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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja edellisen kokouksen muistio 

 

Puheenjohtaja Seija Rasku avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Ohjausryhmä hyväksyi edellisen 

8.5.2018 pidetyn kokouksen muistion muutoksitta. 

 

2. Hyvinvointiteknologian kokeilujen tilannekatsaus ja esitys hyvinvointiteknologian tutkinnon 

osien lisäämisestä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoon (1.8.2019 alkaen).    

 

Tomi Ahokas esitteli hyvinvointiteknologian kokeilujen ajankohtaiset asiat ja esityksen tutkinnon 

perusteiden muutoksista tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoon. Tomi Ahokkaan esitys on 

liitteenä 1.   

Tutkinnon perusteet ovat olleet lausunnolla 21.8. - 21.9.2018. Lausuntopalautteet (yht. 9 lausuntoa) 

käsiteltiin hyvinvointiteknologian kokeilujen yhteistyöpäivillä Oulussa 11. - 12.10.2018. Lausuntojen 

pohjalta tehtiin muutoksia hyvinvointiteknologian osaamisalan neljään tutkinnon osaan, jotka 

lausuntoversiossa olivat 

 1. asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen  

2. turvalaitteiden ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus  

3. koti- ja palvelujärjestelmien asennukset 

4. hyvinvointiteknologialaitteiden huolto ja kunnossapito. 

 

Tutkinnon osien nimiin tehtiin seuraavat muutokset yhteistyöpäivien keskustelun pohjalta: asiakkaan 

toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen tutkinnon osan nimi muutettiin hyvinvointiteknologian käyttö 

asiakkaan arjessa selviytymisen tukena ja turvalaitteiden ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien 

asennus tutkinnon osan nimi muutettiin turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus.  

 

Ohjausryhmä keskusteli tutkinnon perusteista. Ohjausryhmän jäsen Pirjo Peltola teki esityksen 

hyvinvointiteknologian käyttö asiakkaan arjessa selviytymisen tukena –tutkinnon osan 

ammattitaitovaatimuksen tarkentamisesta. Hän esitti, että opiskelija suunnittelee ja toteuttaa 

hyvinvointiteknologian käyttöä asiakastyössä –ammattitaitovaatimuksen arviointikriteereihin lisättäisiin 

myös alan työntekijöiden opastaminen ja motivointi hyvinvointiteknologian hyödyntämisessä (s. 49 - 

50). 

 

Hyvinvointiteknologian tutkinnon osat tullaan esittämään hyväksyttäväksi Opetushallituksen 

johtokunnalle siten, että ne liitetään muutosmääräyksellä nykyiseen tieto- ja tietoliikennetekniikan 

perustutkintoon 1.8.2019 alkaen. Hyvinvointiteknologian osaamisalaa ei näin ollen enää kokeilun 

jälkeen olisi sähkö- ja automaatiotekniikan (1.8.2018 alkaen sähkö- ja automaatioalan perustutkinto) 

sekä kone- ja metallialan perustutkinnoissa (1.8.2018 alkaen kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto). 

Hyvinvointiteknologian osaamisalan kokeilut tulee viedä loppuun kaikissa tutkinnoissa 31.12.2019 

mennessä.  

 

Uudistettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto tulee voimaan 1.8.2020. Uusi tutkinto yhdistää 

nykyiset tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon ja tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon. 

Uuteen tutkintoon tullaan tässä vaiheessa sisällyttämään myös hyvinvointiteknologian osaamista 

sisältävät tutkinnon osat. Tutkinnon perustetyö on aloitettu, ja tavoitteena on, että tutkinnon 

perusteiden luonnos tulee lausuntokierrokselle keväällä 2019. 
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Tomi Ahokas kertoi myös kokeilujen tämän hetkisestä tilanteesta ja kokemuksiaan kokeilujen 

etenemisestä (ks. liite 1).  

 

Ohjausryhmä totesi, että hyvinvointiteknologian kokeilu on edennyt hyvin viimeisen kahden vuoden 

aikana Tomi Ahokkaan ja kokeiluverkoston johdolla. Hyvinvointiteknologian kokeiluista tullaan 

laatimaan loppuraportti syksyllä 2019. Tomi Ahokas selvittää kokeiluverkostolta, kuka kokeilussa 

mukana olevista koulutuksen järjestäjistä olisi halukas loppuraportin tietojen kokoamiseen ja raportin 

laatimiseen. Seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa keväällä 2019 tullaan käsittelemään raportin 

sisältöä ja laatimisen vastuita ja aikatauluja. 

 

3. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, perustason ensihoidon ja välinehuoltoalan 

perustutkinnon kokeilujen loppuraportin esittely ja sen mahdollisista muutoksista sopiminen  

 

Koordinoijan edustaja Marja Veikkola esitteli loppuraportin. Hänen kokoava esityksensä on liitteenä 

2. (Huom! määrälliset tiedot on tarkistettu 19.11.2018). Ohjausryhmä keskusteli loppuraportin 

sisällöstä ja teki tarkennuksia teksteihin.   

 

Ohjausryhmässä sovittiin myös, että koordinoija tekee loppuraporttiin seuraavat muutokset: 

- Määrälliset tiedot tarkistetaan molemmissa kokeiluissa, sillä koulutuksen järjestäjien ilmoittamat 

valmistuneiden määrät eivät täsmää kaikissa määrällisissä tiedoissa (keskeyttämiset, sukupuoli, 

ikäjakauma ja äidinkieli kieli). 

- Eroamisen syitä tullaan tarkentamaan vuoden 2017 väliraportin sekä arviointiraportin pohjalta. 

Eroamisen syyt kootaan loppuraportin lukuihin 3.2. ja 4.2. (kokeilujen toteutus) sekä niiden 

analyysiä lukuihin 3.3. ja 4.3. (tulokset ja arviointi).  

- Yhteenvetoon kokeiluista (kappale 5) tullaan liittämään koulutuksen järjestäjien kokemuksia ja 

koordinoijan näkemyksiä siitä, millä toimenpiteillä eroamisiin voidaan vaikuttaa (mm. 

opiskelijavalinnat).   

- Valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisestä tullaan tarkentamaan tietoja väliraporttien ja 

arviointiraporttien pohjalta kappaleisin 3.3. ja 4.3. Työllistymisnäkökulma tuodaan myös 

yhteenvedossa ”painokkaammin” esille. 

- Koordinoija voi tarkentaa yhteenvetokappaletta myös kokeilujen aikana esiin tulleilla 

kokemuksilla. 

 

Ohjausryhmän jäsenet voivat lähettää muutos-/korjausesityksiä raporttiluonnokseen Marja Veikkolalle 

16.11.2018 mennessä. Korjattu ja edellä sovitun mukaisesti täydennetty raportti lähetetään 

ohjausryhmälle viimeistään 3.12.2018, jonka jälkeen ohjausryhmän jäsenillä on vielä mahdollisuus 

kommentoida raporttia viikon ajan (10.12.2018 mennessä).  Sen jälkeen loppuraportti julkaistaan ja 

lähetään kaikille kokeiluun osallistuneille koulutuksen järjestäjille. 

 

4. Muut asiat 

 

Muita asioita ei ollut.   

 

 

5. Seuraava kokous 

 

Sovittiin seuraavaksi kokousajaksi ke 10.4.2018 klo 13-15. Kokouspaikkana on opetus- ja 

kulttuuriministeriö.   

  

 


