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1. Johdanto  
 
 
Ammatillisen koulutuksen uudistuksen perusta on asiakaslähtöisyydessä ja osaamisperustei-

suudessa. Tavoitteena on opiskelijaa ja työelämää palveleva koulutus. Osaamisperusteisuu-

den myötä keskitytään konkreettiseen ammatilliseen osaamiseen. Enää ei säädellä sitä kuinka 

paljon oppilaitoksessa tapahtuvaa opetusta tulee olla verrattuna työpaikoilla tapahtuvaan oppi-

miseen. Opiskelijoiden opinnot suunnitellaan yksilöllisesti, ja oppilaiden aiemmin hankkima 

osaaminen luetaan hyväksi entistä joustavammin osana opintoja. Osaamista voivat olla aiem-

man työkokemuksen ja opintojen lisäksi esimerkiksi harrastukset. Uudistuksesta toivotaan 

apua opiskelijoiden valmistumiseen ja parempaan työllistymiseen.  Työpaikalla tapahtuvassa 

oppimisessa opiskelija oppii ja opiskelee vain sitä mitä ei vielä osaa. Opiskelun perustana on 

henkilökohtainen kehittymissuunnitelma (HOKS). 

 

Opetushallituksen nimeämien työelämätoimikuntien keskeinen tehtävä on seurata ammatillisen 

koulutuksen laatua näyttöjen osalta. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon työelämätoimi-

kunta päätti tehdä kyselyn niille koulutuksen järjestäjille, jotka toteuttavat sosiaali- ja terveys-

alan perustutkintoon, lähihoitaja ja perustason ensihoitaja johtavaa koulutusta. Ammatillisen 

koulutuksen uudistuksen mukainen koulutus on vasta alussa. Siksi työelämätoimikunta katsoi 

aiheelliseksi tehdä alkukartoituksen tilanteesta, jotta myöhemmässä vaiheessa on mahdollista 

seurata koulutuksen laadun tilannetta näyttöjen osalta. 

 

Opetushallitus on nimittänyt sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon työelämätoimikunnan en-

simmäiseksi kolmivuotiskaudeksi 1.1.2018 – 31.12.2020. Työelämätoimikunnassa on kahdek-

san jäsentä, jotka edustavat työnantajia, työntekijöitä, opetusalaa sekä itsenäisiä ammatinhar-

joittajia. Sosiaali- ja terveysalan työelämätoimikuntien kokoonpano on toteutettu niin, että jä-

senten asiantuntemus kattaa laajasti sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kuuluvat tutkinnot 

ja että jäsenillä on hyvät yhteydet keskeisiin alan työelämän toimijoihin. Lisäksi kokoonpanoissa 

on otettu huomioon koulutuksen järjestäjien tasapuolinen osallistuminen, ruotsin kielen osaa-

minen ja sukupuolten tasa-arvonäkökulma. 

 

Näyttöjen laadun seuranta on erittäin tärkeää ja jo nyt on nähtävissä koulutusuudistuksen 
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vaikutukset. Lisäksi työelämätoimikunta käsittelee oikaisupyynnöt. Ammatillisesta koulutuk-

sesta annetun lain (531/2017) 55 §:n 3 momentin mukaan tutkintokoulutuksen opiskelija voi 

pyytää työelämätoimikunnalta kirjallisesti oikaisua arvioijien tekemään arvioinnin tarkistamista 

koskevaan päätökseen.   

2. Selvityksen tarkoitus ja tavoitteet 
 

Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon koulutuksen tilan-

netta ja näyttöjen laatua. Tarkoituksena on hyödyntää selvityksen tuloksena tuotettua tietoa, 

kun arvioidaan näyttöjen sekä niiden järjestämisen laatua. Lisäksi tarkoitus on tuottaa vertailu-

tietoa myöhempää näyttöjen laadunarviointitietoa varten.   

3. Selvityksen toteutus  
 
 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon työelämätoimikunnan jäsenet (n = 8) laativat kyselyn. 

Kyselylomake sisälsi yhteensä 15 monivalinta-, kyllä/ei ja avointa kysymystä. Taustamuuttujia 

ei kysytty, koska niillä ei ollut selvityksen tarkoituksen näkökulmasta merkitystä eikä ollut tar-

koitus vertailla koulutuksen järjestäjiä keskenään. Kysely lähetettiin helmikuussa 2019 kaikille 

(n = 55) sähköisesti koulutuksen järjestäjille, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon 

tutkinnonperusteiden järjestämislupa. Vastausaikaa annettiin 3 viikkoa ja sitä jatkettiin viikolla, 

koska kysely ajoittui talvilomien ajankohtaan eikä vastauksia tullut odotetusti. Tulokset rapor-

toidaan frekvensseinä, koska vastaajia oli 29.   
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4. Tulokset 
 
Kokonaisuutena kyselyyn vastasi 29 koulutuksenjärjestäjää. Kaikki koulutuksen järjestäjät il-

moittivat järjestävänsä Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan koulutusta. Lähes 

kaikki tarjosivat Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon sekä Sairaanhoidon ja huolenpidon 

osaamisalat. Vähiten tarjottiin Jalkojenhoidon osaamisalaa. (Taulukko 1) 

 
Taulukko 1. Osaamisalat 

Osaamisalat n 

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala 
29 

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala 28 

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala 28 

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala 25 

Vammaistyön osaamisala 25 

Perustason ensihoidon osaamisala 9 

Suunhoidon osaamisala 9 

Jalkojenhoidon osaamisala 7 

 
 

4.1 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä opiskelijan tukitoimet 
 

Opiskelijan ohjauksessa näyttöön kaikki vastaajat hyödynsivät opiskelijan ohjausta tukitoi-

mena. Lähes kaikki (23) tarjosivat opiskelijalle erityistä tukea ja opiskelijahuoltoa (23). Opiske-

luhuollolla tarkoitetaan oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen tervey-

den sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää 

toimintaa koulu- ja oppilaitosyhteisössä. Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijoille tietoa 

käytettävissä olevista opiskelijahuollon eduista ja palveluista sekä tarvittaessa ohjata opiskeli-

jaa hakemaan näitä etuja ja palveluita. Koulutuksen järjestäjän tulee toimia yhteistyössä opis-

kelijahuollon palveluita antavien ja järjestävien viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. (Laki 

ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 99 §.) Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että 

opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaami-

sen. Erityistä tukea saavan opiskelijan osalta ammatillisen perustutkinnon perusteiden mu-

kaista osaamisen arviointia voidaan mukauttaa laatimalla opiskelijalle yksilöllinen osaamisen 

arviointi. Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa vain siinä määrin, kuin se on opiskelijan hen-

kilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä. (Laki ammatillisesta 
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koulutuksesta (531/2017) 64 §) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ja sen tutkinnon 

osissa ei voida mukauttaa lääkehoitoa, siihen sisältyvää lääkematematiikkaa eikä potilas- ja 

asiakasturvallisuusvaatimuksiin liittyviä ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita eikä nii-

den arviointia. Sama koskee myös ammattitaitovaatimuksista tai osaamisvaatimuksista poik-

keamista (Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perusteen sisältö, mukauttaminen ja poikkea-

minen). 

Muita tukitoimia olivat yhteistyön lisääminen arvioijan kanssa ja arvioijan vahva osallistaminen, 

taito/työvalmentajan/ammattiohjaajan lisäohjaus opettajan ohjauksen lisäksi, yhteinen näyttö-

suunnitelman kirjoittamispäivä arvioivien opettajien ohjauksessa sekä näytön pidentäminen 

ajallisesti.  

 

Taulukko 2. Tukitoimet opiskelijan ohjauksessa näyttöön 

Tukitoimet näyttöön ohjauksessa n 

Opiskelijan ohjaus 29 

Erityinen tuki 23 

Opiskelijahuolto 19 

Muu 18 

 
 

Yhteensä 28 koulutuksenjärjestäjää vastasi, että yhteisiä tutkinnon osia suoritetaan osana 

ammatillisia näyttöjä. Koulutuksen järjestäjistä 15 vastasi, että yhteisiä tutkinnon osia (YTO) 

ei suoriteta lainkaan osana ammatillisia näyttöjä. Useimmin koulutuksen järjestäjät (13) kertoi-

vat, että opiskelijat suorittavat osana ammatillisia näyttöjä yhteisistä tutkinnon osista Työelä-

mässä toimiminen tutkinnon osan (12) sekä Taide ja luova ilmaisu (4). Lisäksi osana ammatil-

lisia näyttöjä suoritettiin Viestintä ja vuorovaikutus (äidinkieli, suomi, ruotsi, englanti) (n = 3), 

Kestävän kehityksen edistäminen (4), Työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen (2), Toiminta digi-

taalisessa ympäristössä (1), Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1) ja Opiskelu- ja urasuunnit-

teluvalmiudet (1). 

 

Kaikki vastaajat kertoivat käyttävänsä ammattitaidon osoittamisessa täydentäviä tapoja. 

Osa vastaajista (3) mainitsi käyttävänsä täydentäviä tapoja kaikissa ammatillisissa tutkinnon 
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osissa. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen tutkinnon osa mainittiin useimmin (4). Lisäksi 

täydentäviä tapoja käytettiin seuraavissa tutkinnon osissa ja osaamisaloissa: Terveyden, tur-

vallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, Ensihoi-

dossa toimiminen ja Akuuttihoitotyössä toimiminen. Osa mainitsi käyttävänsä kaikissa (3) ja 

osa esimerkiksi Sairaanhoito ja huolenpito (2), Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaa-

misala, mielenterveys ja päihdetyön osaamisala. Lisäksi vastaajat kertoivat käyttävänsä vaih-

toehtoisia ammattitaidon osoittamistapoja seuraavissa työtehtävissä: suoniyhteyden avaami-

nen laskimoon, immobilisaatiohoidon toteuttaminen, alkusammutus, tavoitteellinen kuntoa 

edistävä harjoitusohjelma ja kuntotestit, elottomuuden tunnistaminen ja hoitoelvytys, hälyty-

sajossa toimiminen, ammatilliset vieraat kielet, saattohoito ja palveluihin ohjaaminen. 

 

Täydentävät ammattitaidon osoittamisen tavat vaihtelivat. Vastaajat mainitsivat useimmin 

lääkelaskut ja kokeet koulussa (5). Lisäksi ammattitaidon osoittamista täydennettiin osaamis-

päiväkirjoilla, asiakastyön suunnitelmilla, aiemmin suoritetuilla tehtävillä ja näytön aikana tuo-

tetuilla kirjallisilla dokumenteilla, osanäytöillä toisessa työpaikassa, simulaatioilla oppilaitok-

sessa sekä keskustelemalla. 

 

Aiemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista muun selvityksen perusteella kuvasi 

20 vastaajaa. Useimmin vastaajat tunnistivat ja tunnustivat harrastuksia, kuten 4H-kerhotoi-

minta, vapaaehtoistyö, työkokemus, ohjaustaidot, valmennusosaaminen, kielitaito, ajokortti, 

alan järjestötoiminta, oma yritys, ATK ja matematiikka. Kuitenkin lähes kaikki vastaajat totesi-

vat, että ilman asiakirjoja tutkinnon osan osaamista ei tunnusteta. Tutkinnon osien osaamisen 

tunnustamiseen tulee olla luotettavat dokumentit ja ajantasainen osaaminen. Osaaminen var-

mistetaan usein vielä lisäksi näytöllä. 

 

4.2 Näyttöön valmistautuminen ja arviointi 
 
Opettaja käy näyttöympäristössä ennen näyttökeskustelua tapaamassa työpaikkaohjaajaa ja 

opiskelijaa lähes aina useimpien vastaajien mukaan (26). Kaikki vastaajat (29) kertoivat, että 

useimmin toteutunut tapa tavata työpaikkaohjaaja ja opiskelija ennen näyttöä on, että opettaja 

käy näyttöympäristössä ennen näyttökeskustelua. Muita vaihtoehtoja, kuten kontaktia puheli-

mitse, Skypen tai muuta tapaa ei todettu useimmin käytetyksi tavaksi. 
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4.3 Työelämäarvioijien perehdytys 
 

Yhteensä 29 vastasi siihen, miten työelämän ohjaajat ja arvioijat perehdytetään. Useimmin oli 

käytössä ohjaajien ja arvioijien henkilökohtainen perehdytys (29) ja yhteiset koulutustilaisuudet 

oppilaitoksessa (27) tai työpaikoilla (24). Lisäksi vastaajat kertoivat perehdyttävänsä ohjaajat 

ennen jokaista näyttöä tutkinnonosan perusteisiin ja järjestävänsä säännöllisesti työpaikkaoh-

jaajakoulutuksia. 

 

Taulukko 3. Työelämäarvioijien perehdyttäminen 

Työelämäarvioijien perehdytystavat n 

Henkilökohtainen perehdytys 29 

Oppilaitoksessa yhteiset koulutustilaisuudet 27 

Työpaikoilla yhteiset koulutustilaisuudet 24 

Verkko-opinnot 13 

Muu tapa 4 

 

Työelämäohjaajien/arvioijien perehdytyksen kesto vaihteli vastaajien mukaan. Koulutuksen 

järjestäjät tarjosivat eri pituista koulutusta ja perehdytystä. Useimmin koulutuksen järjestäjät 

toteuttivat laajuudeltaan erilaisia työpaikkaohjaajakoulutuksia. Näiden kesto vaihteli yhdestä 

tunnista 16 tuntiin tai laajuudeksi oli mainittu 3-5 osaamispistettä. Henkilökohtainen perehdytys 

vaihteli kestoltaan 30 minuutista tuntiin. Lisäksi tarjottiin noin kahden tunnin perehdytystä (9). 

Lisäksi vastaajat mainitsivat työpaikkaohjaaja/arvioijakoulutuksen toteutusmuotoina verkko-

opinnot, lähiopetuksen sekä itsenäisen työskentelyn.  

 

Vastaajista (n = 29) lähes kaikki (24) kertoivat, että he käyttävät valmista verkkomateriaalia 

työelämän ohjaajien/arvioijien perehdyttämisessä. Perehdytyksessä käytettiin jonkin verran 

omaa materiaalia (9). Yhdeksän vastaajaa kertoi käyttävänsä Ohjaan.fi -sivustoa perehdytyk-

sen tukena ja sisältönä. Lisäksi mainittiin yleisesti Opetushallituksen nettisivut, Parasta osaa-

mista -hankkeen materiaalit, ePerusteet, laki ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisen kou-

lutuksen reformisivut. 
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4.4 Tarkistamispyynnöt ja oikaisut 
 
Vastaajien (27) mukaan 1.1.2018 jälkeen tarkistamispyyntöjä ei ollut jätetty yhtään (10), 1-2 

tarkistamispyyntöä oli jätetty kymmenen vastaajan mukaan. Kolmen vastaajan mukaan tarkis-

tamispyyntöjä oli jätetty muutamia. Lisäksi kolme vastaajaa kertoi, että tarkistamispyyntöjä ei 

tilastoida. 

 

Yleisin syy arvioinnin tarkistamispyyntöön oli opiskelijan tyytymättömyys arvosanaan, opis-

kelijan täysi ymmärtämättömyys arvioinnin perusteista tai opiskelijan epärealistinen käsitys 

osaamisestaan. Muita syitä arvioinnin tarkistamispyynnölle olivat opettajan tai työelämän ar-

vioijan riittämättömät perustelut arvioinnille. 

 

Kysymykseen hylättyjen näyttöjen määrästä vastasi yhteensä 19 koulutuksenjärjestäjää. 

Kuuden vastaajan mukaan hylättyjä näyttöjä ei ole ollut lainkaan 1.1.2018 jälkeen. Osa vastaa-

jista mainitsee syyksi, että työssäoppiminen keskeytetään ja opiskelija palaa koululle hankki-

maan tarvittavan osaamisen ennen näyttöä. Kuuden vastaajan mukaan hylättyjä näyttöjä on 

ollut 1 - 3. Neljä vastaajaa kertoi, että hylättyjä näyttöjä on ollut noin viisi mutta alle kymmenen. 

Yli kymmenen hylättyä näyttöä on ollut kahden vastaajan mukaan. Kolmen koulutuksen järjes-

täjän mukaan hylättyjä näyttöjä ei tilastoida tai tieto on vaikeasti saatavissa. 

 

Vastaajien (21) mukaan näyttöjä ei ole hylätty lainkaan lääkehoidon virheen vuoksi (5). Yksit-

täisiä näyttöjen hylkäämisiä lääkehoidon virheen vuoksi ilmoitettiin kolme. Enemmän kuin yksi 

mutta alle kymmenen hylätty näyttöä ilmoitettiin kolmen vastaajan mukaan. Lisäksi mainittiin, 

että kaikki näyttöjen hylkäämiseen johtaneet tilanteet ovat johtuneet lääkehoidon virheestä. 

Kaksi vastaajaa kertoi, että hylättyjä näyttöjä ei tilastoida. 

 

Vastaajien (20) mukaan näyttöjä ei ole hylätty lainkaan asiakas-, potilas- tai työturvallisuus-

virheen vuoksi (6). Kolme vastaajaa ilmoitti, että näyttöjä on hylätty alle viisi. Kolme vastaajaa 

kertoi, että asiakas-, potilas- tai työturvallisuusvirheistä hylättyjä näyttöjä ei tilastoida. Yksi vas-

taaja ilmoitti asiakas-, potilas- tai työturvallisuusvirheestä johtaneeseen näytön hylkäämiseen 

olevan 13. 
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5. Johtopäätökset ja pohdinta 
 

Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa työelämätoimikunnalle ja koulutuksenjärjestäjille so-

siaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja, perustason ensihoitaja) näyttöjen järjestämi-

sen laadusta sekä myöhempää laadunarviointia varten. Koska vastauksia ei saatu kaikilta kou-

lutuksenjärjestäjiltä, tulee tuloksiin suhtautua kriittisesti. Lisäksi näiden tulosten perusteella 

koulutuksenjärjestäjät voivat kehittää toimintaansa ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon 

työelämätoimikunta voi antaa kehittämisehdotuksia näyttöjen laadun parantamiseksi. 

 

Selvityksen mukaan työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutuksia järjestettiin säännöllisesti. Myös 

työpaikkaohjaajien ja arvioijien perehdyttäminen näyttäisi vastaajien mukaan olevan kunnossa. 

Työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutuksissa on kuitenkin runsaasti vaihtelua, mikä voi johtaa 

näytön arvioijien riittämättömään perehdytykseen. 

 

 

Hylättyjä näyttöjä oli vastaajien mukaan kohtuullisen vähän tai ei ollenkaan. Vastaajat peruste-

livat tilannetta sillä, että opiskelija voi aloittaa näytön vain silloin, kun hänen osaamisensa on 

varmistettu. Tämä käytäntö on ollut myös ennen ammatillisen koulutuksen uudistusta, jolloin 

hylättyjä suorituksia tuli sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan tietoon useammin kuin nyt 

tämän selvityksen perusteella. Osa vastaajista ilmoitti, että he eivät tilastoi hylättyjä näyttöjä. 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon työelämätoimikunnan mielestä on ajatteluttavaa, että 

opiskelijoiden potilasturvallisuusosaaminen (esimerkiksi aseptiikka, lääkehoito) olisi parantun-

tut näinkin huomattavasti. Olisiko syytä miettiä, onko työpaikkoja varmasti  informoitu keskeyte-

tyn näytön mahdollisuudesta tai sen täytäntöönpanosta riittävällä tärkeydellä; osaako arvioija 

menetellä oikein kyseisissä tilanteissa; millainen painoarvo  on opettajan toiveella jatkaa näyt-

töä hylkäävästä virheestä huolimatta.   
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Vastausten mukaan kaikki oppilaitokset eivät dokumentoi hylättyjä suorituksia. Koulutuksen 

laadunvarmistamisen näkökulmasta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon työelämätoimi-

kunta pitää dokumentointia, tilastointia ja seurantaa hylätyistä suorituksista tärkeänä. Näyttöjen 

laadun ja kehittämisen kannalta olisi erittäin tärkeää, että prosessit ovat kunnossa ja avoimia. 

Kyselyn vastausten perusteella vaikuttaa, että useissa oppilaitoksissa käytännöt ovat muuttu-

neet huomattavasti koulutusuudistuksen myötä.   

 

Työelämätoimikunta näkee, että vierailukäyntien yhteydessä koulutuksen järjestäjien tulisi ku-

vata hylättyjen näyttöjen suoritusten prosessit sekä arvioijakoulutusten sisällöt ja toteutustavat. 

Työpaikalla toimivien ohjaajien ja arvioijien näkemyksiä arvioijakoulutuksen sisällöstä ja hyö-

dyistä tulisi myös selvittää. Lisäksi koulutuksen järjestäjien keinoja tukea opiskelijoiden amma-

tillisen osaamisen kehittymistä sekä sen arviointia näytöissä tulisi edelleen kartoittaa vierailu-

käyntien yhteydessä. Hyvien käytäntöjen levittäminen yhteistyöpäivillä nähdään työelämätoi-

mikunnassa tärkeänä tehtävänä, jotta turvataan tasalaatuiset toimintatavat niin osaamisen ke-

hittämisessä ja sen tukemisessa kuin osaamisen arvioinnissa.  

 

Jatkoselvitysaiheet: 

• Ammatillisen osaamisen täydentävät tavat 

• Tarkistamispyyntö prosessit 

• Prosessi hylättyjen näyttöjen osalta  

• Työelämäarvioijien näkemykset näyttöjen laadusta 

• Työelämäarvioijien näkemykset omasta roolistaan näyttöjen arvioinneissa 

• Arvioijakoulutusten tasalaatuisuus ja arvioijien osaamisen varmistaminen 

 

 

 
 
   


