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TOT-hankkeen 28.1.2014 pidetyn AC-kokouksen muistio 

Läsnä:  

Oulun seudun ammattiopisto:  
Sari Veijola (Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö), puheenjohtaja 
Seija Rannikko (Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö), sihteeri 
Maaret Kauhanen (Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö) 

Jaana Hilli (Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö, liiketalous) 
Aija Koivu (Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö, liiketalous) 

Seija Lehto (Oulun seudun ammattiopisto, Pikisaaren yksikkö) 
Maria-Teresa Eräjoki (Oulun seudun ammattiopisto, Pikisaaren yksikkö) 

Lapin ammattiopisto:  
Leila Karjalainen 
Sirkka Karjalainen 

Savon ammatti- ja aikuisopisto:  
Anne Kekkonen  
Pirjo Turunen  
Hartikainen Sirpa  
 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä: Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, hyvinvointiala:  
Jaana Sinko   
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1. Yhteistyösopimukset OSAO /Kontinkankaan yksikön ja verkoston välisestä 

yhteistyöstä  

Savon ammatti- ja aikuisopiston ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän 

yhteistyösopimukset lähetetty. Lapin ammattiopistolle yhteistyösopimus postitetaan 

29.1.2014.  

 
2. Tarkennetut toimintasuunnitelmat 

Käytiin läpi eri organisaatioiden tarkennetut toimintasuunnitelmat.  
 
Oulun seudun ammattiopiston Kontinkankaan yksikössä jatketaan seuraavien 
tutkinnon osien tuotteistamista:  
 
•   Kipsausalan ammattitutkinto; Potilaan immobilisaatiohoito 
 
• Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto; 

Toiminnallisuus ja luovuus lasten ja nuorten ohjauksessa  

•    Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto; Psykiatrisen hoitotyön menetelmät  

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto; Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan 
työssä 

 
Oulun seudun ammattiopiston Pikisaaren yksikössä tuotteistetaan tekstiilialan 
ammattitutkinnon Yrittäjänä toimiminen tekstiilialalla tutkinnon osaa 
 
Oulun seudun ammattiopiston Kaukovainion yksikössä tuotteistetaan isännöinnin 
ammattitutkinnon tutkinnon osat:  
• Kiinteistön tekniset palvelut ja  
• Toimitilaisännöinti 
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Lapin ammattiopistossa lähdetään tuotteistamaan seuraavia tutkinnon osia:  

• Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto; 

Toiminnallisuus ja luovuus lasten ja nuorten ohjauksessa 

• Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto 

tuotteistetaan neljäs tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen 

• Hierojan erikoisammattitutkinnosta ainakin kivun hoito ja mahdollisesti kolme 

muuta tutkinnon osaa.  

• Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tutkinnon osaa ei ole vielä päätetty.  

Savon ammatti- ja aikuisopistossa tuotteistetaan Perhepäivähoitajan 

ammattitutkinnosta tutkinnon osa Varhaiskasvattajana perhepäivähoidossa. Lisäksi 

taloushallinnon koulutusta pyritään tuotteistamaan niin, että ne sopivat taloushallinnon 

ammattitutkintoon, muihin näyttötutkintoihin ja yritysten henkilöstön lisä-  ja 

täydennyskoulutukseen.   

 

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, hyvinvointiala tuotteistaa Psykiatrisen hoidon 

erikoisammattitutkinnon Psykiatrisen hoitotyön menetelmät ja lisäksi Päihdetyön 

ammattitutkintoa.  

 

Sovittiin, että Sari Veijolalle lähetetyt tarkennetut toimintasuunnitelmat viedään hankkeen 

wikiin.  

 

3. Väliraportti 

Käsiteltiin tammikuussa Opetushallitukseen lähetettävä väliraportti. Hankeverkosto 
hyväksyi väliraportin muutoksitta. Sari Veijola lähettää raportin Opetushallitukseen.  
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4. Hankkeen wiki 

Hyväksyttiin wikin käyttö hankkeessa. Hanke sijaitsee internetissä osoitteessa 

http://tot.purot.net/. Jatkossa täytyy vielä sopia mitkä asiat viedään wikiin ja mikä on 

suljetumpi ympäristö asiakirjoille. 11.2.2014 seminaaripäivässä käydään vielä läpi wikin 

käyttöön liittyviä asioita.  

 

5. Aloitusseminaari  11.2.2014  

Sari Veijola esitteli alustavan seminaariohjelman. Hyväksyttiin seminaariohjelma. 

Sovittiin, että seminaaripäivä voidaan aloittaa kello 9.  

Käytiin alustavasti läpi seminaaripäivään osallistujat. Oulun seudun ammattiopistosta 

osallistuu ainakin Marja Veikkola, Sari Veijola, Seija Rannikko, Maaret Kauhanen, Jaana 

Hilli, Aija Koivu, Maria-Teresa Eräjoki, Seija Lehto ja lisäksi mahdollisesti tuotteistettavien 

tutkinnon osion kouluttajia. Lapin ammattiopistosta on alustavasti tulossa Leila 

Karjalainen,  Sirkka Karjalainen ja mahdollisesti Juha Paksuniemi (hierojan eat).  Savon 

ammatti- ja aikuisopistosta  osallistuu Sirpa Hartikainen. Keski-pohjanmaan 

aikuiskoulutuksen hyvinvointialalta tulevia ei ole vielä sovittu, mutta mahdollisesti olisi 

tulossa aikuiskoulutuspäällikkö, asiantuntijaopettajat ja mahdollisesti työelämän edustaja.  

Sovittiin, että ilmoittautuminen sähköpostitse Sari Veijolalle.  Seminaarin ohjelma 

toimitetaan sähköpostitse mahdollisen pian.  

 

6. Tuotteistamisen koulutus keväällä 2014 

3.12.2013 AC-kokouksessa kouluttajaksi oli ehdotettu Jari Parantaista Noste Oy:stä. 
Hankkeen koulutukseen budjetoituihin kustannuksiin nähden Parantainen on liian kallis 
(noin 4000 €/päivä Pohjois-Suomi koulutusalueena).  
 
Tarjousta on pyydetty Oulun seudun ammattikorkeakoulun liiketalouden yksiköstä. 
Kouluttajaehdokkaana oli Taina Vuorela, mutta hänen aikatauluihin se ei sovi. OAMK 
selvittelee koulutusta Pohton kautta.  

http://tot.purot.net/
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Keskusteltiin siitä, että myös hankkeessa mukana olevat työelämän edustajat voivat 
halutessaan osallistua koulutukseen. Koulutuspaikka sovitaan sitten sen mukaisesti, 
mistä päin kouluttaja on. Etäyhteydet koulutuspäivänä mahdollistetaan.  
 
7. 6.6.2014 seminaari 

Sovittiin, että 6.6.2014 seminaari pidetään Rovaniemellä.  
 
 
8. Hankkeen ohjausryhmä, alustava keskustelu 

Hankeverkosto kannatti ohjausryhmän perustamista. Sovittiin, että jokainen organisaatio 
miettii, ketkä mahdollisesti nimetään ohjausryhmään ja asia sovitaan 11.2.2014 
aloitusseminaarissa.  

 
 


