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2/2009

puheenjohtaja

sihteeri

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.
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Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
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Kokouksen asialistan hyväksyminen
Päätettiin yhdistää kokeilukoulutuksen käynnistymisen tilannearviointi kohtaan
väliraporttien yhteenveto (kokouskutsun asiakohdat 4 ja 5).
4. Koulutuskokeilun käynnistyminen väliraporttien perusteella
5. Muut asiat
6. Seuraava kokous
7. Kokouksen päättäminen
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Koulutuskokeilun käynnistyminen väliraporttien perusteella
Sihteeri esitteli laatimaansa väliraporttien yhteenvetoa (liite).
Keskustelua käytiin lähiopetusmääristä ja niiden suurista vaihteluista. Lähiopetuksen toteutumiseen oppilaitoksissa ja työpaikoilla päätettiin jatkossa kiinnittää
erityistä huomiota.
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Opiskelijamäärien lisäksi jäätiin kaipaamaan taustatietoja opiskelijoista. Tähän
sihteeri vastasi, että niiden kysyminen olisi ollut ennenaikaista, koska ne olivat
tiedossa vain pienellä vähemmistöllä kokeilussa mukana olevista koulutuksen
järjestäjistä. Vuoden lopussa toimitettavaan väliraporttiin ne kuuluvat kokeiluohjelman mukaan.
Seuraavaan raporttiin toivottiin määrällisiä ja laadullisia tietoja ammattikorkeakouluyhteistyöstä ja erityisesti siitä, mitä ja millä periaatteilla opintoja toteutetaan
ammattikorkeakouluissa.
Todettiin, että on paljon asioita, joita haluttaisiin tietää. Ylimääräistä väliraporttia
ei kuitenkaan kannatettu, vaan päätettiin, että tietoja pyritään saamaan seuraavassa verkostotapaamisessa 11.11.2009 (alkaa klo 10.00). Tätä varten pidettiin
erityisen tärkeänä, että koulutuksen järjestäjät velvoitetaan tuomaan verkostotapaamiseen paikallisten ohjausryhmien puheenjohtajat ja yhteistyöammattikorkeakoulujensa edustajat.
Verkostotapaamisessa toivottiin koulutuksen järjestäjien kertovan seuraavista
asioista:
- koulutuksen järjestäjän kokeilukoulutuksen opetussuunnitelmaprosessi
- paikallisen ohjausryhmän toiminta (rooli ja toimintatapa)
- sovitut hyväksiluvut ammattikorkeakouluopintoihin
- rahoituspohja ja koulutuksen kustannukset
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Muut asiat
Ohjausryhmän mielestä kokeilukoulutuksen järjestäjistä tulisi nimetä yksi koulutuskokeilua koordinoivaksi koulutuksen järjestäjäksi, jonka tehtävänä olisi väliraporttien ja muiden tarvittavien tietojen koonti sekä verkostotapaamisten järjestäminen.
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Seuraava kokous
Seuraavat kokous päätettiin pitää keskiviikkona 30.9.2009 alkaen klo 13.00 opetusministeriössä.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.

Mika Tammilehto
puheenjohtaja

LIITE

Työnjohtokoulutuskokeilun ensimmäinen väliraportti

Seppo Valio
sihteeri

