
Hakeutuminen TULANET 2019 Hanke- ja innovaatiojohtamisen koulutusohjelmaan on alkanut! 
 
TULANET 2019 Hanke- ja innovaatiojohtamisen koulutusohjelmaan antaa työkaluja toimintojen, palveluiden sekä 
hanketyön johtamiseen ja kehittämiseen. Ohjelmassa hyödynnetään mm. palvelumuotoilun menetelmiä 
palvelujen tuotteistamisessa.   
Keskeistä osaamisen kehittämisessä on osallistujan ja hänen työyhteisönsä todelliset strategialähtöiset toiminnan 
hankkeet ja niiden johtaminen, jotka hän suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä oman työyhteisön, asiakkaiden, 
muiden osallistujien sekä verkoston edustajien kanssa. 
 
Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalveluiden (koulutuksen 
järjestäjä) ja Rastor Oy:n (lähiopetuksen ja tutkinnon järjestäjä) kanssa. 
Koulutus, tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja se on työnantajalle 
sekä koulutukseen osallistujalle maksuton. HUOM! Rastorin tarjoamat lisämoduulit (katso tarkemmin ohjelmaa), 
ovat työantajalle maksullisia ja näistä sovitaan erikseen työantajan/tutkimuslaitoksen kanssa. 
 
Tutustu koulutusohjelmaan ja sen toteutusmuotoon tarkemmin 22. ja 28.5.2019 pidettyjen ennakkoinfojen 
materiaaliin. Koulutusohjelma alkaa 10/2019. 
 
Hakeutuminen tapahtuu kolmessa osassa:   
1. Ilmoittaudu Tulanet -Hanke- ja innovaatiojohtamisen koulutusohjelmaan 2019-2020 täältä 30.8. mennessä: 

https://syke.etapahtuma.fi/Hallinta/Ulkoinen-koulutuskalenteri/Lis%C3%A4tietoja/id/2932 
Ilmoittautumislinkki ja infotilaisuuksien materiaalit löytyvät sivun oikeasta yläkulmasta. 

 
2. Hakeutuminen Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalvelujen kautta: 

Täytä ja lähetä esitietolomake 30.8.2019 mennessä tämän linkin kautta: 
https://sopimuspro.edu.hel.fi/default.aspx.  
Painamalla ”Syötä tietosi uutta oppisopimusta varten” pääset täyttämään tietoja. Käyttäjätunnuksia ei tarvita! 

1.       Valitse ”Tavallinen/Virkamies” ja paina ”Jatka”. 
2.       Valitse tietojen vastaanottajaksi ”Margit Gasbarra, koulutustarkastaja” 
3.       Täytä pyydetyt tiedot huolellisesti. Työkokemus lisätään ”Lisää uusi”-linkistä. 
4.       Ilmoita lomakkeessa kohdassa ”Mahdolliset lisätiedot”: 

a) valinnaiset tutkinnon osat (2 kpl) 
ja kerro: 

b) lyhyesti minkälaista osaamista tulevina vuosina tarvitset? 
c) miksi haluat mukaan? 

5.       Lopuksi paina ”Lähetä tiedot”. Saat kuittauksen, kun lähetys on onnistunut. 

3.  Ilmoittaudu Rastorin Studentaan 30.8. mennessä: https://rastor-
plus.solenovo.fi/education/app/applicant/applicationwizard/new?education=2297826599&lang=fi 

 
Mukaan mahtuu 25 osallistujaa.  
On tärkeää, että keskustelet koulutukseen hakeutumisesta etukäteen esimiehesi kanssa sekä tutustut tutkinnon 
perusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3397334/reformi/rakenne 
Valinta koulutukseen tehdään, kun työtehtäviesi sopivuus tutkintoon on varmistettu henkilökohtaistamisen 
yhteydessä ja esimiehesi on puoltanut koulutukseen osallistumistasi. Koulutukseen osallistujien valinnat tehdään 
4.9. ja siitä ilmoitetaan sähköpostitse. 
 
Lisätietoja: 
Margit-Kristi Gasbarra, koulutustarkastaja   Tuomo Talvitie, liiketoimintapäällikkö 
Helsingin kaupunki, Kasvatus ja koulutus   Rastor Oy, Palvelut ja Tekniikka 
Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Oppisopimuspalvelut  Revontulentie 7, 02100 Espoo 
PL 51309 (käyntiosoite Teollisuuskatu 23)   p. 040-6694148 
00099 Helsingin kaupunki, Puh. 09 310 83227, +358 50 322 6860 tuomo.talvitie@rastor.fi 
margit.gasbarra@hel.fi, stadinammattiopisto.fi 
 
Tulanet -yhdyshenkilöt: Anne Eira, SYKE, anne.eira@ymparisto.fi,  

Puh. 0295 251 100, 040 745 9746 
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