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           KUTSU 

Ammatillisen koulutuksen reformi – kohti uusia toimintatapoja 
Seminaari   

 
Torstai 5.10.2017 klo 9.00 – 15.45 

Osoite: Savon koulutuskuntayhtymän auditorio, Sammakkolammentie 2, Kuopio 
 
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 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.  

Tilaisuudessa on kaikille yhteinen osuus, jonka jälkeen on mahdollisuus osallistua työpajaan. Pyydämme teitä 

ystävällisesti ilmoittautumaan seminaariin ja teille sopivaan työpajaan viimeistään 28.9.2017 osoitteessa 

https://www.webropolsurveys.com/S/8253FB41D5B609F8.par  

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!  
 
Seminaaria voi seurata myös verkon kautta. Ilmoittaudu viimeistään 28.9.2017 osoitteessa 

https://www.webropolsurveys.com/S/D5DA1033FD2773BC.par  
 
https://minedu.fi/amisreformi osoitteesta löytyy lisää tietoa kiertueesta sekä kunkin tilaisuuden materiaalit.  
 
Twitterissä #amiskiertue 
 
Lisätietoja:  
- opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola (Itä-suomen aluehallintovirasto opetus- ja kulttuuritoimi 
vastuualue), 0295 016 917 
- opetusneuvos Elise Virnes (opetus- ja kulttuuriministeriö), p. 0295 330329 
  

https://www.webropolsurveys.com/S/8253FB41D5B609F8.par
https://www.webropolsurveys.com/S/D5DA1033FD2773BC.par
https://minedu.fi/amisreformi
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OHJELMA 
 

Ammatillisen koulutuksen reformi – nyt muutamme käytäntöjä 
Seminaari   

  
Tilaisuuksien puheenjohtajana toimii paikallisen koulutuksen järjestäjän edustaja. 

 

klo 9.00  Aamukahvi ja verkostoitumista  

klo 10.00  Seminaarin avaus  / aluehallintoviraston edustaja 

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

ja kulttuuriministeriö 

klo 10.50 – 11.30 Osaamista työelämään 

Työelämän ja koulutuksen järjestäjän edustajat keskustelevat – näkökulmia 

uudistuksiin 

klo 11.30 – 12.00 Hetki kysymyksille (myös ilmoittautumisen yhteydessä voi lähettää  

  kysymyksiä) 

klo 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) 

 

AVIt vastaavat kutsuista ja seminaariin ilmoittautumisesta. Ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisuus 

lähettää kysymys / ongelma käsiteltäväksi joko Mikan puheenvuorossa tai työpajoissa. 


