen kehittymistä edistäviä 

tekijöitä

• Keskiössä aktiivinen työelämäyhteistyö

• Sidosryhmä yhteistyö

- Hanketyö lisääntynyt vuoden 2017 aikana

11.4.2018Tekijän nimi Sivu 8



Työelämän osaamisen kehittymistä estävät tekijät

• Työssäoppimispaikkojen vähyys ja myös soveltumattomuus 

suoritettavan tutkinnon osaan

“Opiskelijoilla on halua mennä ns. vaativiin paikkoihin osaamista

osoittamaan. Esim. keskussairaalat suosivat valinnoissaan

sairaanhoitaja ja ensihoitaja AMK -tason opiskelijoita ennemmin

kuin lähihoitaja / perustason ensihoitaja -tason opiskelijoita. 

Tutkintoa ei tunneta edelleenkään riittävästi työpaikoilla

valtakunnan tasolla, sekoitetaan edelleen vanha ensihoidon

osaamisala ja kokeilututkinto.”

• Kiire työssäoppimispaikoilla - > estää laadukkaan 

opiskelijaohjauksen toteutumisen

• Opiskelijoiden erityisen tuentarpeet (esim. motivaatio ja 

sosiaalinen toimintakyky)

• Oppimisen kehittymistä estävänä nähdään myös opiskelijoiden 

ikä ja kokemuksen puute. 
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Koulutuksen järjestäjien arvio tutkinnon 

perustetyöstä ja näkemys tutkinnon perusteiden 

toimeenpanosta

• Vuosi 2017 painottui tutkinnon perustetyöhön

• Opetushallituksen sopimusoppilaitoksena tutkinnon 

perustetyössä Stadin aikuisopisto ja Stadin ammattiopisto

“Tutkinnon perustetyö on edennyt hyvin ja yhteinen näkemys on 

löytynyt. Työelämän edustajat ovat olleet sitoutuneita ja osallistuneet

aktiivisesti perustetyöhön.”

“Oli hyvä antaa vastuuta Stadin ammattiopistoon ja aikuisopistoon. 

Heillä on riittävän suurta resursointimahdollisuutta koordinoida

tutkinnon perustetyötä. Kaikki kokeiluun osallistuneet oppilaitokset

saivat osallistua riittävän laajasti työn eri vaiheissa. Oli hyvä, että työ

toteutettiin niin tiiviissä yhteistyössä lähihoitajatutkinnon kanssa. Siten

saatiin aidosti riittävää Valviran edellyttämää samankaltaisuutta. 

Työelämän yhteistyötahoja yms. avaintahoja kuunneltiin riittävästi.” 
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Tutkinnon perustetyön palaute ja toimeenpanon

edistäminen

• Palaute tutkinnon perusteista:

“Opintojen rakenne ja toteutustavat ovat selkiintyneet.”

“Tutkinnonperusteet ovat selkiytyneet. suunnitellut työnjaot, opintojen

etenemissuunnitelmat ja resurssit ovat osoittautuneet toimiviksi.

• Toimeepanon edistämisessä tärkeänä nähdään:

- Työelämän ja uusien koulutuksen järjestäjien perehdyttäminen

tutkinnon perusteisiin

• Alueelliset info-päivät uusille tutkinnon järjestäjille

- Kokeiluverkoston, oppilaitoksien ja alueellisten verkostojen

yhteistyö
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Kaikille kokeiluille yhteiset rajapinnat

• Rajapinnoilla olevaa osaamista tarkasteltiin kokeilujen välisien

yhteisien ja alakohtaisten rajapintojen osaamisen näkökulmasta

• Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian 

kokeilun kaikille yhteisinä ammattitaitovaatimuksina tuotiin esille:

- työelämäosaaminen

- yrittäjyysosaaminen

- tietotekniikan, teknologian ja digitalisaation osaaminen

- sosiaali- ja terveysalan lainsäädännön ja toimintaperiaatteiden 

osaaminen

- asiakaspalveluosaaminen.
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Alakohtaiset rajapinnat perustason ensihoidossa

• Toimintaympäristöt, joissa perustason ensihoitajat toimivat

“Perustason ensihoidossa ensihoitopalvelun yksiköt (ambulanssi), 

sairaaloiden päivystyspoliklinikat, terveyskeskusten päivystys- ja

akuuttihoidon yksiköt, akuuttiosastot, kotihoito/kotisairaanhoito sekä

yliopistollisten sairaaloiden ja keskussairaaloiden leikkausosastot.”

• Perustason ensihoidon koulutuksen järjestäjät toivat esille

yhteistä rajapintaa sekä infektioiden torjuntatyöhön että

käyttämäänsä teknologiaan

“Ensihoito ja akuuttihoito kohtaavat välinehuoltoalan esim. 

toimintaympäristön huoltaminen ja kunnossa pito kriteereissä… 

hyvinointiteknologiaa esim. välineiden ja turvapalveluiden yhteydessä.” 

“Laitteiden suunnittelussa ja laitteiden käyttönotossa sekä

huoltotehtävissä. Potilas/asiakastyössä esimerkiksi

päivystyspoliklinikoilla.”
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Perustason ensihoidon kokeilun 

yhteenveto

• Kokeilut päättyvät 31.7.2018

- Kaikkiaan perustason ensihoidon kokeiluista arvioidaan

valmistuvan 486 perustason ensihoitajaa

• Kokeilu on vahvistanut näkemystä perustason ensihoitajien 

laaja-alaisista valmiuksista toimia akuutti- ja ensihoidollisten 

työtehtävien lisäksi, esim. kotihoidossa, mielenterveys- ja 

päihdetyöyksiköissä ja viranomaisyhteistyössä

• Koulutuksen taso ja laatu pidettävä korkealla

• SOTE-uudistuksen myötä varmistettava asiakaslähtöisyys ja 

perustason ensihoidon osaamisen hyödyntäminen 

perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon 

palvelujen järjestämisessä
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Perustason ensihoidon kokeilun tulevaisuus

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon

osaamisalan perusteet tulevat voimaan 1.8.2018 alkavassa

koulutuksessa

• Osaamisalakohtainen nimike perustason ensihoitaja, 

rekisteröinti Valvirassa lähihoitaja

• Tutkinto on SORA –lainsäädännön alainen
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Kiitos!

Anna Levy, anna.levy@osao.fi

Marja Veikkola, marja.veikkola@osao.fi

OSEKK, kokeilujen koordinoija
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