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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. Kokeilukoulutuksen järjestäjien puheenvuorot
5. Työnantajakyselyn tuloksia
6. Muutokset kokeiluohjelmaan
7. Muut asiat
8. Seuraava kokous
9. Kokouksen päättäminen
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Kokeilukoulutuksen järjestäjien puheenvuorot
Sastamalan koulutuskuntayhtymä SASKY, johtava rehtori Antti Lahti:
- koulutusta järjestetään Sastamalan lisäksi Mäntässä
- verkko-oppimisympäristö Moodle toimii hyvin ja siellä on paljon materiaalia
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-

ammattikorkeakouluyhteistyö Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa
toimii hyvin, mutta aikaisemmassa tuotantomestarikoulutuksessa toimi vielä
paremmin esim. osaamisen tunnustamisessa
- kuntayhtymän johdon ja seutukunnan elinkeinoelämän mielestä työnjohtokoulutus tulisi vakinaistaa niin, että se ammattitaitovaatimuksiltaan sijoittuisi
tekniikan erikoisammattitutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon välimaastoon.
Helsingin kaupunki, lehtori Toimi Keinänen:
- etsivät mahdollisuuksia toteuttaa koko koulutus kytkettynä yrityskohtaisiin
projekteihin
- toteuttavat 20 opintoviikon laajuista koulutuskokonaisuutta Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa
- kone- ja metallialan koulutuksen perusteiden koulutuskokonaisuus työn
tuottavuuden kehittäminen tulisi laajentaa 20 opintoviikon laajuiseksi ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutettavaksi koulutuskokonaisuudeksi
- kokemukset ovat todella hyviä
- vakinaistettava esimerkiksi toisen asteen ammatillisen koulutuksen työnjohdollisena jatkotutkintona
- vakinaistamisen yhteydessä lähdettävä vahvasta kytkennästä ammattikorkeakouluopintoihin (ammattikorkeakouluosuutta lisää).
Savon koulutuskuntayhtymä, koulutuspäällikkö Marko Haataja:
- kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus työssäoppimiseen työnjohdollisissa
tehtävissä
- kaikilla opiskelijoilla on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka perustuu yksilöllisiin opintopolkuihin
- Moodle ja Connect Pro -alustat vahvasti mukana opiskelussa ja ohjauksessa
- verkko-opetusta vain lähiopetuksen tukena
- ammattikorkeakoulun kanssa toteutetaan työnjohdollinen koulutuskokonaisuus ”luova johtaminen ja ongelmanratkaisu”.
Turun kaupunki, opettaja Jussi Koski:
- kaikki työssäoppimassa työnjohdollisissa tehtävissä
- ammattikorkeakouluyhteistyö on laajaa
- ammattikorkeakoulussa toteutetaan matemaattisluonnontieteellinen osa
koulutuksesta ja koulutuskokonaisuus työnjohdollinen toiminta (yht. 33 päivää, 132 tuntia)
- nykyiset erikoisammattitutkinnot eivät palvele työelämän tarpeita tässä asiassa
- tarvitaan tekniikan työnjohdollinen jatkotutkinto.
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Työnantajakyselyn tuloksia
Teknologiateollisuuden asiantuntija Anna-Mari Tiilikka esitteli Teknologiateollisuuden kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilusta toteuttaman työnantajakyselyn tuloksia:
- koulutuksen sisältöä ja rakennetta pidettiin yleisesti hyvänä
- oppilaitosyhteistyötä ja yrityksen saamaa hyötyä pidettiin hyvä
- täysin tyytyväisiä ei oltu vaikutusmahdollisuuksiin koulutuksen sisältöön eikä
työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen/ohjaukseen
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Muutokset kokeiluohjelmaan
Sihteeri esitteli Opetushallituksessa valmistellut muutokset (lisäykset, tarkennukset) kokeiluohjelmaan.
Sovittiin, että ohjausryhmän jäsenillä on mahdollisuus lokakuun loppuun mennessä kommentoida esitettyjä muutoksia ja tehdä lisäys- ja tarkennusesityksiä erityisesti ammattikorkeakouluyhteistyöhön liittyviin kohtiin.
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Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
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Seuraava kokous
Päätettiin, että seuraavaa kokousaikaa ei sovita, vaan kokousaikaan palataan tilanteen mukaan sähköpostitiedustelulla.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

Mika Tammilehto
puheenjohtaja

Seppo Valio
sihteeri

