
VIRETTÄ VERKKOON
virtuaalinen yhteistyö 

sosiaali- ja terveys- sekä 
puhdistuspalvelualalla

1.9.2015 - 31.12.2016



Hankkeen toimijat

• Faktia Koulutus

• Hyria koulutus Oy

• Keski-Pohjanmaan aikuisopisto

• Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

• Pohjois-Karjalan aikuisopisto
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Hankkeen koordinointi

• Pohjois-Karjalan aikuisopisto

• Projektipäällikkö Eveliina Nyholm

– P. 050- 366 0484, eveliina.nyholm@pkky.fi
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Hankkeen päätavoitteet

• Kehittää virtuaalinen oppimisympäristö tutkinnon osien 
ammattitaitovaatimuksiin perustuen tukemaan opiskelijoiden 
oppimista ja osaamisen kehittymistä puhdistuspalvelualan sekä 
sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työtehtävissä. 

esimerkiksi palvelukodeissa siivous-, tekstiilien huoltotehtävät. 

• Oppimisympäristön kehittämisessä kiinnitetään erityistä 
huomiota siihen, että se tukee opiskelijoiden tutkinnon/tutkinnon 
osien loppuunsaattamista.
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Hankkeen päätavoitteet

• Oppimisympäristöön laaditaan materiaalia hakeutumisvaiheen 
henkilökohtaistamisen prosessia tukemaan.

• Lisätä hankkeessa toimivien tvt-osaamista. 

• Lisätä hoivayksiköissä tukipalveluiden henkilöstön osaamista, 
jotta laadukas tukipalvelu toteutuisi omavalvonnan kriteerit 
täyttäen.
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Hankkeen tavoitteet lyhyesti

• Puhdistuspalvelualan ja sosiaali- ja terveysalan yhteistyön 
kehittäminen ja lisääminen

• Hoivayksiköiden tukipalveluiden henkilöstön osaamisen 
kehittäminen 

• Hakeutumisvaiheen visualisoiminen

• Virtuaalisen oppimisympäristön kehittäminen

• Hankkeessa toimivien tvt-osaamisen kehittäminen

• Yhteistyön kehittäminen Valviran kanssa
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Hankkeen kohteet

Puhdistuspalvelu-ja sosiaali- ja terveysala. 

• Vanhustyön erikoisammattitutkinto

• Laitoshuoltajan ammattitutkinto

• Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

– Kukin oppilaitos täsmentää omassa toimintasuunnitelmassaan mihin 
tutkintoon/tutkintoihin kehittämistyö erityisesti keskittyy. 
Oppilaitosten kehittämistyön tulokset jalkautetaan myös muissa 
verkoston oppilaitoksissa.
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Hankkeen toimintatavat

1. Toiminta- ja taloussuunnitelma

- Tuotosten laajuus ja määrä

2. Jokaisen oppilaitoksen oma vastuu ja vastuuhenkilöt 
varahenkilöineen

-Suunnittelu, rakentaminen ja toteutus

3. Jokaisella oppilaitoksella oltava yhteistyökumppani

4. Aikataulutus ja työajanseuranta
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Hankkeen toimintatavat

• Verkkoneuvottelut n. kerran kuukaudessa koko hankkeen 
ajan 

• Tapaamiset: 7.9.2015 aloituskokous, välitapaaminen 17.-
18.2016 ja seminaari 28.9.2016 

• Lisäksi säännöllinen yhteydenpito yhteisen alustan kautta
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Tuotettava sisältö

• Lähtötilanteen kartoitus (työtehtävät) hoiva-alan 
työelämäkumppani-yrityksissä tvt-työvälineitä käyttäen 
(koulutuksen työelämävastaavuus) päävastuu: PKKY, 
kysymysten laadinta: kaikki oppilaitokset

• Toimintasuunnitelman tarkentaminen edellisten kohtien 
lähtötilanteen kartoituksen tulosten perusteella, kehitystyön 
kohdentaminen kriittisiin ongelmakohtiin päävastuu: PKKY, 
kysymysten laadinta: kaikki oppilaitokset
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Tuotettava sisältö

• Henkilökohtaistamisprosessin hakeutumisvaiheen olemassa 
olevien virtuaalisten ratkaisujen selvitys- ja kartoitustyö SAMI

• Videomateriaalin yms. tuottaminen hakeutumisvaiheen 
henkilökohtaistamisprosessin tueksi selvitys- ja kartoitustyön 
pohjalta HYRIA

• Verrataan tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia opetettavaan 
sisältöön ja tarkastellaan niiden työelämälähtöisyyttä yhteistyössä 
hankkeessa mukana olevien oppilaitosten ja 
työelämäkumppaneiden kanssa FAKTIA

17.10.2016

11



Tuotettava sisältö

• Verrataan eri oppilaitosten keinoja toteuttaa opetus ko. 
osaamisaloille benchmarking-menetelmää hyödyntäen kaikki 
oppilaitokset

• Kehitetään em. ongelmakohtien opetus- ja ohjaustilanteisiin 
virtuaalista opetusmateriaalia ja hyödynnetään esim. QR-koodeja 
ja videomateriaalia yhteistyössä pupan ja soten kanssa kaikki 
oppilaitokset
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Tuotettava sisältö

• Lisätä hoivayksiköissä tukipalveluiden henkilöstön osaamista, 
jotta laadukas tukipalvelu toteutuisi omavalvonnan kriteerit 
täyttäen

• Aiemmin mainitun kyselytutkimuksen avulla tarkastellaan 
tietämystä omavalvonnasta ja sen toteuttamisesta 
työelämäkumppanikohteissa KPEDU

• Laaditaan virtuaalinen opetusmateriaali kyselyn perusteella
kaikki oppilaitokset

• Tehdään loppukysely sekä vedetään johtopäätökset hankkeessa 
toteutetun materiaalin hyödyistä työelämäkumppaniyrityksissä
kaikki oppilaitokset
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Hankkeen kohderyhmä

• Puhdistuspalvelualan ja sosiaali- ja terveysalan aloille 
hakeutuvat henkilöt

• Ko. alojen opiskelijat ja tutkinnon suorittajat

• Puhdistuspalvelualan ja Sosiaali- ja terveysalan työnantajat, 
työpaikkaohjaajat ja työntekijät

• Hankeverkoston oppilaitokset
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Tulokset ja niiden hyödyntäminen

Alojen koulutuksen työelämävastaavuuden selvitys

Virtuaalinen materiaali hakeutumisvaiheen 
henkilökohtaistamista tukemaan

Virtuaalinen oppimisympäristö tutkinnon osien 
ammattitaitovaatimuksiin perustuen, tavoitteena 
opiskelijoiden tutkinnon / tutkinnon osien suorittamisen 
tukeminen

Oppilaitosten toiminnan kehittyminen hankkeen kohteena 
olevilla aloilla

Hankkeen osallistujien tvt-taitojen kehittyminen
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Tulokset ja niiden hyödyntäminen

• Omavalvontaan liittyvän osaamisen kehittyminen 
hoivayksiköissä sekä oppilaitoksissa

• Vrtuaalista materiaalia liittyen omavalvontaan

• Yhteistyön kehittyminen hankkeen teemassa
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Tulokset ja niiden hyödyntäminen

• Kehitetyt materiaalit, oppimisympäristöt ja osaaminen jäävät 
hankkeen päätyttyä osaksi hankkeessa mukana olevien 
oppilaitosten toimintaa. 

• Työelämäkumppanit hyödyntävät hankkeen tuloksia omassa 
toiminnassaan. 

• Hankkeen materiaalit kootaan julkiselle www-sivuille ja näin 
tulokset ovat hyödynnettävissä myös niiden oppilaitosten ja 
työelämäkumppaneiden parissa jotka eivät osallistu hankkeeseen.
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