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Jakelussa mainitut

Valmistelu työelämätoimikuntien asettamiseksi toimikaudelle 1.1.2018-31.12.2020
Työelämätoimikuntien asettamisen valmistelu 1.1.2018 alkavaa ensimmäistä
toimikautta varten on etenemässä. Opetushallitus on tehnyt yleispäätöksen
asetettavista työelämätoimikunnista.
Työelämätoimikunnan tehtävät (asetusluonnos 23.8.2017):
- osallistua näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun
varmistamiseen seuraamalla ammatillisten tutkintojen järjestämistä
valtakunnallisen palaute-, seuranta- ja arviointitiedon avulla ja tekemällä
tarvittaessa vierailukäyntejä näyttöympäristöihin sekä tuottamalla
vuosittain tietoa näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadusta
- antaa pyynnöstä opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntoja koulutuksen
järjestäjäkohtaisesti tutkinnoittain eriytyvistä osaamisen arvioinnin
toteutussuunnitelmista
- osallistua ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen sekä
ammatillisten tutkintojen ja niiden perusteiden kehittämiseen tekemällä
Opetushallitukselle aloitteita toimialansa tutkintorakenteen tai
tutkintojen perusteiden kehittämiseksi sekä antamalla lausunnon
toimialansa tutkintoja koskevasta tutkintorakenteen muutosesityksestä
ja tutkinnon perusteluonnoksesta
- käsitellä tutkintokoulutuksen opiskelija osaamisen arviointia koskevat
oikaisupyynnöt
- hoitaa muut Opetushallituksen määräämät erityistehtävät
Työelämätoimikuntien toimikausi on 1.1.2018-31.12.2020. Toimikuntien
jäsenmäärä on enintään 9 jäsentä. Jäsenet edustavat työnantajia, työntekijöitä,
opetusalaa ja, jos itsenäinen ammatin harjoittaminen on alalla merkittävää, myös
itsenäisiä ammatinharjoittajia. Työnantajien ja työntekijöiden edustajia nimetään
yhtä monta. Työelämän edustajilla on enemmistö toimikunnassa.
Työelämätoimikuntakohtaiset jäsenmäärät on merkitty liitteeseen.
Opetushallitus pyytää Teiltä ystävällisesti tekemään ehdotuksenne toimikuntiin
nimitettävistä henkilöistä.
Toimikunnan jäseneltä odotetaan toimikuntatyössä tarvittavaa
- hyvää työelämätuntemusta työelämätoimikunnan alalta
- perehtyneisyyttä toimikunnan toimialaan kuuluviin tutkintoihin,
työpaikalla järjestettäviin näyttöihin ja laatutyöhön
- ammatillisen koulutuksen tuntemusta
- sitoutumista toimikunnan tehtävien hoitamiseen sen vaatimassa määrin.
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Käytännön toimikuntatyö edellyttää jäseneltä:
- mahdollisuutta osallistua lähi- ja verkkokokouksiin (arviolta enintään 10
kokousta vuodessa) ja laadunvarmistamista varten järjestettyihin
vierailukäynteihin
- sähköisten verkkotyökalujen käyttömahdollisuutta ja -rutiinia.
Työelämätoimikuntia koottaessa otetaan huomioon, että toimikunnissa toteutuu
sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisvelvoite. Lisäksi toimikuntia
nimitettäessä huomioidaan molemmat kieliryhmät.
Opetushallitus pyytää Teiltä sekä nais- että miesehdokkaita
työelämätoimikuntien jäseniksi. Jäsenehdotukset pyydämme lähettämään
15.11.2017 mennessä Opetushallituksen kirjaamoon kirjaamo@oph.fi käyttäen
liitteenä olevaa Excel -lomaketta.
Nimitysprosessin nopeuttamiseksi pyydämme teitä ystävällisesti lähettämään
jäsenehdotukset Excel-tiedostona myös sähköpostilla myös osoitteeseen
heidi.huhtala@oph.fi. Pyydämme Teitä etukäteen varmistamaan esitettävien
henkilöiden suostumuksen tehtävään.
Työelämätoimikunnat nimetään joulukuussa järjestöjen tekemien ehdotusten ja
avoimen jäsenhaun pohjalta. Työelämätoimikuntien kokoonpanosta käydään
neuvottelut Opetushallituksen ja keskeisten järjestöjen kesken 22.11.2017
klo.14.00.
Opetushallitus ilmoittaa toimikuntiin nimitetyille henkilöille valinnasta
välittömästä nimittämisen jälkeen. Toimikausi alkaa 1.1.2018.
Työelämätoimikuntien jäsenille järjestetään perehdytystä niiden tehtävään
tammikuussa.
Lisätietoja antavat opetusneuvos Kati Lounema, puh 029 533 1262 ja johtaja Anni
Miettunen, puh. 029 533 1612.

Johtaja

Anni Miettunen

Opetusneuvos

Kati Lounema

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Opetushallituksen
asianhallintajärjestelmässä.

LIITTEET

Opetushallituksen päätös työelämätoimikuntien asettamisesta OPH-2135-2017
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Työelämätoimikunnat 2018-2020 ja niiden jäsenmäärät
Jäsenhakulomake (Excel-tiedosto)
JAKELU

Akava
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry
KT Kuntatyönantajat
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Metsäteollisuus ry
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry
Sivistystyönantaja ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Suomen Yrittäjät ry
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

TIEDOKSI

Opetus- ja kulttuuriministeriö / Ammatillisen koulutuksen osasto
Opetushallitus / Olli-Pekka Heinonen

