Ammatillisen koulutuksen reformi – kohti uusia toimintatapoja
27.9.2017 klo 10.00–16.00
Aamukahvit ja verkostoitumista musiikin kera klo 9.00–10.00
Osoite: Ammattiopisto Luovi, auditorio, Nahkatehtaankatu 3, 90130 Oulu
Päivän puheenjohtajana toimii Ammattiopisto Luovin johtaja Hannu Koivula.
Eduskunta on hyväksynyt ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön. Kyseessä on suurin
koulutuslainsäädännön uudistus Suomessa lähes kahteenkymmeneen vuoteen. Uudistuksen ydinasioita
ovat yksilölliset opintopolut, laaja-alainen osaaminen sekä entisestään lisääntynyt yhteistyö työelämän
kanssa. Nyt on aika muuttaa valmis lainsäädäntö yhdessä käytännön toimiksi ja osaamiseksi oppilaitoksissa
sekä työpaikoilla.
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), Opetushallitus (OPH) ja aluehallintovirastot (AVIt) järjestävät
seminaarin, jossa keskustellaan mm. henkilökohtaistamisesta, ohjauksesta, opiskelijavalinnoista,
tutkintojen perusteista, koulutuksen laadusta sekä työssä oppimisesta uudessa ammatillisessa
koulutuksessa. Tarkoituksena on tarjota tukea reformin toteuttamiseen.
Seminaari on tarkoitettu opettajille, opinto-ohjaajille (myös perusopetuksen opinto-ohjaajille), muulle
oppilaitoksen henkilöstölle, työelämän edustajille ja alueellisille päättäjille.
Seminaareja järjestetään eri puolella Suomea samansisältöisinä ja ne ovat osa laajempaa reformin
tukiohjelmaa, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa yhdessä Opetushallituksen kanssa.
Tule mukaan kehittämään – ota osaa keskusteluun! Lämpimästi tervetuloa!
Tilaisuus livestriimataan (n. klo 10.00–12.00 ja klo 15.00–15.45) osoitteessa
https://livestream.com/ammattiopistoluovi | Lähetysikkuna: Ammatillisen koulutuksen reformi – kohti
uusia toimintatapoja. 1. pajaa Tutkintojen perusteet, uutta osaamista ja joustavuutta klo 13.00–15.00 on
mahdollista seurata etänä, muita pajoja ei. 1. pajan etäseuraajille emme valitettavasti pysty tarjoamaan
aktivoivaa sisältöä. Tavoitteenamme on, että tapahtuman tallenteen voi katsoa vielä myös jälkikäteen.
Maksullinen pysäköinti: Tiedekeskus Tietomaa on Luovin läheisyydessä. Tietomaan pysäköintialueelle
ajetaan Kasarmintietä ja Makasiinikatua, seuraa P-viitoituksia.|Parkkihalli Autoheikki sijaitsee n. 10 min
kävelymatkan päässä Luovista osoitteessa Heikinkatu 5, 90100 Oulu| Kivisydän (Sisäänajo/ulosajo
Hallituskadun ramppi) löytyy osoitteesta Hallituskatu 20, 90100 Oulu, keskustan tuntumasta.
Twitterissä #amiskiertue
Lisätietoja:
- Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Opetus- ja kulttuuritoimi sirpa.kova@avi.fi, p. 0295 017 557 ja
jyri.ulvinen@avi.fi, p. 0295 017 525
- Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusneuvos Elise Virnes, p. 0295 330329

9.00–10.00

10.00–10.10

Aamukahvi ja verkostoitumista Morttelin lasisalissa
Madetojan Musiikkilukiolaiset esittävät musiikkia
Aamupäivä auditoriossa ja Haapion kabinetissa:
Seminaarin avaus, Veijo Kosola, johtaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto,
Opetus- ja kulttuuritoimi

10.10–10.50

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta, Mika Tammilehto, ylijohtaja, Opetusja kulttuuriministeriö (OKM)

10.50–11.30

Osaamista työelämään
Työelämän ja koulutuksen järjestäjän edustajat keskustelevat – näkökulmia
uudistuksiin
Jarmo Paloniemi, kuntayhtymäjohtaja-rehtori, Oulun seudun
koulutuskuntayhtymä (OSEKK)
Pirjo Kejonen, hallintoylihoitaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
(PPSHP)
Mirja Hannula, koulutuspolitiikan asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto
(EK)

11.30–12.00

Hetki kysymyksille

12.00–13.00

Lounas (omakustanteinen)

13.00–15.00

Työpajat:
1. Tutkintojen perusteet – uutta osaamista ja joustavuutta, auditorio
Merja Lahdenkauppi ja Hanna Ketonen, OPH
2. Laatu ratkaisee, luokka D209
Riikka Vacker, Opetushallitus, OPH
3. Osuvampaa osaamista työelämäyhteistyöllä, Studio F208
Arto Pekkala ja Minna Taivassalo, OPH
4. Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen, Haapion kabinetti
Elise Virnes, OKM
5. Joustava hakeutuminen ja koulutukseen pääsy, ryhmätilat
Tuija Laukkanen, Paula Borkowski ja Satu Hornborg, OPH
6. Eväitä muutoksen johtamiseen, Morttelin kulmasali
Anni Miettunen, OPH
7. Yhteisöllisyydestä tukea yksilöllisiin polkuihin, Ruotsi-kabinetti
Kati Lounema, OPH
Iltapäiväkahvi työskentelyn lomassa. Käy virkistäytymissä Auditorion aulassa!

15.00–15.45

Päivän yhteinen päätös auditoriossa ja Haapion kabinetissa:
Työpajoissa kiteytynyttä, Opetushallitus
Tilaisuuden päätössanat, Opetus- ja kulttuuriministeriö

