
KUTSU

Ammatillisen koulutuksen reformi – kohti uusia toimintatapoja
Seminaari

20.9.2017 klo 9.00–15.45
YA! Yrkesakademin i Österbotten

Kuninkaankartanontie 30 A, 65380 Vaasa
Auditorio

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, Opetushallitus ja aluehallintovirastot järjestävät yhdessä 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),
oppilaitosten johdolle, muulle oppilaitoksen henkilöstölle, työelämän edustajille ja alueellisille päättäjille.

Ilmoittautuminen
Tilaisuudessa on kaikille yhteinen osuus, jonka jälkeen on mahdollisuus osallistua työpajaan. Pyydämme
teitä ystävällisesti ilmoittautumaan seminaariin ja teille sopivaan työpajaan
viimeistään 8.9.2017 tämän linkin kautta.

Seminaareja järjestetään eri puolella Suomea samansisältöisinä ja ne ovat osa laajempaa reformin
tukiohjelmaa, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa yhdessä Opetushallituksen kanssa. Vaasassa
seminaarin järjestää Aluehallintovirastojen ruotsinkielisen sivistystoimen yksikkö kaksikielisenä tilaisuutena
alueen kaikille koulutuksen toimijoille.

Tule mukaan kehittämään – ota osaa keskusteluun! Lämpimästi tervetuloa!

Johtaja Marianne West-Ståhl Johtajan sij., yksikön päällikkö Ismo Myllyaho
Ruotsinkielinen sivistystoimen yksikkö Opetus- ja kulttuuritoimi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

https://www.webropolsurveys.com/S/EA3772714967058A.par


Seminaaria voi seurata myös verkon kautta. Linkki streamaukseen löytyy lähempänä tilaisuutta
aluehallintoviraston verkkosivuilta kohdasta Tapahtumat ja koulutukset, josta myös löytyy liittymisohjeet.
Tilaisuuden materiaalit löytyvät osoitteesta https://minedu.fi/amisreformi

Twitterissä #amiskiertue

Lisätietoja:
Disa Widell, ylitarkastaja, aluehallintovirasto, p. 0295 018 621
Fredrik Åman, ICT-pedagogi, aluehallintovirasto, p. 0295 018 619
Elise Virnes, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 329

LIITE Ohjelma

JAKELU Ammatilliset oppilaitokset
Opinto-ohjaajat perusopetuksessa

http://www.avi.fi/web/avi/tapahtumat-ja-koulutukset?p_p_auth=I7Fxcdy6&p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_redirect=http%3A%2F%2Fwww.avi.fi%2Fweb%2Favi%2Ftapahtumat-ja-koulutukset%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FNL73XygoPSz%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-9%26p_p_col_count%3D1&_8_eventId=9023148#.WaPpXDqpWdJ
https://minedu.fi/amisreformi


OHJELMA

Ammatillisen koulutuksen reformi – kohti uusia toimintatapoja
Seminaari

20.9.2017 klo 9.00–15.45
YA! Yrkesakademin i Österbotten

Kuninkaankartanontie 30 A, 65380 Vaasa
Auditorio

Puheenjohtaja: Boris Ståhl, rehtori, Yrkesakademin i Österbotten

9.00 Aamukahvi ja verkostoitumista

10.00 Seminaarin avaus / Marianne West-Ståhl, johtaja, aluehallintovirasto

10.10–10.50 Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta / Mika Tammilehto, ylijohtaja, opetus-
ja kulttuuriministeriö

10.50–11.30 Osaamista työelämään

Työelämän ja koulutuksen järjestäjän edustajat keskustelevat – näkökulmia
uudistuksiin

11.30–12.00 Hetki kysymyksille (myös ilmoittautumisen yhteydessä voi lähettää
kysymyksiä)

12.00–13.00 Lounas (omakustanteinen)

13.00–15.00 Teematyöpajat:

1. Tutkintojen perusteet  –  uutta osaamista ja joustavuutta

2. Laatu ratkaisee

3. Osuvampaa osaamista työelämäyhteistyöllä

4. Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen

5. Joustava hakeutuminen ja koulutukseen pääsy

6. Eväitä muutoksen johtamiseen

7. Yhteisöllisyydestä tukea yksilöllisiin polkuihin

Iltapäiväkahvi työskentelyn ohessa.

15.00–15.45 Työpajoissa kiteytynyttä (Opetushallitus)

Tilaisuuden päätössanat (opetus- ja kulttuuriministeriö)


