
ESITYS UUDEKSI KOULUTUSVASTUUKSI 

Ammatti korkeakoulu KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU {KAMK) 

Uusi koulutusvastuu (tutkinto, tutkintonimike, koulutusvastuun täsmennys) 

KAMK hakee pysyvää koulutusvastuuta sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon, ensihoitaja 

AMK, hoitotason ensihoito (30 op) erikoistumisopintoihin sekä ensihoitaja ylempi (AMK) koulutuksiin. 

Sisäänoton laajuus (aloittajien määrä/v) ja tavoiteltu kokonaisopiskelijamäärä koulutuksen ollessa 

täydessä laajuudessaan 

KAMK hakee 20 aloituspaikkaa vuodessa alempaan ensihoitaja ammattikorkeakoulututkinnon 

koulutukseen. Tavoiteltu kokonaisopiskelijamäärä 80 tutkinto-opiskelijaa. Ensihoitaja ylempi (AMK) 

koulutukseen KAMK hakee 20 aloituspaikkaa. Lisäksi KAMK:n tavoitteena on 100 avoimen amk:n opiskelijaa 

koulutuksen toimiessa täydessä laajuudessaan. 

KAMK ottaa vastuuta jatkuvan oppimisen tarpeista siten, että se tarjoaa myös ensihoitajakoulutuksen (AMK 

ja YAMK) tutkinnon osia ja erillisiä alan opintoja suoritettavaksi avoimen amk:n opintoina alueiden 

työvoimatarpeiden mukaisesti. 

Edellytykset uuden koulutusvastuun toteutukselle (resursointi) 

Kajaanin ammattikorkeakoulussa on vahvaa sosiaali- ja terveysalan osaamista. Ensihoitajakoulutus linkittyy 

luontevasti sairaan- ja terveydenhoitajakoulutukseen, mutta yhtä lailla ensihoitajaopiskelijat pääsevät 

syventämään osaamistaan tietojenkäsittelyn, liiketalouden ja liikunta-alan koulutuksien opetustarjonnasta. 

Teknologian ja digitalisaation edistäminen ensihoitajien työssä otetaan huomioon koulutuksen 

suunnittelussa. Yhdistämällä osaamisia saadaan uusia innovatiivisia, mutta myös resurssitehokkaita 

ratkaisuja toteuttaa koulutus. 

KAMK palkkaa ensihoidon koulutus- ja työelämäasiantuntijan suunnittelemaan koulutuksen koulutus

vastuupäätöksen saatuaan. KAMK rekrytoi koulutuksen edetessä lisää ensihoidon asiantuntijoita jo 

ammattikorkeakoulussa työskentelevien osaajien lisäksi. Opetuksessa käytetään jo olemassa olevaa 

henkilökuntaa hoitotyöstä, liikunnasta, tietojärjestelmistä ja dataosaamisesta. KAMK hyödyntää 

korkeakouluverkostojaan ja työelämänasiantuntijoita koulutuksen toteuttamisessa. Avoimen 

ammattikorkeakoulun sekä täydennyskoulutuksen tarjonta tukevat koulutuksen laaja-alaista 

hyödyntämistä työelämässä. 

Tutkintokoulutusta toteutetaan monimuotona mahdollistaen opintojen suorittamisen joustavasti. Lisäksi 

tarjotaan opintojaksoja täysin verkossa suoritettavaksi. Ensihoitaja ylempi (AMK) koulutus tulee osaksi 

KAMK:n ylempien tutkintojen Master Schoolia, jossa eri alojen tutkintokoulutukset on nivottu tiiviisti 

yhteen, ja ne toteutetaan pitkälti verkko-opintoina. 







LIITE 1 1 (4) 

5.9.2022 

Kajaanin  PL 52, Ketunpolku 1 www.kamk.fi Y-tunnus: 2553600-4 
Ammattikorkeakoulu Oy 871O1 Kajaani  Kotipaikka Kajaani 

Ensihoitaja (AMK) koulutuksen tarve Kajaanin ammattikorkeakoulun toiminta-alueella 

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) hakee koulutusvastuuta opetus- ja kulttuuriministeriöltä pysyvän 
ensihoitaja (AMK) koulutuksen järjestämiseksi.  Tavoitteena on käynnistää ensihoitajan ammattikorkea-
koulu ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto-koulutus, tarjota jatkuvan oppimisen mahdollisuuksina 
muun muassa, hoitotason ensihoidon erikoistumisopinnot (30 op) sekä toteuttaa vahvaa tutkimus-, ke-
hittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) vuoden 2024 alusta. Tarve ensihoitajille ja ensihoidon osaamiselle 
on kasvava Kainuun maakunnassa. Kainuun alueen väestö ikääntyy nopealla tahdilla ja osaajat eläköityvät. 
Palvelurakenteen muutos ja lainsäädännön muutokset kasvattavat ensihoitajien tarvetta. Valmistelussa 
tehdään tiivistä yhteistyötä korkeakoulukumppaneiden sekä koko KAMK:in laajan toiminta-alueen toimi-
joiden kanssa.  Toiminta alueemme on Kainuu, Koillismaa ja Pohjois-Pohjanmaan eteläiset seutukunnat. 

Ensihoitajien toimintaympäristön muutoksia 

1.1.2023 alkaen ensihoitotehtävien järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. STM:n asetus en-
sihoitopalveluista (585/2017) määrittää keskeiset ensihoitopalveluiden tehtävät, palvelutasopäätöksen 
sisällön sekä yksiköiden ja henkilöstön koulutusvaatimukset. Ensihoitopalveluilla tarkoitetaan äkillisesti 
sairastuneen tai vammautuneen potilaan ensihoitoa ja tarvittaessa kuljetusta ensihoitoyksiköllä tervey-
denhuollon päivystyspisteeseen. Ensihoitajan keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa hoidon tarpeen arvi-
ointi, ohjaaminen oikeaan hoitoon sekä suunnitella hoidon järjestäminen yhteistyössä sote-toimijoiden 
kanssa.   

Ensihoitajan työnkuva on laajentunut suuresti akuuttihoitoa vaativan potilaan ensihoidosta myös itse en-
sihoitopalveluiden ulkopuolisiin tehtäviin. Erityisesti pitkien etäisyyksien kunnissa (kuten Kainuu) ensihoi-
toyksiköiden henkilöstöä käytetään paljon terveyskeskusten akuuttitoimintojen tukena ja heidän osaami-
sensa mahdollistaa myös yksinkertaisten ennalta suunniteltujen lääketieteellisten hoitotoimenpiteiden 
toteuttamisen asiakkaiden/potilaiden kotona. Ensihoito toimii myös kiinteässä yhteistyössä alueen sosi-
aalipäivystyksen kanssa ja hoitaa osan sosiaalipäivystykseen tulevista tehtävistä. Jatkuvasti laajenevat en-
sihoitajan tehtävänkuvat voivat luoda haasteita ensihoitajien perustehtävien hoitamiseen sekä muuttaa 
osaltaan perinteistä ensihoitajan työnkuvaa ja tuoda haasteita ensihoitajien osaamisvaatimuksille. 

Ensihoitajaksi voi opiskella Suomessa niin toisen asteen kuin korkean asteen oppilaitoksissa. Ensihoito 
jaotellaan perus- ja hoitotason ensihoitoon. Perustason ensihoidolla tarkoitetaan hoitoa sekä kuljetusta, 
joiden aikana asianmukaisesti koulutetuilla ammattihenkilöillä on valmius valvoa ja hoitaa potilasta siten, 
ettei hänen tilansa odottamatta huonone kuljetuksen aikana. Perustasolla on mahdollisuus myös suorit-
taa yksinkertaisia henkeä pelastavia toimenpiteitä. Hoitotason ensihoitajilla on perustason mahdollisuuk-
sien lisäksi valmius aloittaa potilaan tehostettu hoito ja toteuttaa potilaan kuljetus jatkohoitopaikkaan 
elintoiminnot turvaten.  Hoitotason ensihoitaja -nimikkeellä työskentelevät ovat suorittaneet joko ensi-
hoitajan ammattikorkeakoulututkinnon tai sairaanhoitajan tutkinnon ammattikorkeakoulussa ja käyneet 
lisäksi 30 opintopisteen hoitotason ensihoitoon suuntaavan opintokokonaisuuden. Erityisesti ammatti-
korkeakoulussa opintonsa suorittaneiden hoitotason ensihoitajien tarve kasvaa, sillä hoitotasoisten ensi-
hoitoyksiköiden määrää on nähty sairaanhoitopiireissä tarpeelliseksi kasvattaa. 
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Kainuun toiminta-alueen tarve ensihoidon osaamiselle 

Kainuu on osa OYS-ERVA aluetta (1.1.2023 lähtien YTA-aluetta) ja asemoituu alueen itäosaan, jossa luon-
taista ovat pitkät etäisyydet eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksiköiden välillä. Valtakunnallisesti 
tarkasteltuna OYS-ERVA alue käsittää lähes puolet (47 %) valtakunnan ERVA-alueiden pinta-alasta. Tämä 
maantieteellinen laajuus ei voi olla vaikuttamatta ensihoidon järjestämiseen alueella.    

Sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitopalvelun toiminnan väliraportissa tuotiin esiin, että ensihoidossa 
2000-luvulla alkaneet muutokset kuten terveydenhuollon päivystyspisteiden keskittäminen yhteispäivys-
tyksiin, väestön ikääntyminen ja vuodeosastopaikkojen vähentäminen sekä kotihoidon lisääminen ovat 
muuttaneet ja muuttavat ensihoidon toimenkuvaa ja tarve lisääntyy vuosi vuodelta. Toimenkuvan muu-
tokset Kainuussa näyttäytyvät muun muassa ensihoidon palvelutasopäätöksessä, jossa ensihoitopalvelun 
nähdään olevan keskeinen toimija sotepalveluiden palveluverkon uudelleen rakentamisessa asiakkaan 
näkökulmasta katsottuna. Ensihoitopalvelu tuotetaan tiiviissä yhteistyössä muiden kotiin vietävien palve-
luiden (mm. Aliisa) sekä päivystyspalveluiden (ml. sosiaalipäivystys) kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriön 
selvitys ensihoitopalveluista (2021) loppuraportin mukaan eniten hätäkeskuksen välittämiä tehtäviä suh-
teessa väestöön vuonna 2020 oli Pohjois- ja Itä-Suomessa, Kainuu on tilaston kärjessä 0,25 tehtävää/asu-
kasta kohden. Sairaanhoitopiirien välisiä eroja palvelukäytössä selittää monet tekijät, kuten väestöpohja 
ja väestön ikärakenne ja alueen sairastavuus, mutta myös alueen pinta-ala ja etäisyydet lähimpiin asutus-
keskuksiin.    

Ensihoitajat saavat koulutuksensa myötä myös sairaanhoitajan pätevyyden. Heistä noin kolmannes työs-
kenteleekin sairaanhoitajan tehtävissä erityisesti päivystyksissä ja teho-osastoilla, joissa osaajapula on 
suurta. Jotta tulevaisuudessa pystytään vastaamaan palvelujärjestelmän muutoksiin, hoidontarpeen li-
sääntymiseen sekä tehtävänkuvien muutoksiin on tärkeää että KAMK saa koulutusvastuun ensihoitaja 
(AMK) tutkintoon. Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutusvastuu kattaa maantieteellisesti laajan alueen. 
Kajaanin ammattikorkeakoulun toteuttama ensihoitajakoulutus tulee palvelemaan laaja-alaisesti koko 
Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan sekä Lapin itäosan akuuttipalveluiden osaamistarvetta 
(vastaanotot, päivystykset, poliklinikat ja leikkaussali) sekä vastaamaan Pohjois- ja Itä-Suomen hoitajapu-
laan erityisesti em. osaamisalueilla. 

Mistä opiskelijat Kajaanin ensihoitajakoulutukseen? 

KAMK ennakoi, että ensihoitaja koulutukseen hakijat tulevat maantieteellisesti pääpiirteissään samankal-
taisesti kuin hoitotyön koulutukseen 2015–2019, jossa kainuulaisten hakijoiden osuus on 38 %, seuraa-
vana Pohjois-Pohjanmaalta tulevat 27 % osuudella. Valmistuneista yli 60 % työllistyi Kainuuseen. Luvut 
kuvaavat hyvin paikallisen ammattikorkeakoulun merkitystä työvoiman saatavuuden kannalta. Kainuussa 
erityisesti hoitotyön osaajien pula on suurta, jolloin uuden vetovoimaisen koulutuksen käynnistäminen 
mahdollistaa myös kriittisen osaamisen ammattilaisten saantia alueelle. Lisäksi koulutuksen vahva profiili 
todennäköisesti tuo hakijoita enemmän muualta Suomesta. 
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Ensihoitajakulutuksen profiili ja koulutuksen toteutus 

Jo tämän hetken ensihoitajan työ ja tehtävänkuvan laajuus ovat johtaneet tilanteisiin, joissa ensihoitajalta 
vaaditaan yhä enenevässä määrin osaamista esimerkiksi sosiaalialan sekä geriatrisen potilaan hoidosta. 
Usein ensihoitaja on ensimmäinen (ja ehkä ainoa) heikkokuntoisen ikäihmisen luona käyvä terveyden-
huollon ammattilainen. Kaikki edellä kuvatut vaativat osaltaan ensihoitajien osaamisvaatimusten tarkas-
telua sekä koulutusten profiloitumista.   

Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) vahvuus tulevaisuuden ensihoitajien koulutuksessa on tiivis yh-
teistyö sosionomi ja terveysalan tutkintojen välillä. Haettavaan ensihoitajakoulutukseen tullaan integroi-
maan sosiaali- ja terveysalan sekä tietojärjestelmien poikkialaisia opintoja vastaamaan tulevaisuuden yh-
teiskunnallisiin ja alueellisiin haasteisiin.   

Ensihoitajan (30 op) erikoistumisopintojen integroiminen ensihoitaja AMK-koulutuksen yhteyteen, avaa 
myös uuden tyyppisen yhteistyömahdollisuuden Puolustusvoimien sotilaslääketieteenkeskuksen alaisuu-
dessa toimivien kenttäsairaanhoitajien sekä muiden terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulu-
tuksen kanssa. Koulutusyhteistyön suunnittelua on jo käyty mm. hälytysajoneuvokoulutuksen, yhteisten 
suuronnettomuus- ja varokoulutukseen liittyvien opetussimulaatioiden, sekä muunlaisen pedagogisen ja 
opetusyhteistyön kehittämisen tiimoilta. Sotilaslääketieteen keskuksen fasilitoimien ja toteutettavien li-
senssi- sekä täydennyskoulutusten pääpaino on tällä hetkellä hyvin Etelä-Suomi painotteista. Puolustus-
voimat on kuitenkin valtakunnallinen toimija ja koulutuksen järjestämistä voitaisi kehittää Pohjois-Suo-
men osalta alueellisestikin. Koulutusyhteistyö palvelisi osaltaan myös puolustusvoimien omaa terveyden-
huollon henkilöstön rekrytointia sekä jo palveluksessa olevien ammatillisen osaamisen kehittämistä.       

Tutkintokoulutusta toteutetaan monimuotona, joka mahdollistaa joustavan opintojen suorittamisen Kai-
nuussa, Koillismaalla ja Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella.  Lisäksi tarjotaan tutkinnon osia täysin 
verkossa suoritettavaksi. Ensihoitaja ylempi AMK) koulutus tulee osaksi KAMK:in ylempien tutkintojen 
Master Schoolia, jossa eri alojen tutkintokoulutukset on nivottu tiiviisti yhteen. 

Ensihoitajakoulutuksen resurssointi 

KAMK palkkaa ensihoidon koulutus- ja työelämäasiantuntijan suunnittelemaan koulutuksen koulutusvas-
tuupäätöksen saatuaan. KAMK rekrytoi koulutuksen edetessä lisää ensihoidon asiantuntijoita jo ammat-
tikorkeakoulussa työskentelevien osaajien lisäksi. Opetuksessa käytetään jo olemassa henkilökuntaa hoi-
totyöstä, liikunnasta, tietojärjestelmistä ja dataosaamisesta. KAMK hyödyntää korkeakouluverkostojaan 
ja työelämänasiantuntijoita koulutuksen toteuttamisessa. Avoimen ammattikorkeakoulun sekä täyden-
nyskoulutuksen tarjonta tukevat koulutuksen laaja-alaista hyödyntämistä työelämässä. 

Ensihoitajakoulutuksen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta 

Kainuun pitkät etäisyydet ja harvaan asuttu alue on usean vuoden ajan ollut Kajaanin ammattikorkeakou-
lun sote-osaamisalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan keskiössä. Meillä on vahva ymmärrys alu-
een erityispiirteistä sekä väestöpohjan sosiaali- ja terveyspalveluiden haasteista. KAMK:n vahvuus koulut-
tajana on pitkäjänteinen pedagoginen tutkimus ja kehittämistoiminta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
monialainen osaaminen.   
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Erityisesti ensihoitajien hälytysajoneuvon hallinnan osaamista tulisi kehittää. Traficomin (2019) tekemän 
tutkimuksen mukaan ensihoitajat kaipaisivat muun muassa pakollista ja monipuolisempaa ajoneuvokou-
lutuksen lisäämistä sekä henkilöstön toiminnan kehittämistä hälytysajon turvallisuutta tukevaksi. Yhtenä 
erittäin hyödyllisenä menetelmänä pidettiin ajoharjoittelua simulaattorilla. Myös hälytysajo-osaamisen 
testausjärjestelmän kehittämistä toivottiin. KAMK:lla on vahvaa teknologiaosaamista ajoneuvosimulaat-
torin kehittämisestä sekä kiinteää yhteistyötä Suomen ainoan Traficomin hyväksymän ajoneuvosimulaat-
tori toimittajan CSE entertaiment kanssa. CSE entertaiment ajoneuvosimulaattoreita on käytössä ympäri 
suomen autokouluja liukkaankelin sekä pimeäajoharjoittelussa. Hälytysajoneuvon sekä stressin hallintaan 
liittyvää osaamisen kehittämistä ja testaamista on suunniteltu yhteistyötä CSE entertaiment ja Puolustus-
voimien kanssa. 

Yhteenveto 

Kajaanin ammattikorkeakoulun toiminta-alue kattaa Kainuun lisäksi Koillismaan sekä Pohjois-Pohjanmaan 
maakunnan eteläisiä alueita. Koko toiminta-alueellamme on pula ensihoitajakoulutuksen tuottamalle 
osaamiselle. Olemme käyneet keskusteluita alueellisten toimijoiden kanssa koulutuksen käynnistämisestä 
ja olemme saaneet vankan tuen hankkeellemme. 
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§ 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Osakeyhtiölain mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet
hallituksen jäsenistä.
KAMK Oy:n hallitus on 7.9.2017 § 47 päättänyt, että kokouskutsut toimitetaan
jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta.

Lisätietoja antaa hallinto- ja talousjohtaja Tuija Postari-Kivistö, puh. 040 121
7295, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kamk.fi.

Tämä kokous pidetään sähköpostikokouksena ajalla 21.9. klo 9.30 - 26.9. klo
9.00.

Esitys Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.
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§ 29 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Lisäksi kokous valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.

Lisätietoja antaa hallinto- ja talousjohtaja Tuija Postari-Kivistö, puh. 040 121
7295, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kamk.fi.

Esitys Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kimmo Kumpulainen ja Tuomo Kälkäjä.

Päätös Hyväksyttiin.
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KAMK/35/12.00.00/2022
§ 30 Ensihoitajakoulutusvastuun hakeminen
Valmistelijat Matti Sarén, rehtori
 
 Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt kysymyksen korkeakouluille

koulutusvastuiden täydentämisestä. KAMK on käynyt keskusteluja toiminta-
alueensa yhteistyökumppaneiden kanssa ja keskusteluissa esille on noussut
ensihoitajakoulutuksen käynnistämisen tarve. Liitteissä on kuvattu koulutuksen
tarve, yhteistyöverkostot, toteutusmalli, TKI toiminnan integraatio sekä arvio
koulutuksen käynnistämisen kustannuksista. Hallitus päättää valmistelemmeko
koulutusvastuuhakemuksen 30.9. määräaikaan mennessä.

 
Liitteet Ensihoitajakoulutus

Esihoitajakoulutuksen kustannusarvio
 
Esitys Hallitus valtuuttaa toimivan johdon hakemaan uutta koulutusvastuuta.
 
 
Päätös Toimiva johto valtuutetaan neuvottelemaan yksityiskohdista ja huomioimaan

rahoitusvaihtoehdot.
 

 Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy PÖYTÄKIRJA 7/2022
 Hallitus 21.9.2022
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Ensihoitaja (AMK) koulutuksen tarve Kajaanin ammattikorkeakoulun toiminta-alueella 

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) hakee koulutusvastuuta opetus- ja kulttuuriministeriöltä pysyvän 
ensihoitaja (AMK) koulutuksen järjestämiseksi.  Tavoitteena on käynnistää ensihoitajan ammattikorkea-
koulu ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto-koulutus, tarjota jatkuvan oppimisen mahdollisuuksina 
muun muassa, hoitotason ensihoidon erikoistumisopinnot (30 op) sekä toteuttaa vahvaa tutkimus-, ke-
hittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) vuoden 2024 alusta. Tarve ensihoitajille ja ensihoidon osaamiselle 
on kasvava Kainuun maakunnassa. Kainuun alueen väestö ikääntyy nopealla tahdilla ja osaajat eläköityvät. 
Palvelurakenteen muutos ja lainsäädännön muutokset kasvattavat ensihoitajien tarvetta. Valmistelussa 
tehdään tiivistä yhteistyötä korkeakoulukumppaneiden sekä koko KAMK:in laajan toiminta-alueen toimi-
joiden kanssa.  Toiminta alueemme on Kainuu, Koillismaa ja Pohjois-Pohjanmaan eteläiset seutukunnat. 

Ensihoitajien toimintaympäristön muutoksia 

1.1.2023 alkaen ensihoitotehtävien järjestämisvastuu siirtyy kunnilta sairaanhoitopiireille. STM:n asetus 
ensihoitopalveluista (585/2017) määrittää keskeiset ensihoitopalveluiden tehtävät, palvelutasopäätöksen 
sisällön sekä yksiköiden ja henkilöstön koulutusvaatimukset. Ensihoitopalveluilla tarkoitetaan äkillisesti 
sairastuneen tai vammautuneen potilaan ensihoitoa ja tarvittaessa kuljetusta ensihoitoyksiköllä tervey-
denhuollon päivystyspisteeseen. Ensihoitajan keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa hoidon tarpeen arvi-
ointi, ohjaaminen oikeaan hoitoon sekä suunnitella hoidon järjestäminen yhteistyössä sote-toimijoiden 
kanssa.   

Ensihoitajan työnkuva on laajentunut suuresti akuuttihoitoa vaativan potilaan ensihoidosta myös itse en-
sihoitopalveluiden ulkopuolisiin tehtäviin. Erityisesti pitkien etäisyyksien kunnissa (kuten Kainuu) ensihoi-
toyksiköiden henkilöstöä käytetään paljon terveyskeskusten akuuttitoimintojen tukena ja heidän osaami-
sensa mahdollistaa myös yksinkertaisten ennalta suunniteltujen lääketieteellisten hoitotoimenpiteiden 
toteuttamisen asiakkaiden/potilaiden kotona. Ensihoito toimii myös kiinteässä yhteistyössä alueen sosi-
aalipäivystyksen kanssa ja hoitaa osan sosiaalipäivystykseen tulevista tehtävistä. Jatkuvasti laajenevat en-
sihoitajan tehtävänkuvat voivat luoda haasteita ensihoitajien perustehtävien hoitamiseen sekä muuttaa 
osaltaan perinteistä ensihoitajan työnkuvaa ja tuoda haasteita ensihoitajien osaamisvaatimuksille. 

Ensihoitajaksi voi opiskella Suomessa niin toisen asteen kuin korkean asteen oppilaitoksissa. Ensihoito 
jaotellaan perus- ja hoitotason ensihoitoon. Perustason ensihoidolla tarkoitetaan hoitoa sekä kuljetusta, 
joiden aikana asianmukaisesti koulutetuilla ammattihenkilöillä on valmius valvoa ja hoitaa potilasta siten, 
ettei hänen tilansa odottamatta huonone kuljetuksen aikana. Perustasolla on mahdollisuus myös suorit-
taa yksinkertaisia henkeä pelastavia toimenpiteitä. Hoitotason ensihoitajilla on perustason mahdollisuuk-
sien lisäksi valmius aloittaa potilaan tehostettu hoito ja toteuttaa potilaan kuljetus jatkohoitopaikkaan 
elintoiminnot turvaten.  Hoitotason ensihoitaja -nimikkeellä työskentelevät ovat suorittaneet joko ensi-
hoitajan ammattikorkeakoulututkinnon tai sairaanhoitajan tutkinnon ammattikorkeakoulussa ja käyneet 
lisäksi 30 opintopisteen hoitotason ensihoitoon suuntaavan opintokokonaisuuden. Erityisesti ammatti-
korkeakoulussa opintonsa suorittaneiden hoitotason ensihoitajien tarve kasvaa, sillä hoitotasoisten ensi-
hoitoyksiköiden määrää on nähty sairaanhoitopiireissä tarpeelliseksi kasvattaa. 
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Kainuun toiminta-alueen tarve ensihoidon osaamiselle 

Kainuu on osa OYS-ERVA aluetta ja asemoituu alueen itäosaan, jossa luontaista ovat pitkät etäisyydet eri 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksiköiden välillä. Valtakunnallisesti tarkasteltuna OYS-ERVA alue kä-
sittää lähes puolet (47 %) valtakunnan ERVA-alueiden pinta-alasta. Tämä maantieteellinen laajuus ei voi 
olla vaikuttamatta ensihoidon järjestämiseen alueella.    

Sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitopalvelun toiminnan väliraportissa tuotiin esiin, että ensihoidossa 
2000-luvulla alkaneet muutokset kuten terveydenhuollon päivystyspisteiden keskittäminen yhteispäivys-
tyksiin, väestön ikääntyminen ja vuodeosastopaikkojen vähentäminen sekä kotihoidon lisääminen ovat 
muuttaneet ja muuttavat ensihoidon toimenkuvaa ja tarve lisääntyy vuosi vuodelta. Toimenkuvan muu-
tokset Kainuussa näyttäytyvät muun muassa ensihoidon palvelutasopäätöksessä, jossa ensihoitopalvelun 
nähdään olevan keskeinen toimija sotepalveluiden palveluverkon uudelleen rakentamisessa asiakkaan 
näkökulmasta katsottuna. Ensihoitopalvelu tuotetaan tiiviissä yhteistyössä muiden kotiin vietävien palve-
luiden (mm. Aliisa) sekä päivystyspalveluiden (ml. sosiaalipäivystys) kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriön 
selvitys ensihoitopalveluista (2021) loppuraportin mukaan eniten hätäkeskuksen välittämiä tehtäviä suh-
teessa väestöön vuonna 2020 oli Pohjois- ja Itä-Suomessa, Kainuu on tilaston kärjessä 0,25 tehtävää/asu-
kasta kohden. Sairaanhoitopiirien välisiä eroja palvelukäytössä selittää monet tekijät, kuten väestöpohja 
ja väestön ikärakenne ja alueen sairastavuus, mutta myös alueen pinta-ala ja etäisyydet lähimpiin asutus-
keskuksiin.    

Ensihoitajat saavat koulutuksensa myötä myös sairaanhoitajan pätevyyden. Heistä noin kolmannes työs-
kenteleekin sairaanhoitajan tehtävissä erityisesti päivystyksissä ja teho-osastoilla, joissa osaajapula on 
suurta. Jotta tulevaisuudessa pystytään vastaamaan palvelujärjestelmän muutoksiin, hoidontarpeen li-
sääntymiseen sekä tehtävänkuvien muutoksiin on tärkeää että KAMK saa koulutusvastuun ensihoitaja 
(AMK) tutkintoon. Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutusvastuu kattaa maantieteellisesti laajan alueen. 
Kajaanin ammattikorkeakoulun toteuttama ensihoitajakoulutus tulee palvelemaan laaja-alaisesti koko 
Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan sekä Lapin itäosan akuuttipalveluiden osaamistarvetta 
(vastaanotot, päivystykset, poliklinikat ja leikkaussali) sekä vastaamaan Pohjois- ja Itä-Suomen hoitajapu-
laan erityisesti em. osaamisalueilla. 

Mistä opiskelijat Kajaanin ensihoitajakoulutukseen? 

KAMK ennakoi, että ensihoitaja koulutukseen hakijat tulevat maantieteellisesti pääpiirteissään samankal-
taisesti kuin hoitotyön koulutukseen 2015–2019, jossa kainuulaisten hakijoiden osuus on 38 %, seuraa-
vana Pohjois-Pohjanmaalta tulevat 27 % osuudella. Valmistuneista yli 60 % työllistyi Kainuuseen. Luvut 
kuvaavat hyvin paikallisen ammattikorkeakoulun merkitystä työvoiman saatavuuden kannalta. Kainuussa 
erityisesti hoitotyön osaajien pula on suurta, jolloin uuden vetovoimaisen koulutuksen käynnistäminen 
mahdollistaa myös kriittisen osaamisen ammattilaisten saantia alueelle. Lisäksi koulutuksen vahva profiili 
todennäköisesti tuo hakijoita enemmän muualta Suomesta. 
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Ensihoitajakulutuksen profiili ja koulutuksen toteutus 

Jo tämän hetken ensihoitajan työ ja tehtävänkuvan laajuus ovat johtaneet tilanteisiin, joissa ensihoitajalta 
vaaditaan yhä enenevässä määrin osaamista esimerkiksi sosiaalialan sekä geriatrisen potilaan hoidosta. 
Usein ensihoitaja on ensimmäinen (ja ehkä ainoa) heikkokuntoisen ikäihmisen luona käyvä terveyden-
huollon ammattilainen. Kaikki edellä kuvatut vaativat osaltaan ensihoitajien osaamisvaatimusten tarkas-
telua sekä koulutusten profiloitumista.   

Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) vahvuus tulevaisuuden ensihoitajien koulutuksessa on tiivis yh-
teistyö sosionomi ja terveysalan tutkintojen välillä. Haettavaan ensihoitajakoulutukseen tullaan integroi-
maan sosiaali- ja terveysalan sekä tietojärjestelmien poikkialaisia opintoja vastaamaan tulevaisuuden yh-
teiskunnallisiin ja alueellisiin haasteisiin.   

Ensihoitajan (30 op) erikoistumisopintojen integroiminen ensihoitaja AMK-koulutuksen yhteyteen, avaa 
myös uuden tyyppisen yhteistyömahdollisuuden Puolustusvoimien sotilaslääketieteenkeskuksen alaisuu-
dessa toimivien kenttäsairaanhoitajien sekä muiden terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulu-
tuksen kanssa. Koulutusyhteistyön suunnittelua on jo käyty mm. hälytysajoneuvokoulutuksen, yhteisten 
suuronnettomuus- ja varokoulutukseen liittyvien opetussimulaatioiden, sekä muunlaisen pedagogisen ja 
opetusyhteistyön kehittämisen tiimoilta. Sotilaslääketieteen keskuksen fasilitoimien ja toteutettavien li-
senssi- sekä täydennyskoulutusten pääpaino on tällä hetkellä hyvin Etelä-Suomi painotteista. Puolustus-
voimat on kuitenkin valtakunnallinen toimija ja koulutuksen järjestämistä voitaisi kehittää Pohjois-Suo-
men osalta alueellisestikin. Koulutusyhteistyö palvelisi osaltaan myös puolustusvoimien omaa terveyden-
huollon henkilöstön rekrytointia sekä jo palveluksessa olevien ammatillisen osaamisen kehittämistä.  

Tutkintokoulutusta toteutetaan monimuotona, joka mahdollistaa joustavan opintojen suorittamisen Kai-
nuussa, Koillismaalla ja Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella.  Lisäksi tarjotaan tutkinnon osia täysin 
verkossa suoritettavaksi. Ensihoitaja ylempi AMK) koulutus tulee osaksi KAMK:in ylempien tutkintojen 
Master Schoolia, jossa eri alojen tutkintokoulutukset on nivottu tiiviisti yhteen. 

Ensihoitajakoulutuksen resurssointi 

KAMK palkkaa ensihoidon koulutus- ja työelämäasiantuntijan suunnittelemaan koulutuksen koulutusvas-
tuupäätöksen saatuaan. KAMK rekrytoi koulutuksen edetessä lisää ensihoidon asiantuntijoita jo ammat-
tikorkeakoulussa työskentelevien osaajien lisäksi. Opetuksessa käytetään jo olemassa henkilökuntaa hoi-
totyöstä, liikunnasta, tietojärjestelmistä ja dataosaamisesta. KAMK hyödyntää korkeakouluverkostojaan 
ja työelämänasiantuntijoita koulutuksen toteuttamisessa. Avoimen ammattikorkeakoulun sekä täyden-
nyskoulutuksen tarjonta tukevat koulutuksen laaja-alaista hyödyntämistä työelämässä. 

Ensihoitajakoulutuksen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta 

Kainuun pitkät etäisyydet ja harvaan asuttu alue on usean vuoden ajan ollut Kajaanin ammattikorkeakou-
lun sote-osaamisalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan keskiössä. Meillä on vahva ymmärrys alu-
een erityispiirteistä sekä väestöpohjan sosiaali- ja terveyspalveluiden haasteista. KAMK:n vahvuus koulut-
tajana on pitkäjänteinen pedagoginen tutkimus ja kehittämistoiminta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
monialainen osaaminen.   
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Erityisesti ensihoitajien hälytysajoneuvon hallinnan osaamista tulisi kehittää. Traficomin (2019) tekemän 
tutkimuksen mukaan ensihoitajat kaipaisivat muun muassa pakollista ja monipuolisempaa ajoneuvokou-
lutuksen lisäämistä sekä henkilöstön toiminnan kehittämistä hälytysajon turvallisuutta tukevaksi. Yhtenä 
erittäin hyödyllisenä menetelmänä pidettiin ajoharjoittelua simulaattorilla. Myös hälytysajo-osaamisen 
testausjärjestelmän kehittämistä toivottiin. KAMK:lla on vahvaa teknologiaosaamista ajoneuvosimulaat-
torin kehittämisestä sekä kiinteää yhteistyötä Suomen ainoan Traficomin hyväksymän ajoneuvosimulaat-
tori toimittajan CSE entertaiment kanssa. CSE entertaiment ajoneuvosimulaattoreita on käytössä ympäri 
suomen autokouluja liukkaankelin sekä pimeäajoharjoittelussa. Hälytysajoneuvon sekä stressin hallintaan 
liittyvää osaamisen kehittämistä ja testaamista on suunniteltu yhteistyötä CSE entertaiment ja Puolustus-
voimien kanssa.   
 
Yhteenveto 
 
Kajaanin ammattikorkeakoulun toiminta-alue kattaa Kainuun lisäksi Koillismaan sekä Pohjois-Pohjanmaan 
maakunnan eteläisiä alueita. Koko toiminta-alueellamme on pula ensihoitajakoulutuksen tuottamalle 
osaamiselle. Olemme käyneet keskusteluita alueellisten toimijoiden kanssa koulutuksen käynnistämisestä 
ja olemme saaneet vankan tuen hankkeellemme. 
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Esihoitajakoulutuksen kustannukset vuodet 2024-2027 

Ryhmä + muu 
kulu 

-23 -24 -25 -26 -27 -28

Suunnittelija 40 000 40 000 

Ryhmä 1 49 900 99 980 99 980 99 980 49 900 

Ryhmä 2 49 900 99 980 99 980 99980 

Ryhmä 3 49 900 99 980 99980 

Ryhmä 4 49 900 99980 

Ryhmä 5 49 900 

Yhteensä 40 000 89 900 149 880 249 860 349 840 399 740 1 279 220 

• Vuonna 2029 pitäisi tulla ensimmäiset kompensaatiota OKM:stä, siksi ei sitä enää huomioitu

• Laskukaavan pohjana käytetty opiskelijakohtaista kustannusta (sisältää aivan kaiken, ei pelkästään

henkilöstökustannuksia), jossa vuosittaiseksi kokonaishinnaksi laskettu 99 980 euroa
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§ 31 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
 
 Puheenjohtaja päättää sähköpostikokouksen pe 23.9.2022 klo 12.00.
 
 
Päätös Sähköpostikokous päätettiin ma 26.9.2022 klo 9.00.
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KUU~Rm~ 
KUUSAMON KAUPUNKI 

PUOLTO KOULUTUSVASTUUHAKEM UKSEEN 

29.9.2022 

Kuusamon kaupungin puolta Kajaanin ammattikorkeakoulu hakemukseen koskien ensihoitajan 
(AMK ja ylempi AMK) koulutusvastuita 

Kuusamon kaupunki ja Kajaanin ammattikorkeakoulu ovat tehneet tiivistä ja 

menestyksekästä koulutusyhteistyötä 2000-luvulla, erityisesti sosiaali- ja terveysalalla 

sairaanhoitajien koulutuksessa, mutta myös muilla ammattialoilla. 

Ensihoitajat voivat työskennellä ensihoidon lisäksi myös muualla sairaanhoitajina, 

esimerkiksi päivystyksissä. Kuusamossa on ympärivuorokautinen päivystyssopimus vuoden 

2024 loppuun saakka ja päivystyksessä ensihoitajien erityisosaamista tarvitaan 

sairaanhoitajien osaamisen lisäksi. Paikkoja päivystykseemme tulee auki säännöllisesti. 

Tälläkin hetkellä haemme kolmea sairaanhoitajaa. Näitä paikkoja myös ensihoitajat voivat 

hakea. Tarvetta on siis jo nykyisellään, mutta myös tulevaisuudessa. 

Kuusamon kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulun on tyytyväinen Kajaanin 

ammattikorkeakoulun kanssa tehtyyn yhteistyöhön ja toivoo sen vahvistuvan ja 

monipuolistuvan edelleen. Kuusamolaiset sairaanhoito-opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä 

aikaisempaan Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan ja uskomme, että 

ensihoitajien koulutus olisi tärkeä ammatillista osaamista vahvistava lisä ja varsinkin, jos 

koulutus vielä mahdollistuisi kotipaikkakunnalla monimuoto-opiskeluna. 

Kuusamossa 

29.9.2022 

Kuusamon kaupungin puolesta 

~j- eikkl 
va. sivistystoimenjo 
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RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ  

Rantakatu 4, PL 25, 92101 Raahe 
www.ras.fi 

 
 
 
 
Puoltolausuma ensihoitajakoulutuksesta 
 
  

Puollamme Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) hakemusta ensihoitaja (AMK) 
koulutuksen koulutusvastuusta. Ensihoitajakoulutuksen järjestäminen 
monimuotokoulutuksena Raahessa yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun 
kanssa olisi vahvasti kannatettava, sillä tämä koulutus tukee alueemme 
palvelurakennetta meneillään olevan sairaanhoitajakoulutuksen rinnalla.  
 
Kajaanin ammattikorkeakoulun pitkä kokemus alueellisen monimuotokoulutuksen 
järjestämiseen on näyttänyt kuinka vetovoimaiseksi hoitotyön koulutuksen voi 
saada. Etäryhminä tapahtuva monimuotokoulutus laskee kynnystä hakea 
koulutukseen ja saa asiaa ehkä jo pitkäänkin miettineet lähtemään mukaan. 

  
Ensihoitajan työllistymismahdollisuudet ovat alueellamme laajat, esim. Raahen 24/7 
päivystyksessä työskentelee tälläkin hetkellä ensihoitajia. Ensihoitajakoulutuksen 
järjestyminen Raahessa olisi konkreettinen vetovoimatekijä alueelle, jonka 
pitkäaikainen vaikuttavuus olisi nähtävissä hoitotyön asiantuntemuksen vahvana 
säilymisenä alueella. Tiivis kolmikantayhteistyö koko koulutuksen ajan opiskelijan, 
oppilaitoksen ja työnantajan välillä luo vahvat edellytykset osaavan hoitohenkilöstön 
työpanoksen säilymisellä alueella ja alueen kuntalaisten terveyden ja sairaanhoidon 
hyväksi. 
 
 
Raahe 26.9.2022 
 
 
Elisa Roimaa   
Kuntayhtymän johtaja  

 
 
 

Leena Mikkola-Riekkinen  
Raahen kaupunki  

 
 
 

Jaana Ritola 
Koulutuskuntayhtymä Brahe 
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Sotilaslääketieteen keskus 

 

Yhteistyökokous 
 

Ajankohta:  14.9.2022 klo 0905 - 1015 

 

Osallistujat: Lehtori, koulutusvastaava Jukka Seppänen, Kajaanin 

ammattikorkeakoulu (KAMK) 

Koulutussuunnittelija (terveydenhuolto) Johanna Törmä, 

Sotilaslääketieteen keskus (SOTLK) 

 

Kokous oli sovittu 29.8.23 puhelinkeskustelun perusteella. 

Keskustelun teemana yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen. 

 

Aihe Koulutusyhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen ja suunnittelu

 ensihoitaja (AMK) -tutkinnon koulutusvastuun hakemiseen 

Kajaaniin ammattikorkeakouluun (KAMK) vuodelle 2024. 

 

 

Uusi laaja-alainen ensihoidon ja akuuttihoidon koulutusprofiiliin 

suuntautuva ensihoitaja AMK koulutusvastuu luo uudenlaisia 

yhteistyömahdollisuuksia Puolustusvoimien (PV) terveydenhuollon 

ammattihenkilöstön (pääpaino kenttäsairaanhoitajat) 

täydennyskoulutusten osalta. Alustavia koulutusyhteistyön 

mahdollisuuksia nähdään mm. ensihoitajien ja 

kenttäsairaanhoitajien hälytysajoneuvon turvallisuuteen sekä 

hallintaan liittyvässä osaamisen kehittämisessä, mahdollisten 

yhteisten suuronnettomuus- ja varokoulutukseen liittyvien 

lääkintäsimulaatioharjoitusten suunnittelussa ja toteutuksessa, 

sekä muussa pedagogisessa ja koulutusyhteistyön kehittämisessä.  
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SOTLK:n henkilöstölle kohdennetut lisenssi- sekä 

täydennyskoulutukset toteutetaan tällä hetkellä lähiopetuksen 

osalta pääosin Etelä-Suomi painotteisesti. Esimerkkeinä mm: 

• Lääkintähenkilöstön varokertauskurssi (Logistiikkakoulun 

järjestämisvastuu) 

• Muu hoitohenkilöstön täydennyskoulutus (SOTLK 

järjestämisvastuu) 

 

Valtakunnallisena toimijana PV voi kehittää koulutuksen 

järjestelyitä Pohjais-Suomen osalta alueellisesti ja kaiken kaikkiaan 

terveydenhuollon henkilöstölle järjestettyjä täydennyskoulutuksia 

on syytä tarkastella määräajoin. Tässä tarkastelussa 

yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen on tarpeen pohjoisen 

alueen toimipisteille, jolloin koulutuksia voidaan toteuttaa esim. 

Kajaanissa, yhteistyössä KAMK:n ensihoitajakoulutuksen kanssa. 

Tällä saataisiin etuja mm. työaika- ja virkamatkustuskustannuksiin 

Pohjois-Suomen alueella henkilöstön osalta. Myös muunlainen 

koulutusyhteistyö sekä yksittäisten harjoitus- ja 

koulutustilaisuuksien osalta yhteistyö voi olla mahdollista ja 

toteutettavissa. Osaltaan koulutusyhteistyö palvelisi myös laaja-

alaisesti PV:n omaa terveydenhuollon henkilöstön rekrytointia sekä 

jo palveluksessa olevien ammatillisen osaamisen kehittämistä.  

  

SOTLK:n henkilöstöstä on vuosien aikana yksittäisiä hoitotyön 

osaajia täydentänyt tutkintoaan ensihoitajaksi. Nämä opiskelut ovat 

tapahtuneet ko. henkilöiden omasta aktiivisuudesta ja 

mielenkiinnosta lähtien, opintovapaa/vast. mahdollistamana. 

Ensihoito, laaja sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuden 

hallinta yhdessä laaja-alaisen akuuttihoitotyön osaaminen liittyvät 

oleellisesti myös SOTLK:n kenttäsairaanhoitajien sekä normaali- 

että poikkeusolojen osaamisvaatimuksiin.  
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Uudet avaukset Puolustusvoimien sekä korkeakoulujen välisessä 

koulutusyhteistyössä ovat tervetulleita. Jokainen terveydenhuollon 

ammattilainen tarvitsee oman osaamisensa ylläpitämistä sekä 

kehittämistä mutta myös työnantajan näkökulmasta osaamisen 

varmistamista. Se vahvistaa työssä jaksamista sekä kehittää 

potilasturvallisuutta. Mahdollisella koulutusyhteistyön 

kehittämisellä nähdään positiivisia vaikutuksia molempien 

organisaatioiden kannalta.  

Kokouksen perusteella päätettiin jatkaa yhteistyömuotojen 

jatkoselvitystä ja suunnittelua. Käyty suunnittelukokous ei sido 

kumpaakaan osapuolta tässä vaiheessa. 
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