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Valmistelu
• Avoin prosessi

• Webropol-kysely

• 10 laajaa, avointa työpajaa, joista 1 kohdennettu erityisesti työelämän edustajille 
ja 1 opiskelijoille

• Verkkotyöalusta

• Kohdennettuja asiantuntijakuulemisia

- mm. STM ja OKM, THL, Fimea, Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto, AVIT:t, 

• Valtakunnallisten hankkeiden, ohjelmien jne. linjaukset/suositukset

- mm. Kansanterveyden neuvottelukunnan Mielenterveys-, päihde- ja 

riippuvuusasioiden jaosto, Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen foorumi 

(KunFo), STM: Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden 

ohjelma, RAI-lainsäädännön toimeenpano (THL), osittain myös SOTEKO-hanke

• Työelämäverkostot 

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon työelämätoimikunta
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Sisällössä huomioitu mm.

• Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alaan kuuluvat lainsäädännön 

uudistukset

• Turvallinen lääkehoito 2021 ja lääkehoito-osaamisen palautteet

• Karvi, sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon arviointi 

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon työelämätoimikunnan tilannekuva

• Osaamisen ennakointifoorumi (OEF), mm. ammattialakohtaiset osaamiskortit

• SoTeHy-alan ennakointiryhmä, mm. toimintakykyosaamisen suositus

• Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin suositukset

• Oppivelvollisuuden laajentaminen, toisen asteen koulutuksen maksuttomuus 

vs. perustason ensihoidon ajokortti

• Palautteet
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Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2024, luonnos
Osaamisalojen muodostumisesta

• Yhteensä 31 tutkintokohtaista ammatillista tutkinnon osaa, 8 

osaamisalaa

• Tutkinnon osat on perustetyön aikana muodostettu mahdollisimman 

hyvin vastaamaan todellisia työprosesseja/tehtäväkokonaisuuksia.

• Osaamisalojen välillä on eroja mm. pakollisten tutkinnon osien 

määrässä sekä laajuudessa. 

• Jokaisessa osaamisalassa on pyritty varmistamaan nimikesuojatun 

ammattihenkilön, lähihoitajan, ydinosaaminen. Lasten ja nuorten 

kasvatuksen ja hoidon osaamisalassa on pyritty varmistamaan myös 

varhaiskasvatuksen lastenhoitajan osaaminen.
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Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2024, luonnos
Pakolliset vs. valinnaiset tutkinnon osat

• Osaamisaloittain eriytyvillä pakollisilla tutkinnon osilla on pyritty 

varmistamaan kunkin osaamisalan erityisosaamisen ydinasiat.

• Valinnaisuutta on pyritty ammatillisten tutkintojen 

kehittämislinjausten mukaisesti lisäämään kaikissa 

osaamisaloissa, mutta joissakin se on siltikin vähäisempää tai 

rajatumpaa kuin toisissa. Osaamisalojen valinnaisuuksien  

tavoitteena on, että pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista 

muodostuu mahdollisimman hyvin työelämän osaamistarpeisiin 

vastaavia osaamiskokonaisuuksia.
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Ammatillinen perustutkinto 
Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017, 5§)

Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset 

perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja 

työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän 

toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Valtioneuvoston 

asetuksella voidaan säätää tarkemmin ammatillisissa perustutkinnoissa 

osoitettavasta osaamisesta. 

09/02/2023 Opetushallitus 6



1. Ihmisen kohtaaminen ja päivittäisissä 
toiminnoissa avustaminen

2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

3. Lääkehoidon toteuttaminen lähihoitajan 
vastuualueella

4. Ikääntyneen osallisuuden edistäminen

5. Kotihoidossa toimiminen

6. Jalkojenhoitotyössä toimiminen

7. Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen 
edistäminen

8. Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen

9. Sairaanhoitotyössä toimiminen

10. Osallisuuden edistäminen 
vammaistyössä

11. Toimintakyvyn ylläpitäminen ja 
edistäminen vammaistyössä

14. Mielenterveys- ja päihdetyö

”laaja-alaiset ammatilliset 
perusvalmiudet alan eri tehtäviin…”
Osaamisaloille yhteiset pakolliset 
ammatilliset tutkinnon osat

12. Suun hoitotyössä toimiminen

15. Ensihoidossa toimiminen

16. Akuuttihoitotyössä toimiminen

17. Hälytysajossa toimiminen

13. Suun terveyden edistäminen eri 
asiakasryhmille

”erikoistuneempi osaaminen ja työelämän 
edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä 
työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä 
osa-alueella”
Osaamisaloittain eriytyvät pakolliset tutkinnon osat

+ 
valinnaiset tutkinnon osat



18. Haavanhoito

27. Monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa toimiminen

19. Terveys- ja hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä

28. Immobilisaatiohoidossa toimiminen

20. Vastasyntyneen ja imeväisikäisen hoitotyö

21. Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen

23. Saattohoidossa toimiminen

24. Selkoviestintä asiakastyössä

22. Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä

26. Ikääntyneiden akuuttitilanteissa toimiminen

29. Asiakkaan toimintakykyisyyden vahvistaminen lähihoitajan työssä

31. Lastensuojelutyössä toimiminen

Tutkintokohtaiset valinnaiset tutkinnon osat

25. Näytteenotto hoitotyössä

30. Erikoishammashoidossa toimiminen



Ikääntyneiden hoidon ja 
kuntoutumisen osaamisala

Haavanhoito 15 osp

Terveys- ja hyvinvointiteknologia 
toimintakyvyn edistämisessä

15 osp

Saattohoidossa toimiminen

15 osp

Selkoviestintä asiakastyössä

15 osp

Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin 
edistämisessä

15 osp

Kotihoidossa toimiminen

Ikääntyneen osallisuuden edistäminen

Lääkehoidon toteuttaminen lähihoitajan 
vastuualueella

10 osp

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

25 osp

Ihmisen kohtaaminen ja päivittäisissä 
toiminnoissa avustaminen

20 osp

Ikääntyneiden akuuttitilanteissa 
toimiminen

Asiakkaan toimintakykyisyyden
vahvistaminen lähihoitajan työssä

Näytteenotto hoitotyössä 15 osp

15 osp

15 osp

30 osp

30 osp

55
30 145 osp

60 Toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 15-30 osp
Tutkintoon voi sisällyttää tämän tutkinnon toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon 
osan, paitsi perustason ensihoidon osaamisalasta. Riippumatta sisällytettävän 
tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 30 
osp.Hoiva-avustaja

STM:n suositus



Jalkojenhoidon 
osaamisala

Terveys- ja hyvinvointiteknologia toimintakyvyn 
edistämisessä

15 osp

Haavanhoito 15 osp

Lääkehoidon toteuttaminen lähihoitajan 
vastuualueella

10 osp

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

25 osp

Ihmisen kohtaaminen ja päivittäisissä 
toiminnoissa avustaminen

20 osp

Saattohoidossa toimiminen

15 ospToiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä

15 ospSelkoviestintä asiakastyössä

15 osp

Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen

15 osp

Asiakkaan toimintakykyisyyden vahvistaminen
lähihoitajan työssä

30 ospJalkojenhoitotyössä toimiminen

Yritystoiminnan suunnittelu 
(perustutkinnoille yhteinen valinnainen 
ammatillinen tutk. osa on tässä osaamisalassa 
pakollinen)

15 osp

15 osp

30 osp

Valinnaiset 1, valitaan 30 osp

Valinnaiset 2, valitaan 15 osp

Kotihoidossa toimiminen

Sairaanhoitotyössä toimiminen 30 osp

30 osp
Toimintakyvyn ylläpitäminen ja 
edistäminen vammaistyössä

55

30 145 osp

45

Toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 15 osp
Tutkintoon voi sisällyttää tämän tutkinnon toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon 
osan, paitsi perustason ensihoidon osaamisalasta. Riippumatta sisällytettävän 
tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 15 
osp.15



Lasten ja nuorten 
kasvatuksen ja hoidon 
osaamisala

Terveys- ja hyvinvointiteknologia 
toimintakyvyn edistämisessä

15 osp

Haavanhoito

15 osp

Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen

35 osp

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja 
oppimisen edistäminen

40 osp

Lääkehoidon toteuttaminen lähihoitajan 
vastuualueella

10 osp

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen 25 osp

Ihmisen kohtaaminen ja päivittäisissä 
toiminnoissa avustaminen

20 osp

Saattohoidossa toimiminen

15 osp
Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin 
edistämisessä

15 ospSelkoviestintä asiakastyössä

15 osp

Vastasyntyneen ja imeväisikäisen 
hoitotyö

15 osp

Asiakkaan toimintakykyisyyden
vahvistaminen lähihoitajan työssä

55

15 145 osp

75

15 osp

Toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 15 osp
Tutkintoon voi sisällyttää tämän tutkinnon toisen osaamisalan pakollisen 
tutkinnon osan, paitsi perustason ensihoidon osaamisalasta. 
Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan 
laajuus on tässä kohdassa enintään 15 osp.



Mielenterveys- ja 
päihdetyön osaamisala

Terveys- ja hyvinvointiteknologia 
toimintakyvyn edistämisessä

15 osp

Haavanhoito

15 osp

Lääkehoidon toteuttaminen lähihoitajan 
vastuualueella

10 osp

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

25 osp

Ihmisen kohtaaminen ja päivittäisissä 
toiminnoissa avustaminen

20 osp

Saattohoidossa toimiminen

15 osp
Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin 
edistämisessä

15 ospSelkoviestintä asiakastyössä

15 osp

Vastasyntyneen ja imeväisikäisen hoitotyö

15 osp

60 ospMielenterveys- ja päihdetyö
Asiakkaan toimintakykyisyyden vahvistaminen
lähihoitajan työssä

15 osp

15 osp

Lastensuojelutyössä toimiminen
55

30 145 osp

60
Toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 15-30 osp
Tutkintoon voi sisällyttää tämän tutkinnon toisen osaamisalan pakollisen 
tutkinnon osan, paitsi perustason ensihoidon osaamisalasta. Riippumatta 
sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä 
kohdassa enintään 30 osp.



Sairaanhoidon ja 
huolenpidon osaamisala

Haavanhoito 15 osp

Lääkehoidon toteuttaminen lähihoitajan 
vastuualueella

10 osp

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

25 osp

Ihmisen kohtaaminen ja päivittäisissä 
toiminnoissa avustaminen

20 osp

Saattohoidossa toimiminen

15 osp

15 osp

30 ospSairaanhoitotyössä toimiminen

30 ospKotihoidossa toimiminen

Monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa toimiminen

Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä

15 osp

15 osp

Immobilisaatiohoidossa toimiminen

Terveys- ja hyvinvointiteknologia toimintakyvyn 
edistämisessä

Vastasyntyneen ja imeväisikäisen hoitotyö

Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen

Selkoviestintä asiakastyössä

Asiakkaan toimintakykyisyyden vahvistaminen
lähihoitajan työssä

Näytteenotto hoitotyössä

15 osp

15 osp

15 osp

15 osp

15 osp

15 osp

15 osp

Ikääntyneiden akuuttitilanteissa toimiminen

55

30 145 osp

60 Toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 15-30 osp
Tutkintoon voi sisällyttää tämän tutkinnon toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon 
osan, paitsi perustason ensihoidon osaamisalasta. Riippumatta sisällytettävän 
tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 30 
osp.



Suunhoidon osaamisala

Terveys- ja hyvinvointiteknologia 
toimintakyvyn edistämisessä

15 osp
Lääkehoidon toteuttaminen lähihoitajan 
vastuualueella

10 osp

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

25 osp

Ihmisen kohtaaminen ja päivittäisissä 
toiminnoissa avustaminen

20 osp

Selkoviestintä asiakastyössä

15 osp

45 osp

Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen 
edistäminen

15 osp

15 osp

Suun hoitotyössä toimiminen

Erikoishammashoidossa toimiminen

Suun terveyden edistäminen eri 
asiakasryhmille

15 osp

55

30 145 osp

60

Toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 15-30 osp
Tutkintoon voi sisällyttää tämän tutkinnon toisen osaamisalan 
pakollisen tutkinnon osan, paitsi perustason ensihoidon 
osaamisalasta. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan 
laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 30 
osp.



Perustason ensihoidon 
osaamisala

Terveys- ja hyvinvointiteknologia toimintakyvyn 
edistämisessä

15 osp

Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen

15 osp

Lääkehoidon toteuttaminen lähihoitajan 
vastuualueella

10 osp

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

25 osp

Ihmisen kohtaaminen ja päivittäisissä 
toiminnoissa avustaminen

20 osp
Saattohoidossa toimiminen

15 osp

Selkoviestintä asiakastyössä

15 osp

30 ospEnsihoidossa toimiminen

30 ospAkuttihoitotyössä toimiminen

Monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa toimiminen

Pelastajatutkinnon opintojakso 

15 osp

Immobilisaatiohoidossa toimiminen

15 osp

15 osp

Asiakkaan toimintakykyisyyden vahvistaminen
lähihoitajan työssä

15 ospHälytysajossa toimiminen

Vastasyntyneen ja imeväisikäisen hoitotyö

15 osp

15 osp

55

15 145 osp

75

Toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 15 osp
Tutkintoon voi sisällyttää tämän tutkinnon toisen osaamisalan pakollisen 
tutkinnon osan. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, 
tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 15 osp..



Vammaistyön osaamisala Terveys- ja hyvinvointiteknologia 
toimintakyvyn edistämisessä

15 osp

Haavanhoito 15 osp

Lääkehoidon toteuttaminen lähihoitajan 
vastuualueella

10 osp

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen 25 osp

Ihmisen kohtaaminen ja päivittäisissä 
toiminnoissa avustaminen

20 osp

Saattohoidossa toimiminen

15 osp
Toiminnalliset menetelmät 
hyvinvoinnin edistämisessä

15 osp

Selkoviestintä asiakastyössä 15 osp

Vastasyntyneen ja imeväisikäisen 
hoitotyö 15 osp

30 osp
Osallisuuden edistäminen 
vammaistyössä

30 osp
Toimintakyvyn ylläpitäminen ja 
edistäminen vammaistyössä

Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen 
edistäminen

15 osp

Asiakkaan toimintakykyisyyden
vahvistaminen lähihoitajan työssä

15 osp

15 osp

Lastensuojelutyössä toimiminen 

55

30 145 osp

60 Toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 15-30 osp
Tutkintoon voi sisällyttää tämän tutkinnon toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon 
osan, paitsi perustason ensihoidon osaamisalasta. Riippumatta sisällytettävän 
tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 30 
osp.



Kaikkiin osaamisaloihin lisäksi perustutkinnoille yhteiset valinnaiset tutkinnon osat

Tämä on jalkojenhoidon osaamisalassa pakollinen tutkinnon osa, muissa valinnainen. 


