
 
 

MUISTIO 1 (2) 
 
20.11.2015 

 
 
 

Opetushallitus 
Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi 
Utbildningsstyrelsen 
Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035, fornamn.efternamn@oph.fi, www.oph.fi 

 

 

 

 

TYÖELÄMÄLÄHTÖISTEN KOKEILUJEN KOORDINAATTORITAPAAMINEN  

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) edustajien ja Opetushallituksen ammatillisen perus- ja 

aikuiskoulutusyksikön johdon sekä kokeiluista vastaavien asiantuntijoiden tapaaminen 

Opetushallituksessa  

 

Aika:  Perjantai 20.11.2015 klo 10.00 – 12.10 

  

Paikka:  Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, nh. AHVEN, 1.krs.  

 
Läsnä: Irmeli Männistö, yksikön johtaja, Osekk 

Marja Veikkola, koordinaattori, Osekk (sihteeri) 

Janne Nurminen, lehtori, Osekk  

Esa Karvinen, yksikön päällikkö, opetusneuvos, OPH, AMPA (puheenjohtaja) 

Aira Rajamäki, opetusneuvos, OPH, AMPA  

Seppo Valio, yli-insinööri, OPH, AMPA  

Olli Hautakoski, opetusneuvos, OPH, AMPA 

   

1. Kokouksen avaus ja ajankohtaiset asiat 

 

Esa Karvinen avasi kokouksen ja kokoukseen osallistuvat esittäytyivät. Esa Karvinen kertoi 

Opetushallituksen organisaatiomuutoksesta ja esitteli hallitusohjelman mukaisen ammatillisen 

koulutuksen reformin sisältöä ja toimeenpanon tämän hetkistä tilannetta (Liite 1).   

 

2. Kokeilujen tilannekatsaus  

 

Marja Veikkola esitteli kokeilujen tilannekatsauksen ja keskusteltiin siltä pohjalta kokeilujen 

etenemisestä (Liite 2).  Todettiin, että kokeilut ovat pääosin käynnistyneet hyvin. 

Hyvinvointiteknologian kokeiluissa sähkö- ja automaatiotekniikan hyvinvointiteknologian 

osaamisalakokeiluja käynnistäminen on tavoitteena kahdella koulutuksen järjestäjällä (Etelä-

Savon ammattiopisto sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä), opiskelijamäärät täsmentyvät 

vasta keväällä 2016 kun opiskelijat tekevät osaamisalavalinnat.  Kone- ja metallialan 

perustutkinnossa kokeiluja ei ole vielä aloitettu (Tampereen ammattiopisto on tehnyt tarjouksen 

tutkinnon järjestämisestä paikalliselle Ely-keskukselle, päätöstä sieltä ei ole vielä saatu).  

Kokeilujen jatkumisesta on tehty esitys 2019, siitä odotellaan päätöstä opetus- ja 

kulttuuriministeriöstä. 

 

3. Koordinointisuunnitelma vuodelle 2016 (11/2015 - 31.12.2016) sekä kokeilujen 

arviointisuunnitelma 

 

Marja Veikkola jakoi valtionavustushakemuksen liitteenä olevan koordinointisuunnitelman 

(Liite 3).  Todettiin, että koordinoijan toiminta voi edetä sen mukaisesti. Koulutuksen 

järjestäjillä on kokeiluohjelman mukaan raportointivelvollisuus kokeilujen etenemisestä.  

Kokeilujen ohjausryhmässä on hyväksytty 2.11.2015 arviointisuunnitelma (Liite 4), joka 

koskee kokeilujen vaikuttavuuden arviointia, joka toteutetaan vuoden 2016 aikana sekä 

arvioinnin tarkennusta, joka koskee kokeilujen väliraportointia vuoden 2015 ja 2016 osalta.  
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Vuonna 2016 arvioidaan kokeilujen koulutusprosessien työelämävastaavuutta koulutuksen 

järjestäjän, työelämän ja opiskelijoiden näkökulmista.  Valmistuville opiskelijoille tullaan 

laatimaan kyselyt sekä syksyn aikana toteutetaan yhteistyöpäivien aikana työpajoja, johon 

pyydetään mukaan myös työelämän edustajia. 

 

4. Vuoden 2015 väliraportoinnin ohjeet ja sisällön tarkentaminen  

 

Marja Veikkola jakoi raportoinnin ohjeet kokoukseen osallistujille (Liite 5). Kokeilujen 

koordinoija on suunnitellut väliraportin antamista varten sähköisen lomakkeen, jolla alkaneiden 

kokeilujen väliraportti annetaan.  Lisäksi koulutuksen järjestäjän tulee päivittää erilliselle 

lomakkeelle alkaneiden ja vuodeksi 2016 suunniteltujen kokeilun toteutukset (mm. ajankohdat, 

opiskelijamäärät).   Koulutuksen järjestäjän tulee myös lähettää väliraportoinnin yhteydessä 

kokeilujen opetussuunnitelma / valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma koordinoijalle. 

Väliraportti sekä kokeilujen ajankohtien ja opiskelijamäärien päivitys tulee täyttää sähköiseen 

järjestelmään (webropol). Sähköinen järjestelmä on auki 4.1 - 22.1.2016. Opetussuunnitelmat 

tulee toimittaa 22.1.2016 mennessä sähköpostilla koordinoijalle. 

 

Keskusteltiin siitä miltä osin väliraportti -lomake voi poiketa kokeiluohjelmassa annetusta 

ohjeesta. Kokeiluohjelman mukaista raportointiohjetta tulee pääosin noudattaa ja tarkentaa sitä 

arviointisuunnitelman mukaisesti avoimilla kysymyksillä.  Väliraporteissa sekä niiden 

kysymyksen asettelussa tarkennetaan sitä, miltä osin koulutuksen järjestäjä on kokeilun 

toteuttamisen kannalta nähnyt tarkoituksenmukaiseksi poiketa tavanomaisesta toiminnastaan.  

 

5. Kokeilujen www-sivujen uudistaminen 

 

Marja Veikkola kertoi, että kokeilujen www- sivuja ollaan uusimassa.  .Uusitun www-

pohjaisen julkaisujärjestelmän (WordPress  -julkaisujärjestelmä) avulla pyritään saamaan 

joustava, helppokäyttöinen, vuorovaikutteinen ja visuaalisesti parempi sähköinen alusta 

kokeilujen tiedottamiseen sekä kokeiluverkoston sekä sidosryhmien väliseen yhteistyöhön. 

Kokeilujen sivut julkaistaan joulukuun 2015 alussa (www- osoite pysyy samana eli 

https://sotekk.osekk.fi). 

 

 

6. Seuraava kokous 

 

Sovittiin seuraava koordinoijan ja Opetushallituksen edustajien välinen kokous 29.4.2016 klo 

10-12.00. Paikkana on Opetushallitus. 

 

 

https://sotekk.osekk.fi/

