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+Aira Rajamäki, pj. Opetushallitus

Käsitellyt asiat:
1

Kokouksen avaus ja ajankohtaiset OPH:n asiat, Aira Rajamäki
Aira Rajamäki avasi kokouksen 12:05 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Samalla kuultiin
ajankohtaiset kuulumiset OPH:n ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen yksiköstä ja
organisaation tulevaisuutta koskevista asioista.
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Edellisen kokouksen (16.3.2015) pöytäkirjan hyväksyminen, Aira Rajamäki
Edellisen kokouksen pöytäkirja on toimitettu jaoston jäsenille kokouskutsun yhteydessä.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja yksimielisesti.
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Kokeilujen koordinoinnin tilannekatsaus, Marja Veikkola
Koordinoija Marja Veikkola esitteli Välinehuoltoalan perustutkinnon kokeilujen
tilannekatsauksen. Esitys toimitetaan jaoston tämän pöytäkirjan liitteenä jaoston jäsenille.
Käytiin läpi palaute Turun ammatti-instituutissa 5.10.2015 pidetystä kokeiluverkoston
yhteistyöpäivästä. Todettiin, että päivä oli onnistunut. Marja Veikkola esitteli
yhteistyöpäivän työpajatyöskentelyjen tuloksia. Yhteistyötä tulisi tehdä nykyistä
paremmin kokeiluverkostossa opetussuunnitelmien ja myös oppimateriaalien osalta.
Käytiin keskustelua mm. siitä, kuinka kokeiluissa voidaan turvata laadukas työpaikka
työssäoppimiseen sekä työelämän sitouttamisesta tutkinnon sisältöjen soveltamiseen
työelämään. Tutkintotoimikunta sai positiivista palautetta työpajoilta. Työpajatyöskentely
todettiin hyväksi käytännöksi, ja sitä tullaan hyödyntämään myös jatkossa
yhteistyöpäivämenetelmänä. Työpajatyöskentelyn tulokset toimitetaan myös jaoston
jäsenille pöytäkirjan liitteenä.
Seuraava yhteistyöpäivä on suunniteltu pidettäväksi 17. - 18.3.2016 Oulun seudun
ammattiopiston tiloissa. Tavoitteena on esitellä ja myös kehittää työpajoissa kokeilussa
mukana olevien oppilaitosten opetussuunnitelmia ja oppimateriaaleja hyödyntämään
yhteisesti tutkinnon suorittamista ja edistää kokeilun tavoitteiden saavuttamista.
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Jaosto pitää erittäin tärkeänä siten, että kaikkien kokeilussa mukana olevien oppilaitosten
opetus-, arviointi- ja järjestämissuunnitelmat tulisivat olla kaikkien kokeilussa olevien
osalta avoimesti nähtävinä.
Marja Veikkola kertoi, että seuraava väliraportti kootaan 4.-22.1.2016 aikaisemman
mallin mukaisesti, mutta joitakin kysymyksiä tarkentaen. Koonti valmistuu helmikuussa
2016.
Aira Rajamäki painotti sitä, että väliraporttien tulee olla laadukkaita, jotta saadaan
mahdollisimman kattava kuva kokeiluista niiden loppuvaiheessa tehtävää loppuraporttia
varten. Palaute on tärkeä myös TUTKE3 hankkeen kannalta, missä mietitään
tutkintorakenteen ja tutkintojen kehittämistä ja niiden määrää (on mahdollista, että
jatkossa tutkintoja tullaan vähentämään).
Koordinoija Marja Veikkola kertoi KARVI:n (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus)
kanssa tehdystä yhteistyöstä kokeilujen arviointia varten. KARVI on ohjannut kokeilujen
arviointisuunnitelman laadintaa. Kokeilujen arviointi tullaan toteuttamaan vuonna 2016.
Sen tarkoitus on tuottaa lisäinformaatiota mm. Opetushallitukselle, jotta se voi tehdä
kokeiluja koskevia esityksiä opetus- ja kulttuuriministeriölle hyvissä ajoin jo ennen
kokeilujen päättymistä.
Keskusteltiin mm. soralainsäädännön vaatimuksien huomioon ottamisesta
perustutkinnon toteutuksessa. Yhteisesti todettiin em. säädösten ja määräysten
ottaminen huomioon tärkeäksi myös Välinehuoltoalan perustutkinnossa.
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Välinehuoltoalan perustutkinnon järjestämissopimusten tilanne, Susanna
Mantere, Välinehuollon tutkintotoimikunta
Susanna Mantere kertoi sen, että muutamaa oppilaitosta lukuun ottamatta kaikkien
kokeilussa mukana olevien oppilaitosten järjestämissuunnitelma ja -sopimusasiat ovat
kunnossa. Jatkossa tutkintotoimikunta tekee arviointia järjestämissuunnitelmista ja
käytetyistä lomakkeista. Tulevaisuudessa, kun näyttösihteeristö aloittaa työnsä, on
tavoitteena saada käyttöön yhdenmukaiset lomakkeet mm. järjestämissuunnitelmia ja
muita lomakkeita varten kaikille tutkintotoimikunnille.
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Välinehuoltoalan perustutkinnon kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet
(Määräys 21/011/2015, voimaan 1.8.2015) ja tutustuminen ePerusteisiin
Tarkistetun kokeiluohjelman (80/422/2015, 13.5.2015) esittely. Aira Rajamäki.
Aira Rajamäki esitteli Välinehuoltoalan perustutkinnon (kokeilu) ePerusteet, mikä on
virallinen asiakirja. Käytiin keskustelua aineiston hyödyntämisestä koulutuksen järjestäjän
opetussuunnitelmatyössä ja mm. tutkintotoimikunnan tutkintosuunnitelmien tai
arviointilomakkeiden laatimisessa.
Samalla Aira Rajamäki esitteli kokeiluohjelman tarkistamisen, mikä löytyy www.oph.fi
ammatillinen koulutus –kokeilut osioista. Tätä voi hyödyntää mm. väliraportointiin.
Asiakirjassa näkyy myös kokeilussa mukana olevat koulutuksen järjestäjät.
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Kokeiluja koskeva tiedottaminen TAITAJA 2016 kilpailuissa Seinäjoella 10.12.5.2015. Jaoston mielipide kokeilujen esiin tuomisesta Taitajakilpailuissa?
Opetus- ja kulttuuriministeriö toivoo, että Taitajakisojen lajiesittelyssä näkyisivät myös
kokeilut. Jaostossa pidettiin tärkeänä, että välinehuoltoala tulee lajina Taitajakisoissa
esille. Tässä voidaan hyödyntää esittelyjä, opiskelijoita, postereita, videoita tms. alan
näkyvyyttä esille tuovia menetelmiä. Tieto on myös hyväksi mm. opinto-ohjaajien tiedon
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päivittämisessä. Esim. postereita voidaan pyytää kaikilta kokeilussa mukana olevilta
koulutuksen järjestäjiltä.
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Tiedoksi asiat
Seuraava jaoston kokous sovittiin pidettäväksi 11.4.2016, kello 12-15
Opetushallituksessa. Muita tiedotettavia asioita ei ilmennyt.
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Kokouksen päättäminen
Aira Rajamäki päätti kokouksen kello 14:15.

LIITTEET
Liite 1
Välinehuoltoalan perustutkinnon kokeilujen tilannekatsaus / Koordinoija Marja Veikkola
Liite 2
Työpajatuotokset Välinehuoltoalan perustutkinnon yhteistyöpäivästä / Koordinoija Marja
Veikkola
Liite 3
OPH Kokeiluohjelman tarkistaminen Aira Rajamäki
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