
 

 
Terveysalan työelämätoimikunnan tilannekuva 2018-2019 
 
Terveysalan työelämätoimikunta on laatinut tilannekuvan toimialansa tutkintojen näyttöjen toteutuksen ja 
osaamisen arvioinnin laadusta. Työelämätoimikuntien tehtäviin kuuluu tuottaa vuosittain tietoa ammatillisen 
koulutuksen näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadusta omalla toimialallaan (Valtioneuvoston asetus 
ammatillisesta koulutuksesta 673/2017). Tätä tehtävää varten työelämätoimikunnilla on ollut käytössään 
seuranta-, arviointi- ja palautetietoa muun muassa Opetushallinnon tilasto-, ohjaus- ja säätelypalvelusta ja 
kansallisesta KOSKI-tietovarannosta.  
 
Vuoden 2018 suoritustiedot on annettu toimikuntien käyttöön vuoden 2019 keväällä. Tämän ajankohdan jälkeen 
KOSKI-dataan tehdyt oppilaitosten tekemät mahdolliset korjaukset eivät näy tässä tilannekuvassa. Sama koskee 
vuoden 2019 suoritusmäärien tilastotietoja, jotka on poimittu KOSKI-tietokannasta 2020 alkuvuodesta. 
Tarkistetut suoritusmäärät julkaistaan myöhemmin Opetushallinnon tilastopalvelussa Vipunen.fi -sivustolla. 
 
Tilannekuvassa käytetyt tiedot on poimittu KOSKI-tietokannasta suoraan siinä muodossa kuin oppilaitokset ovat 
ne ilmoittaneet. Tilastot voivat sisältää puutteellisia tai virheellisiä tietoja. Esimerkiksi teknisistä syistä johtuen, 
kaikki oppilaitosten omiin opintohallintojärjestelmiin kirjatut tiedot eivät ole siirtyneet KOSKI-tietokantaan oikein, 
jolloin tieto tilastoituu ”ei tietoa”/”ei ilmoitettu” -kohtien alle. 
 
Lähdemateriaalina on ollut esimerkiksi toimikuntien vierailukäyntiraportit, oikaisupyynnöt ja lausunnot. 

 
Tutkintojen ja tutkinnon osien suoritusmäärät  
 

Tutkintojen ja tutkinnon osien suoritukset  
2018 2019 

koko tutkinto   tutkinnon osat  koko tutkinto   tutkinnon osat 

Hieronnan / Hierojan AT 1 093 3 895 1 117 4 083 

Terveysalan AT* 0 0 9 58 

Jalkojenhoitotyön oa   9  

Obduktiotoiminnan oa     

Immobilisaatiohoitotyön oa     

Hieronnan / Hierojan EAT 14 69 9 179 

Urheiluhieronnan oa   3  

Hieronnan oa     

Lymfahieronnan oa     

Tyhjä 14  6  

Immobilisaatiohoidon EAT*** 8 37 0 0 

Jalkojenhoidon AT 247 542 171 405 

Kipsausalan AT 19 47 31 95 

Kipsimestarin EAT 5 10 25 63 

Obduktiopreparaattorin AT 7 25 2 5 

Optiikkahiojan AT** 0 0 0 0 

Yhteensä 1 393 4 625 1 364 4 888 

*voimaan 1.1.2019  

**siirtymä päättynyt 31.7.2019 

*** voimaan 1.8.2018 

 

 

 

 



Opiskelun tavoite tutkinnon osittain (määrä) 

2018 2019 2018 2019 

tavoitteena  
koko 

tutkinto   

tavoitteena  
koko 

tutkinto   

tavoitteena  
tutkinnon 

osat  

tavoitteena  
tutkinnon 

osat  

Hieronnan / Hierojan AT 2 889 4 077 6 6 

Terveysalan ammattitutkinto* 0 58 0 0 

Hieronnan / Hierojan EAT 41 101 28 78 

Immobilisaatiohoidon EAT*** 34 0 3 0 

Jalkojenhoidon AT 489 405 53 0 

Kipsausalan AT 47 95 0 0 

Kipsimestarin EAT 10 63 0 0 

Obduktiopreparaattorin AT 25 5 0 0 

Optiikkahiojan AT** 0 0 0 0 

Yhteensä 3 535 4 804 90 84 

*voimaan 1.1.2019 

**siirtymä päättynyt 31.7.2019 

***voimaan 1.8.2018 

Tiedot poimittu 25.2.2019 (vuoden 2018 osalta) ja 15.1.2020 (vuoden 2019 osalta), eikä tietoja ole päivitetty 
näiden ajankohtien jälkeen. Tutkinnon osien suoritukset eivät sisällä paikallisina ilmoitettuja tutkinnon osia. 
 

Pohdintoja 
 
Tutkintojen ja tutkinnon osien määrien kehitys 

Marginaalisesti suoritetut tutkinnot tai osaamisalat 

Uusi tutkinnon nimi Terveysalan ammattitutkinto on aiheuttanut sen, että mahdolliset opiskelijat eivät 

välttämättä löydä osaamisaloihin ”piilotettuja” aiempia tutkintoja. 

Hieronnan/Hierojan ammattitutkinnossa koko tutkinto tavoitteena olevien suoritusten määrä on kasvanut 

huomattavasti. Toimikunta ei löytänyt tälle selitystä olemassaolevasta materiaalista. 

Terveysalan ammattitutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.1.2019, joten osaamisaloja on suoritettu vielä 

vähän. Tämän tiedon perusteella ei vielä voida tehdä johtopäätöksiä. 
 
Tutkintojen järjestäminen  
 

Suoritettava tutkinto järjestämislupa aktiiviset 

Hieronnan ammattitutkinto* 23 22 

Hieronnan erikoisammattitutkinto* 20 4 

Immobilisaatiohoidon 
erikoisammattitutkinto** 3 0 

Terveysalan ammattitutkinto* 26 8 

      

* voimaan 1.1.2019     

** voimaan 1.8.2018     

      

EI SIIRTYMÄAJALLA OLEVIA     

* aktiivisuus määritellään sillä, onko koulutuksen järjestäjältä/oppilaitokselta kirjautunut tutkintojen tai tutkinnon 
osien suorituksia joko 2018 tai 2019 vuonna toimikunnalle toimitetun KOSKI-datan perusteella. 
Tiedot poimittu 25.2.2019 (vuoden 2018 osalta) ja 15.1.2020 (vuoden 2019 osalta), eikä tietoja ole päivitetty 
näiden ajankohtien jälkeen. 

 
 
 



Pohdintoja 
 
Muutokset tutkintojen järjestämislupien määrässä 

Järjestämislupien määrässä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. 

Tutkintojen / tutkinnon osien suoritusten jakaantuminen koulutuksen järjestäjien välillä 

Terveysalan ammattitutkintoa on suoritettu vielä vähän (tutkinnon perusteet voimaan 1.1.2019). Suoritukset 

jakautuvat eri koulutuksen järjestäjille. 

Hieronta-alan suoritusmäärissä erottuu selkeästi yksi muita suurempi koulutuksen järjestäjä Itä-Savon alueella. 

Muuten suoritusmäärät jakautuvat melko tasaisesti eri koulutuksen järjestäjien välillä. 

 

Tutkintojen järjestämisen kattavuus maantieteellisesti ja kielellisesti 

Hieronta-alan osalta kattavuus maantieteellisesti on toimiva. Vuonna 2019 alan tutkinnoista 0,98 % on suoritettu 

ruotsin kielellä. 

Jäsenten tekemien havaintojen/haastattelujen mukaan suurimmassa osassa koulutuksen järjestäjiä hakijamäärät 

ovat pudonneet hieronta-alalla. 

Hieronta-ala ja terveysalan ammattitutkinto: löytyy myös ruotsinkielinen koulutuksen järjestäjä. Terveysalan 

ammattitutkinnon kaikki tutkinnot vuonna 2019 on suoritettu suomen kielellä. 

Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinnosta ei vielä ole tullut suorituksia. Järjestämisluvat ovat eri puolilla 

Suomea.  

 

Näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laatu  
 

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Näytön suorituspaikkojen 
jakautuminen 

työ- 
paikka 

työ- 
paikka 

oppi- 
laitos 

oppi- 
laitos 

työpaikka 
+ 

oppilaitos 

työpaikka 
+ 

oppilaitos 

ei  
tietoa 

ei  
tietoa 

Hieronnan tai Hierojan AT 10,1 % 9,3 % 55,9 % 64,1 % 2,2 % 4,7 % 31,7 % 22,0 % 

Terveysalan AT* 0,0 % 6,9 % 0,0 % 20,7 % 0,0 % 10,3 % 0,0 % 62,1 % 

Hieronnan tai Hierojan EAT 20,3 % 10,1 % 11,6 % 39,7 % 15,9 % 30,2 % 52,2 % 20,1 % 

Immobilisaatiohoidon EAT 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Jalkojenhoidon AT 16,1 % 10,1 % 25,1 % 48,6 % 5,7 % 8,4 % 53,1 % 32,8 % 

Kipsausalan AT 95,7 % 97,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 2,1 % 

Kipsimestarin EAT 100,0 % 95,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 

Obduktiopreparaattorin AT 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Optiikkahiojan AT** 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Keskiarvo 63,2% 47,1% 30,9% 43,3% 8,0% 13,4% 35,3% 24,0% 

*voimaan 1.1.2019 

**siirtymä päättynyt 31.7.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opiskelijapalaute Päättökysely / Näytöt 

Hieronnan tai hierojan AT 4,3 

Terveysalan 
ammattitutkinto 

4,5 

Jalkojenhoidon AT 4,5 

Kipsausalan AT 4,5 

Kipsimestarin EAT 4,3 

Keskiarvo 4,4 

Muiden tutkintojen osalta vastauksia ei ollut riittävästi tilastointia varten. 

* opiskelijapalautteen tarkastelujakso on 7/2018 – 9/2019. Arviointiasteikko 1-5, jossa (5) täysin samaa mieltä, (4) 
jokseenkin samaa mieltä, (3) osin samaa osin eri mieltä, (2) jokseenkin eri mieltä, (1) täysin eri mieltä 
 

Arvioijat 2019 
työelämä + opettaja(t) 
/koulutuksen järjestäjä 

vain opettaja(t) 
/koulutuksen 

järjestäjä 
ei tietoa 

Hieronnan tai Hierojan AT 75,5 % 2,8 % 21,7 % 

Terveysalan ammattitutkinto* 32,8 % 5,2 % 62,1 % 

Hieronnan tai Hierojan EAT 72,6 % 8,4 % 19,0 % 

Immobilisaatiohoidon EAT    

Jalkojenhoidon AT 48,6 % 18,5 % 32,8 % 

Kipsausalan AT 97,9 %  2,1 % 

Kipsimestarin EAT 95,2 %  4,8 % 

Obduktiopreparaattorin AT    

Optiikkahiojan AT**    

Keskiarvo 70,4 % 8,7 % 23,7 % 

*voimaan 1.1.2019 

**siirtymä päättynyt 31.7.2019 

Pohdintoja 
 
Kaikkien tutkintojen osalta päättökyselyn keskiarvot (kohdasta näytöt) ovat erinomaisia. 

 
Kaksikantaisuuden toteutuminen osaamisen arvioinnissa 

Arvioijien osalta tilanne on kohtuullinen eli kaksikantaisuus toteutuu melko hyvin. Ei tietoa-osuus on vielä jonkun 

tutkinnon osalta suuri. 

 

Perustelut oppilaitoksissa järjestettäville näytöille 

Hierojien tutkinnoissa näkyy oppilaitos suorituspaikkana, koska näyttöjä toteutetaan oppilaitosten yhteydessä 

olevilla klinikoilla. Työelämäyhteistyö on puutteellista näyttöjen osalta. 

Työpaikat eivät ole tällä hetkellä olleet halukkaita ottamaan opiskelijoita työssäoppimisjaksoille ja näyttöihin. Syy 

miksi näin on ei ole täysin selvinnyt, yksi mahdollisuus on ohjausresurssien puute työpaikoilla. 

 

Yleistykset oikaisupyynnöistä 

Oikaisupyyntöjä ei ole saapunut toimikunnalle. 

 

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmien tilanne  

Työelämätoimikunnalle on saapunut kaksi lausuntopyyntöä liittyen osaamisen arvioinnin 

toteuttamissuunnitelmiin. Toisesta toimikunta antoi puoltavan lausunnon järjestämisluvan myöntämiseksi. 



Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat ovat olleet vierailukäyntien yhteydessä tehtyjen havaintojen 

osalta osittain valmiina; toteuttamissuunnitelmia ei ole vielä tehty tutkintokohtaisesti. 

 

Hyvät käytännöt 

Erityisiä esille nostettavia hyviä käytäntöjä ei ole tullut ilmi vierailukäyntien yhteydessä. 

 

Kehittämiskohteet järjestäjien toiminnassa 

Hieronta-alan ja jalkojenhoidon näytöt suoritetaan enimmäkseen oppilaitosten yhteydessä olevilla klinikoilla. 

Vierailukäyntien yhteydessä on tullut esille, että toteuttamissuunnitelmia ei ole vielä tehty tutkintokohtaisesti ja 

että henkilökohtaistaminen toteutuu. Se tehdään yhdessä opiskelijan kanssa ja päivitetään tarvittaessa. 

 
Tutkintojen perusteiden toimivuus 
 

Pohdinnat 
 
Tutkinnon perusteiden työelämävastaavuus 

Immobilisaatio-/kipsausala: tutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin, joten tutkinnon perusteet vastaavat 

työelämän tarpeisiin. Muiden tutkintojen osalta ei ole vielä riittävästi kokemuksia. 

 

Valinnaisuuden toteutuminen tutkintojen suorittamisessa  

Terveysalan ammattitutkinto: valinnaisuus on hyvää, saatu palaute opiskelijoilta ollut hyvää (työelämälähtöiset 

tutkinnon perusteet). 

Hieronta-ala: yrittäjyyteen liittyen riittävää; suurin osa työllistyy yrittäjinä. 

 


