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1/2008

puheenjohtaja

sihteeri

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00 ja toivotti työnjohtokoulutuskokeilun
ohjausryhmän jäsenet tervetulleiksi ensimmäiseen kokoukseen ja ohjaamaan ja
valvomaan työnjohtokoulutuskokeilun toteutusta.
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Kokouksen asialistan hyväksyminen
Kokouksen asialistaksi hyväksyttiin seuraava:
3. Työnjohtokoulutuskokeilun lähtökohdat ja tavoitteet
4. Työnjohtokoulutuskokeilun organisointi
5. Muut asiat
6. Seuraava kokous
7. Kokouksen päättäminen
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Työnjohtokoulutuskokeilu lähtökohdat ja tavoitteet
Puheenjohtaja kertoi työnjohtokoulutuksen lähtökohdista ja tavoitteista. SirkkaLiisa Kärki ja Seppo Valio esittelivät Opetushallituksessa lähinnä kokeiluohjelmaa varten tehtyä valmistelutyötä.
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Käydyssä keskustelussa tuotiin esille seuraavia näkemyksiä:
- koulutuksen järjestäjien valintaa pidettiin tärkeänä kokeilun onnistumisen
kannalta
- edellisen tueksi esitettiin kriteereitä, joista tärkeimpinä tuotiin esille työelämäyhteistyö, aikuiskoulutuskokemus, oppisopimuskoulutuskokemus ja ammattikorkeakouluyhteistyö
- tuotiin esille että eri alojen koulutuksessa ammattikorkeakouluyhteistyö on
erilaista
- tärkeänä pidettiin kokeilun suhdetta ja lisäarvoa nykyiseen tutkintorakenteeseen ja mitä kehittämistarpeita se tuo erikoisammattitutkintoihin
- kokeiluohjelmaan esitettiin määriteltäväksi kokeilun seuranta- ja arviointikriteerit
- kokeilukoulutuksella hankitun osaamisen tunnustamista ja hyväksilukua
ammattikorkeakouluopintoihin pidettiin tärkeänä ja esitettiin, että kokeiluohjelmassa koulutuksen järjestäjiä velvoitettaisiin tästä sopimiseen jo kokeilun
kuluessa
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Työnjohtokoulutuskokeilun organisointi
Puheenjohtaja esitti koulutuskokeiluun tuleviksi aloiksi autoalaa, logistiikkaa,
kone- ja metallialaa ja kaupan alaa. Hän kertoi esityksen perustuvan opetusministeriössä muodostuneeseen näkemykseen työelämän tarpeista ja Opetushallitukselle tehtäväksi annettuun kartoitustyöhön. Käydyn keskustelun perusteella puheenjohtaja totesi, että voidaan todeta ohjausryhmän pitävän ko. aloja tarkoituksenmukaisina.
Puheenjohtaja esitteli opetusministeriöön kokouspäivänä klo 12.00 mennessä
tulleet kokeilulupahakemukset. Kokeiluun mukaan tulevista koulutuksen järjestäjistä käytiin vilkas keskustelu. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja kokosi
mielipiteet niin, että kokeilu tulisi aloittaa ainakin pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Turussa, Savon alueella ja Vaasan seudulla. Jälkimmäiseen alueeseen liittyen pidettiin tärkeänä, että kokeilukoulutus alkaa myös ruotsinkielellä.
Puheenjohtaja ilmoitti, että ministeriö laatii esityksen kokeiluun mukaan tulevista
koulutuksen järjestäjistä seuraavan viikon alussa ja lähettää sen kommentoitavaksi ohjausryhmän jäsenille. Lopullisen päätöksen kokeiluluvan saavista koulutuksen järjestäjistä opetusministeriö pyrkii tekemään viikon lopulla.
Puheenjohtaja toivoi, että ohjausryhmän jäsenet ilmoittaisivat hyvistä asiantuntijoista projektiryhmään kokeilun yhteyshenkilöille Opetushallitukseen.
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Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
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Seuraava kokous
Seuraavat kokous päätettiin pitää maanantaina 26.1.2009 klo 13.00 alkaen opetusministeriössä.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.

Mika Tammilehto
puheenjohtaja

Seppo Valio
sihteeri

