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HYVINVOINTITEKNOLOGIAN KOKEILUJEN YHTEISTYÖPÄIVÄ  
 
Aika  26.-27.1.2016 
Paikka  Oulun seudun ammattiopisto (OSAO) 
  Myllytullin yksikkö ks. kartta 
  Isokatu 1, 90100 Oulu 
   
Yhteistyöpäivä on suunnattu hyvinvointiteknologiaan painottuvaan osaamisalakokeiluun osallistuvalle 
oppilaitosjohdolle, kokeiluissa toimiville opettajille ja suunnittelijoille sekä hyvinvointiteknologian jaoston 
jäsenille ja muille koulutuskokeiluun osallistuville sidosryhmille sekä työelämän edustajille.  
 
Tutkintoja ovat 
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, hyvinvointiteknologia-asentaja 
- Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, turvalaiteasentaja 
- Kone- ja metallialan perustutkinto, hyvinvointilaiteasentaja 
 
Yhteistyöpäivä on maksuton ja sisältää osallistujille aamu- ja iltapäiväkahvit/teen ja lounaan. 
Osallistujat vastaavat itse mahdollisista majoitus- ja matkakustannuksista.  
 

Ilmoittautuminen yhteistyöpäivään 20.1.2016 mennessä oheisen linkin kautta. 
https://www.webropolsurveys.com/S/CF762A261A7E45CA.par 
 

 
Majoitussuositus (noin 300m kävelymatkat päässä Myllytullin yksiköstä):  
Lapland Hotel Oulu, Kirkkokatu 3. p 08-8811110 Ryhmäkiintiö hintaan 95€/yö sis. aamiaisen. 
http://www.laplandhotels.com/FI/kaupunkihotellit/oulu/lapland-hotel-oulu.html 
 
Huonevaraukset voi tehdä osoitteesta oulu@laplandhotels.com ja varausta tehdessä tulee mainita kiintiön 
nimi: Hyvinvointiteknologian yhteistyöpäivät. 
Huom. Kiintiö ja hinta voimassa 18.1.2016 saakka, joten varatkaa yöpyminen ennen sitä! 
 
Lisätietoja yhteistyöpäivästä 
Janne Nurminen, p. 040 6526037, sposti janne.nurminen@osao.fi 
Marja Veikkola, p. 050 0776065, sposti marja.veikkola@osao.fi  
 
 
TERVETULOA  
 
Marja Veikkola  

Marja Veikkola  
Kokeilujen koordinoija  
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä 

 

https://www.google.com/maps/place/Isokatu+1,+90130+Oulu,+Finland/@65.016076,25.480043,16z/data=!4m2!3m1!1s0x468032a901411d2b:0x2b1d33c3c349a403?hl=en-US
https://www.webropolsurveys.com/S/CF762A261A7E45CA.par
http://www.laplandhotels.com/FI/kaupunkihotellit/oulu/lapland-hotel-oulu.html
mailto:oulu@laplandhotels.com
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HYVINVOINTITEKNOLOGIAN KOKEILUJEN YHTEISTYÖPÄIVÄT 26-27.1.2016  
 
OHJELMA TIISTAI 26.1.2016 
 
klo 9.30 -10.0   Tulokahvit /tee (Auditorio E207) 
 
klo 10.00 -10.15  Yhteistyöpäivien avaus  
  Koulutusjohtaja Esa Kiuttu, Oulun seudun ammattiopisto (OSAO),  
  Myllytullin yksikkö 
 
klo 10.15 -10.45  Koordinoijan ajankohtaiskatsaus  

 Janne Nurminen ja Marja Veikkola, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä  
 

klo 10.45 -11.15 Opetushallituksen ajankohtaiskatsaus 
 Yli-insinööri Seppo Valio, Opetushallitus 
 

klo 11.15 -12.00  Palautetta ja kokemuksia asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja  
  tukeminen –tutkinnon osan opetuksesta ja ammattitaitovaatimuksista 
  Opettajat Anne Törmä ja Mervi Kaikkonen 
  OSAO /Kontinkankaan yksikkö (sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala) 
 
klo 12.00 -3.00 Lounas  
 
klo 13.00 -14.00  Koulutuksen järjestäjien tilannekatsaukset ja keskustelu mm. 

- Opetus- ja toteutussuunnitelma 
- Muut esille tulevat asiat 

 
klo 14.00 -14.15  Kahvitauko  
 
klo 14.15-16.00  Työpajatyöskentely esim. 

- tutkinnon perusteiden toimivuus koulutuksen järjestämisessä 
(opetussuunnitelmat, tarpeelliset investoinnit ja hankinnat, 
opetusmateriaalit) 

- yhteistyö alan työelämän kanssa ja työssäoppimisen järjestäminen  
- oppimisen ja osaamisen arviointi (ammattiosaamisen näytöt/ 

tutkintotilaisuudet) 

  Majoittuminen  
 

klo 18.00-21.00  Elinkeinoesittäytyminen: mitä osaamista odotetaan tulevilta asentajilta? 
  9Solutions & Anvia Securitas. 
  Keskustelua sekä päivällinen. 

  Paikkana Anvia Securitaksen tilat Torikatu 33  (90100 Oulu) 
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OHJELMA KESKIVIIKKO 27.1.2016 
 
klo 9.00 -09.15  Kahvi/tee ja yhteistyöpäivän aloitus  
 
klo 09.15 -11.30  Työpajatyöskentely jatkuu 
 
klo 11.30 -12.15  Lounas  
 
klo 12.15 -13.00 Työpajatyöskentely jatkuu 
 

klo 13.00 -14.00 Työpajojen tulosten yhteenveto 
 
klo 14.00 -14.15  Kahvi/teetauko 
 

klo 14.15 -15.00  Työpajojen tulosten yhteenveto jatkuu 
  Yhteistyöpäivien päätös ja seuraavan yhteistyöpäivän  
  ajankohdan ja -paikan sopiminen 
 
   
 
 


