
   

   

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/  

Lapin ammattiopisto, Porokadun toimipiste 

Porokatu 35 

96400 Rovaniemi 

 

TOIMINTASUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO  

Lapin ammattiopisto, Porokadun toimipiste 

TOT-HANKE, TUTKINNON OSIEN TUOTTEISTAMINEN 

Hankkeen toteutusaika 4.11.2014 – 31.12.2014   

 

Projektin koordinaattori: 
 
Hanketta koordinoi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto, Kon-
tinkankaan yksikkö  

            Yhteyshenkilö: Marja Veikkola, marja.veikkola@osao.fi  

  

Toimintasuunnitelma 
 
Hankkeen tavoitteena on:  
- ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestämisprosessien kehit-

täminen siten, että pystytään palvelemaan joustavasti eri asiakasryhmiä ja pys-
tytään reagoimaan nopeasti erilaisiin osaamisvajeisiin 

- eri alojen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon osien tuotteistaminen 
siten, että ne soveltuvat erilaisille kohderyhmille (at- ja eat tutkinnon suorittajat, 
alojen täydennyskoulutukset, omaehtoisen koulutuksen osallistujat, ammatillis-
ten perustutkintojen valinnaisen tutkinnon osan suorittajat)   

- tuotteistetuilla palveluilla pystytään vastaamaan organisaatioiden henkilöstön 
kehittämistarpeisiin ja alueellisiin kehittämistarpeisiin 

- ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjien näyttötutkintoihin ja tuotteistamiseen 
liittyvän osaamisen ja prosessien vahvistaminen 

- työelämälähtöisten koulutustuotteiden kehittäminen 
- ammatillisen aikuiskoulutuksen/näyttötutkintojen järjestäjien yhteistyön vahvis-

tuminen  
 

 
Hankkeen kuvaus 

 
TOT –hankkeella pyritään vastaamaan seuraaviin haasteisiin, jotka tulivat esille 
Opetushallituksen seurantaraportissa 2013:1 (Ammatillisten perustutkintojen perus-
teiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien toimeen-
panon seuranta). Raportin mukaan valinnaisuus ei ole toteutunut koulutuksen ja tut-
kinnon järjestäjien toiminnassa tavoitteiden mukaisesti. Ammatillisessa peruskoulu-
tuksessa opiskelijoiden mahdollisuudet valita muita ammatillisia tutkinnon osia tai 
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opintoja olivat vähäiset, vaikka ne kiinnostivat opiskelijoita.  Seurantaraportin tulos-
ten mukaan järjestäjien välinen yhteistyö tutkinnon osien järjestämisessä oli vähäistä 
ja joustavuus tutkintojen suorittamisessa ei toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Jous-
tavuuden tarjoamien mahdollisuuksien tulisi vaikuttaa opiskeluaikaan ja näyttötutkin-
toon valmistavan koulutuksen kestoon niitä lyhentävästi. Työelämän vaikutus valin-
naisten tutkinnon osien tarjontaan oli vähäistä näyttötutkintoina järjestettävissä am-
matillisissa perustutkinnoissa.  Suurimmat työelämälähtöisyyteen liittyvät haasteet 
liittyivät myös työelämän osallistumiseen koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien suunnit-
teluun ja toteutukseen.  
 
Hankkeessa kehitetään sekä näyttötutkintojen järjestämisprosesseja sekä tuotteiste-
taan eri tutkintojen tutkinnonosia yhteistyökumppaneiden kanssa.  
 
Ammatillisissa perustutkinnoissa, sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on eri-
laisia pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia.  Nämä tutkinnon osat muodostuvat 
ammattitaitovaatimuksista, jotka ovat ko. ammatin osa-alueita ja jotka voidaan erot-
taa luonnollisesta työprosessista itsenäiseksi arvioitavaksi kokonaisuudeksi.  Am-
mattitaitovaatimukset kuvaavat ammatin ydintoimintoja, toimintaprosessia sekä alan 
ammattikäytäntöjä. Lapin ammattiopisto, Porokadun toimipisteessä tuotteistetaan 
hankkeen aikana sosiaali- ja terveysalan (ammatillisten perustutkintojen kaikille va-
linnaisia tutkinnon osia) ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon osia alakoh-
taisiksi tuoteperheiksi. Tuoteperheen tuotteet käyvät erilaisille kohderyhmille: amma-
tilliset perustutkintojen suorittajat (kaikille valinnainen tutkinnon osa), ammatti- ja eri-
koisammattitutkintojen tutkinnon suorittajat sekä ko. alan henkilöstön täydennyskou-
lutuksen hankkijat ja osallistujat.     
 
Tutkinnon osien tuotteistaminen työelämälähtöiseksi koulutustuotteiksi vastaa työ-
elämän tarvetta ja yhdenmukaistaa eri koulutuksen/tutkintojen järjestäjien toimintaa 
ja näyttötutkintojen suorittamisen prosessia. Tuotteistamisen kautta valinnaisuus li-
sääntyy ja samalla joustavuus tutkinnon suorittamisessa. Tutkinnon osat ovat joko 
tutkintokohtaisia tai eri aloille ja tutkinnoille yhteisiä. 
 
Tuotteet suunnitellaan yhteistyössä ammatillisen aikuiskoulutuksen kouluttajaverkos-
ton ja työelämänedustajien kanssa.  Hankkeessa kehitetään tuotteiden toteuttami-
seen liittyviä erilaisia ratkaisuja.  Tuotteistamisessa hyödynnetään erilaisia oppi-
misympäristöjä ja tieto- ja viestintätekniikkaa sekä sosiaalista mediaa.  Tuotteistami-
sen kautta parannetaan koulutuksen vaikuttavuutta eri kohderyhmille, tehostetaan 
resurssien käyttöä ja kehitetään näyttötutkintojen järjestämiseen liittyvää osaamista. 

 
Hankkeen toimintasuunnitelma 
 
Syksy 2013 
 
- toimintasuunnitelman tarkentaminen ja organisoituminen 
- hanketoimijoiden ACP-kokous 2.12.2013 
 
Kevät 2014 
 
- hanketoimijoiden ACP-kokous 28.1.2014 
- aloitusseminaari (tuotteistamisen periaatteet ym. yhteiset sopimukset ja 

pelisäännöt) 11.2.2014 



   

   

- järjestämisprosessin kuvaaminen hankeverkostossa: osallistuminen nimet-
tävään työryhmään 

- osallistuminen tuotteistamiseen liittyvään koulutukseen maaliskuussa 2014 
- tuotteistamisen periaatteiden täsmentäminen hankeverkostossa: osallis-

tuminen nimettävään työryhmään  
- seminaari kesäkuussa 2014; tuotteistettavien tutkintojen ja tutkinnon osien 

valinta ja suunnittelun käynnistäminen hankeverkostossa (Kuo-
pio/Rovaniemi) 

- hankkeen tiedottaminen ja raportointi 
 

Syksy 2014 
 
- koulutustuotteiden suunnittelu alakohtaisissa ja koulutuksen järjestäjien vä-

lisissä työryhmissä (elo-lokakuu) 
- pilotoitavien koulutustuotteiden valinta ja jatkorahoituksen selvittäminen 

(hankehakemus keväällä?) 
- päätösseminaari marraskuussa 2014 
- hankkeesta tiedottaminen ja tulosten levittäminen 
- hankkeen arviointi ja raportointi 
 

 
Hankkeen tuotokset 
 
- ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestämisen prosessiku-

vaukset 
- sosiaali-, terveys ja liikunta-alan erilaiset koulutustuotteet, joita voidaan 

markkinoida ja tarjota eri kohderyhmille.   
 
 
- tuoteperheet ja erilaiset koulutustuotteet, joita voidaan tarjota ja markkinoi-

da erilaisille kohderyhmille 
- koulutustarjonnan vertailtavuus paranee tuotteistamisen kautta 
- tutkinnon ja tutkinnon osien suorittamisen sekä muun ammatillisen lisäkou-

lutuksen suorittamisen lisääntyminen 
- koulutuksen saavutettavuus paranee ja sen toteutustavat palvelevat eri 

kohderyhmien tarpeita 
- työelämän edustajien vaikutusmahdollisuudet ja osallistuminen näyttötut-

kintojen ja tutkinnon osien suunnitteluun ja järjestämiseen lisääntyvät.   
- tutkinnon järjestämisprosessin laatu paranee; vertaisarvioinnilla tuotettu 

arviointitieto kehittämisen apuna, yhteisen toimintamallin kuvaaminen luo 
edellytykset laadun paranemiselle ja tuotteistamiselle.  

  
Hankkeen tulokset 
 
- ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäminen tehostuu prosessien selkiyttä-

misen kautta. 
- tuotteistamisen periaatteet voidaan joustavasti siirtää eri tutkintoihin ja tut-

kinnon osiin ja siten mahdollistetaan nopea tehokas järjestämisprosessi. 
- tutkintojen ja niiden osien sekä muun ammatillisen lisäkoulutuksen suorit-

taminen lisääntyy. 
- tuotteistaminen parantaa koulutustuotteiden työelämävastaavuutta ja saa-

vutettavuutta.  
- koulutustuotteet vastaavat työelämän osaamisvajeisiin.  Työelämän vaikut-

taminen lisääntyy osana järjestämisprosessia.  
- organisaatioiden osaaminen ammatillisen lisäkoulutuksen näyttötutkintojen 

järjestämisessä kehittyy. 



   

   

 
Työelämän yhteistyökumppanit (yritykset, julkisyhteisöt, pk-yritykset) 
 
 

Työelämän yhteistyökumppani, 
Nimi 

Osoite Yhteishenkilö, sähköpos-
tiosoite 

Rovaniemen kaupunki/Lasten päivähoito-
palvelut 

Rovaniemen kau-
punki PL 8216 
 96101 Rovaniemi 

Kristiina Lehtinen, päiväkodin 
johtaja  
kristiina.lehtinen@rovaniemi.fi 

Rovaniemen kaupunki/Lasten päivähoito-
palvelut 

Rovaniemen kau-
punki PL 8216 
 96101 Rovaniemi 

Pirjo Niskavaara, varhaiskasva-
tuksen palveluohjaaja  
pirjo.niskavaara@rovaniemi.fi 
  

Rovaniemen kaupunki/Lasten päivähoito-
palvelut 

Rovaniemen kau-
punki PL 8216 
 96101 Rovaniemi 

Seija Palosaari, perhepäivähoi-
taja 
seija.palosaari@rovaniemi.fi 
 

Rovaniemen kaupun-
ki/Koulupalvelukeskus/Kaukon koulu 

Rovaniemen kau-
punki PL 8216 
 96101 Rovaniemi 

Reino Majanen, rehtori  
reino.majanen@rovaniemi.fi 

Rovaniemen kaupun-
ki/Koulupalvelukeskus/Kaukon koulu 

Rovaniemen kau-
punki PL 8216 
 96101 Rovaniemi 

Marjut Rahkola, luokanopettaja 
marjut.rahkola@rovaniemi.fi 
 
 

Rovaniemen kaupun-
ki/Koulupalvelukeskus/Kaukon koulu 

Rovaniemen kau-
punki PL 8216 
 96101 Rovaniemi 

Kirsi Poikajärvi, koulunkäynnin 
ohjaaja  
kirsi.poikajarvi@rovaniemi.fi 

Rovaniemen kaupun-
ki/Koulupalvelukeskus/Rantavitikan perus-
koulu 

Rovaniemen kau-
punki PL 8216 
 96101 Rovaniemi 

Tiina Mölläri, rehtori 
tiina.mollari@rovaniemi.fi 
 

Rovaniemen kaupun-
ki/Koulupalvelukeskus/Rantavitikan perus-
koulu 

Rovaniemen kau-
punki PL 8216 
 96101 Rovaniemi 

Jukka Mettiäinen, erityisluokan-
opettaja 
jukka.mettiainen@rovaniemi.fi 

Rovaniemen kaupun-
ki/Koulupalvelukeskus/Katajarannan koulu 

Rovaniemen kau-
punki PL 8216 
 96101 Rovaniemi 

Anne-Marie Ruokanen, koulun-
käynnin ohjaaja 
anne-
marie.ruokanen@rovaniemi.fi 
 

ApuAnna Isonkankaantie 2  
96600 ROVANIE-
MI 

Anna Fräki, yrittäjä 

T:mi Asko Vaarala  
 

Kimaskuja 4 A 1  
98900 SALLA 

Asko Vaarala, yrittäjä 

Laurin hierontapalvelut 
 

Hiillostie 18  
99800 IVALO 

Lauri Wesslin, yrittäjä wess-
lin.lauri@gmail.com 
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Hankkeen raportointi  

 

 

 

Lapin ammattiopisto, Porokadun toimipiste raportoi hankkeen etenemisestä ja tulok-
sista Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti hankkeen koordinaattorille erikseen 
solmitun sopimuksen mukaisesti. Koordinaattori raportoi hankkeesta Opetushallituk-
selle väliraportin ja loppuraportin kautta. 
 
Hankkeen rahoitus ja maksuliikenne 
 
Lapin ammattiopisto, Porokadun toimipisteellä on hankkeelle oma kustannuspaikka. 
 
Lapin ammattiopisto, Porokadun toimipiste laskuttaa hankkeen toiminnasta aiheutuvat ku-
lunsa Oulun seudun koulutuskuntayhtymältä erikseen solmitun sopimuksen mukaisesti.  

 

Hankkeen yhteyshenkilöt Lapin ammattiopistossa: 
 
Leila Karjalainen 
aikuiskoulutuspäällikkö 
puh. 020 798 4313 
leila.karjalainen@lao.fi 
 
Sirkka Karjalainen 
lehtori 
puh. 020 798 4329 
sirkka.karjalainen@lao.fi 
 
 
Rovaniemellä 23.1.2014 
 
 
 
_______________________________   __________________________ 
Ritva Vartiainen    Leila Karjalainen 
toimipistejohtaja    aikuiskoulutuksen tiimivastaava 
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