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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
Kokouksen asialistaksi hyväksyttiin:
4. Vuosiväliraportti 2009
5. Muut asiat
6. Seuraava kokous
7. Kokouksen päättäminen
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Vuosiväliraportti 2009
Merkittiin tiedoksi Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraportti 2009 (liite 1).
Sihteeri esitteli vuosiväliraporttia (liite 2).
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Käydyssä keskustelussa tuotiin esille seuraavia asioita:
Palautetiedoista
- palautetietoja on vähän => ohjeistettava
- kokeilua pidetään tarpeellisena ja hyödyllisenä
- koulutuksen järjestämisessä kehittämistä
- työelämäpalautteet puutteellisia – pitäisi saada konkreettisemmiksi
Muita kommentteja
- tarvitaan lisäselvitys työelämästä – vastaako kokeilukoulutus työelämän tarpeita
- toteutuuko kokeilukoulutuksen perusteet?
- toteutetaanko ammattiosaamisen näytöt niin, että ne kattavat koulutuskokonaisuuksittain keskeisen osaamisen
- kokeilukoulutustoteutuksien yhdenmukaistaminen on kokeilun kannalta ongelmallista - tulisi kokeilla eri toteutusmalleja
- lähiopetusmäärissä paljon vaihtelua – miten tavoitteet saavutetaan?
- ilmeisesti työpaikkaohjaajien nimeämisessä on puutteita
Lisätietoja tarvittaisiin
- kokeilukoulutuksen ammattikorkeakoulutoteutuksista
- koulutuksen henkilökohtaistamisesta
- tietoja opiskelijoiden työsuhteesta: ovatko työnjohtotehtävissä vai suorittavassa työssä ja ovatko työttömiä
Toimenpiteitä tarvittaisiin
- ammattikorkeakoulujen mukaantuloon kovempi ote
- kokeilua pitää toteuttaa kokeiluohjelman mukaan – tarvittaessa toteuttaa kokeiluohjelman tarkistaminen
Kysymyksiä kokeiluohjelman tarkistamiseen
- pitäisikö kokeiluohjelmassa painottaa joitain perusasioita, että ne tulisi selkeämmin esille?
- pitäisikö ammattikorkeakoulujen roolia painottaa konkreettisemmaksi, millä
tavoin ovat mukana?
- pitäisikö ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ottaa konkreettisemmin
esille kokeiluohjelmassa?
- pitäisikö palautetietojen keräämisen velvoite ottaa voimakkaammin ja tarkemmin esille kokeiluohjelmassa?
Vesa Kähkönen lupasi, että seuraavaan verkostotapaamiseen yritetään saada mukaan työnantajien edustajia.
Anne-Mari Tiilikka kertoi, että Teknologiateollisuus toteuttaa työnantajakyselyn
työnjohtokoulutuskokeilun työelämävastaavuudesta niin, että kysely laitetaan
liikkeelle ennen kesälomia.
Esitettiin, että seuraavan verkostotapaamisen teemoiksi otettaisiin kokeilukoulutuksen henkilökohtaistaminen ja ammattikorkeakouluyhteistyö.
Esitettiin myös, että verkostotapaamisen lisäksi nyt syksyllä olisi ehkä syytä järjestää kokeilukoulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteispalaveri.
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Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
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Seuraava kokous
Seuraavat kokous päätettiin pitää keskiviikkona 29.9.2010 alkaen klo 13.00 opetus- ja kulttuuriministeriössä.
Seuraavaan kokoukseen toivottiin kokeilukoulutuksen järjestäjien edustajia kertomaan kokeilukoulutuksen erilaisista toteutusmalleista.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

Mika Tammilehto
puheenjohtaja

LIITTEET Liite 1
Liite 2

Seppo Valio
sihteeri

Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraportti 2009
Sihteerin esitys vuosiväliraportin tuloksista

