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Asia: Vientiteollisuusalojen työryhmän perustaminen vuosille 2016 -2019
Ammatillisen koulutuksen reformin päämääränä on uudistaa ja kehittää ammatillista koulutusta.
Samanaikaisesti toteutetaan mittavat säästötoimenpiteet. Hallitusohjelmassa reformiin liitetään monia hyviä tavoitteita. Riskinä on kuitenkin, että yhä useampi koulutuksenjärjestäjä tekee nopeita koulutustarjontaa ja opetusta koskevia päätöksiä ilman valtakunnallista koordinaatiota. Samanaikaisesti
tarvittavan ammattiosaamisen taso vientiteollisuusaloilla nousee. Reformin toteutuksen vaikutukset
tulevat näkymään yrityksissä/työelämässä laajemmin 3 – 5 vuoden viiveellä. Jotta työelämän tarpeet
ja koulutustarjonta kohtaisivat, tarvitaan tiivistä yhteistyötä vientiteollisuuden, yritysten, koulutuksenjärjestäjien ja opetushallinnon välillä myös kansallisella tasolla. Vientiteollisuusalojen työryhmän
tarkoituksena on varmistaa vientiteollisuusalojen ammatillisen koulutuksen riittävä, laadullisesti
korkeatasoinen ja työelämän tarpeisiin vastaava tarjonta.
Vientiteollisuus pitää tärkeänä, että ammatillisen koulutuksen reformin ja säästötoimenpiteiden toteutusta
ohjataan ja seurataan sekä hyviä toimintamalleja jaetaan kansallisella tasolla alakohtaisesti. Erityisen tärkeää
kansallinen koordinaatio on opintoaloilla, jotka ovat pieniä tai erikoistuneita, tai joilla koulutuksen vetovoima
ei vastaa työvoiman tarvetta.
Vientiteollisuus uudistuu ja tarvittavan osaamisen taso nousee. Opetuksen toteutusta ja oppimisen ratkaisuja
on myös tarkasteltava kokonaisvaltaisesti ja ennakkoluulottomasti. Tarvitaan vahvoja ja ketteriä koulutuksenjärjestäjiä, jotka pystyvät vastaamaan työelämän tarpeisiin.

Ehdotamme että OKM/OPH kokoaa ja nimeää syyskuun aikana vientiteollisuuden alojen keskeisten koulutuksenjärjestäjien, vientiteollisuuden ja yritysten päättäjistä työryhmän vuosille 2016 – 2019.
Työryhmän käynnistäminen ja kokoonpano
Vientiteollisuuden työryhmään ehdotetaan puheenjohtajaksi OPH johtaja Esa Karvista ja varapuheenjohtajaksi
vientiteollisuusalojen yritysjohdon edustajaa.
Työryhmään kutsuttaisiin noin 10 keskeisintä vientiteollisuuden alojen koulutuksenjärjestäjää eri puolelta
Suomea, Kemianteollisuuden, Metsäteollisuuden ja Teknologiateollisuuden edustajat (3) sekä vientiteollisuusalojen yritysten johdon edustajia (3x2). Koulutuksenjärjestäjiä työryhmässä edustavat toimitusjohtajat/rehtorit
tai joissakin tapauksissa tekniikan alan koulutuksen johtajat.
Työryhmä kokoontuisi 3-4 kertaa vuodessa. Sen toiminta käynnistyisi lokakuussa 2016 ja jatkuisi vuoden 2019
loppuun.
Työryhmän kokousten teemat koostaa valmisteluryhmä puheenjohtajan/varapuheenjohtajan johdolla. Työryhmän sihteerinä toimii OPH:n vientiteollisuusalojen ammatillisesta koulutuksesta vastaava virkamies/virkamiehet.
Työryhmän tärkeimmät tehtävät

Työryhmän tehtävänä on varmistaa, että vientialojen koulutusta järjestetään Suomessa riittävästi ja
että koulutus vastaa sisällöllisesti ja toteutukseltaan uudistuvan vientiteollisuuden tarpeita.

Työryhmä on luonteeltaan neuvoa-antava ja konkreettisia ratkaisumalleja hakeva. Se tukee vientiteollisuuden
aloilla OKM:ää/OPH:ta ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksen valtakunnallisessa ohjauksessa.
Työryhmä:
- Vahvistaa vientiteollisuuden, koulutuksenjärjestäjien ja opetushallinnon yhteistä näkemystä vientiteollisuusalojen kilpailukyvyn kannalta keskeisistä osaamistarpeista ja ammatillisen koulutuksen kehittämistarpeista;
- Muodostaa kokonaiskuvan ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksista vientiteollisuuden alojen koulutustarjontaan, toteutukseen ja järjestäjäverkkoon;
- Kokoaa ja jakaa hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja liittyen ammatillisen koulutuksen reformin toteutukseen,
erityisesti koulutuksenjärjestäjien ja yritysten yhteistyötä koskien;
- Tekee aloitteita ja on käynnistämässä kansallisia toimia osaajatarpeiden ja ammatillisen koulutuksen tarjonnan
välisten kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseksi vientiteollisuuden aloilla.
OPH/OKM, Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus tukevat työryhmän työtä tarvittavilla
selvityksillä, tietopohjalla ja muilla toimilla.
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