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Aika
Paikka
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Koulutuskeskus Sedu Seinäjoki, Kirkkokadun opetuspiste
osoite: Ammattikoulunkatu 10, 62100 Lapua

Paikalla

Jäsenet:
Haanpää Jorma
Hietarinta Anu
Huttunen Jarmo
Jokinen Mia
Lassila Hellevi
Lepola Reija
Mattila Tuija
Norja Virpi
Nyrhinen Kirsi
Pesonen Minna
Rintala Anne
Savunen Tomi
Valtari Anna
Valtari-Hautamäki Elina
Vuorela Liisa
Vuorenmaa Kirsi
Vähäsalo Päivi
Sihteeri:
Niemelä Päivi

Poissa

Annala Anne, Jokiaho Tuija, Juupaluoma Marko, Korpela Miia, Lahdensuo Anne-Mari,
Lahti Hannu, Lehtimäki Eija, Leino Tea, Mäki-Paavola Jaana, Nevala Kyösti, Pajunen
Tero, Palomäki Riina, Paulasaari Satu, Rytylä Minna, Tukeva Jorma

Käsitellyt asiat
1. Kotiväenfoorumin esittely
Koulutuskeskus Sedun kotiväenfoorumi on saanut uusia jäseniä ja vanhoja on jäänyt
pois, kun heidän lapsensa ovat valmistuneet. Käytiin lyhyt esittelykierros:





Reija Lepola – kuntayhtymän johtaja, rehtori
Jorma Haanpää – Jalasjärveltä, poika 1. vuotta logistiikalla, itse myös ajaa puurekkaa, 25 vuotta toiminut rekkakuskina
Jarmo Huttunen – koulutuspäällikkönä Seinäjoella Kirkkokadun ja Törnäväntien
yksiköissä, yksiköissä yhteensä 1200 opiskelijaa, paljon jo aikuisiakin mukana
Tomi Savunen – poika opiskelee lähihoitajaksi, itse ollut myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijana, työskentelee nuorten mielenterveyskuntoutusyksikössä, sitä ennen pitkä historia lastensuojelun puolelta
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Virpi Norja – koulutuspäällikkönä Ilmajoen yksikössä n. 250 opiskelijaa, jossa on
maatalous- ja kulttuurialaa, asuntolassa n. 70 opiskelijaa + lisäksi ne, jotka eivät
asu asuntolassa
Tuija Mattila – koulutuspäällikkönä Lapua-Lappajärvi –yksikössä, yhteensä n. 550
opiskelijaa, joista n. 60 Lappajärvellä, Lapualla 10 eri alaa, Lappajärvellä yksi
Kirsi Nyrhinen – poika opiskelee 1. vuotta Ilmajoella maaseutuyrittäjäksi
Liisa Vuorela – poika opiskelee Ilmajoella maaseutuyrittäjäksi, itsellä lypsykarjatila
Elina Valtari-Hautamäki – poika opiskelee ensimmäistä vuotta Koulukadulla datanomiksi
Anna Valtari – poika 3. vuotta sähköpuolella Kirkkokadulla
Minna Pesonen – opinto-ohjaaja Lapualla, vastuualueena tekniikan ala
Anne Rintala – vs. koulutuspäällikkönä Koulukatu-Upankadun yksikössä, 550
opiskelijaa, joista 100 aikuista
Kirsi Vuorenmaa – koulutuspäällikkönä Koskenalantiellä, 600 lähihoitajaopiskelijaa
Päivi Vähäsalo – tytär aloitti kokkiopinnot Törnäväntiellä, poika 3. vuotta Kirkkokadulla opiskelemassa sähköasentajaksi, itse SeAMKissa opiskelijapalveluiden
suunnittelijana
Anu Hietarinta – opiskelijapalveluiden kehittämispäällikkö
Mia Jokinen – koulutuspäällikkönä Kurikan yksikössä n. 450 opiskelijaa, uusi
kampus on rakentumassa ja valmista olisi tarkoitus olla tammikuussa 2019
Hellevi Lassila – koulutusjohtaja, vararehtori
Päivi Niemelä – toimisto- ja viestintäsihteerinä Koulutuskuntayhtymän hallinnossa, kotiväenfoorumin kokousten sihteeri

Kokouksissa on tarkoitus käsitellä erilaisia opiskeluun ja opiskelijoihin liittyviä aihealueita, ja kokouksia pidetään eri yksiköissä niin, että osallistujat pääsevät näkemään
mahdollisimman monta Sedun eri yksikköä.

2. Ammatillisen koulutuksen reformi
Ammatillisen koulutuksen reformi tulee voimaan 1.1.2018. Jatkossa on enää yksi tapa tehdä ammatillista koulutusta ja vain yksi järjestämislupa – nuorten ja aikuisten
koulutusta ei ole enää erikseen. Uudistus tuo mukanaan valinnaisuuden lisääntymisen ja työn ja opiskelun paremman yhteensovittamisen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli hoks. Opiskelijat etenevät opinnoissaan hoksin mukaan yksilöllisiä valintoja tehden. Uutena on myös joustava opintojen aloitus ympäri vuoden. Yhteishaku säilyy edelleen, mutta lisänä on se,
että opinnot voi aloittaa ympäri vuoden. Oppilaitokset määrittelevät itse, miten usein
on uusien opiskelijoiden sisäänotto.
Osaaminen näytetään pääsääntöisesti työpaikoilla. Oppimisen apuna Sedulla on simulaattoreita, joita voi hyödyntää opiskelussa. Simulaattoreita on Koskenalantiellä,
Ilmajoentiellä ja uutena tulossa logistiikkaan Rengonharjulle.
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Paljon keskusteltiin siitä, mistä löytyvät ne työpaikat, mihin opiskelijat pääsevät suorittamaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Uusi laki ei enää määrittele, mikä on minimimäärä opintoja, minkä pitää suorittaa työpaikalla. Työpaikalla tapahtuva oppiminen
tapahtuu solmimalla koulutussopimus tai oppisopimus opiskelijan ja yrityksen välille.
Oppisopimus voidaan tehdä jatkossa lyhyeksikin ajaksi, esim. kesän ajaksi, jolloin
opiskelija saa palkkaa. Yrityksiltä saattaa tulla myös työpyyntöjä, joita kokonainen
opiskelijaryhmä voi tehdä työtä projektityyppisesti, vaikka omassa oppilaitoksessa
(esim. markkinointiin liittyviä asioita).
Kaikki täyspäiväiset opiskelijat ovat oikeutettuja opintososiaalisiin etuihin tammikuusta alkaen. Tämä koskee myös aikuisia opiskelijoita. Opiskelija voi olla palkkatyössä ja
hänen työnsä voidaan tunnistaa ja tunnustaa opintoina, muta tällöin hän ei ole täyspäiväinen opiskelija eikä ole oikeutettu opintososiaalisiin etuihin.
Uudessa lain mukaan työpaikalle ei makseta työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta
korvauksia. Joten sosiaali- ja terveysalalla ollut ohjauspalkkio poistuu käytöstä ja jatkossa työnantaja ei saa lähihoitajista ohjauspalkkiota.
Paljon hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa ammatillisen koulutuksen reformista löytyy
täältä: http://minedu.fi/amisreformi. Liitteenä myös Hellevi Lassilan PP-esitys.

3. Sedu uudistuu/uudet toimitilat
Ilmajoen Rengonharjulle, entisiin lentokentän tiloihin valmistuu tilat logistiikalle ja
maanrakennuskoneen kuljettajille. He pääsevät muuttamaan uusiin tiloihin tammikuussa 2018. Lapuan Sedussa on tyhjennetty C-rakennusta, joka remontoidaan ja
viereen rakennetaan uusi lukio. Sedulle ja lukiolle tulee yhteisiä tiloja mm. opiskelijahyvinvointiin liittyen. Ähtärissä selvitetään lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteisiä tiloja Koulutielle. Ilmajoella Pappilantien opetuspisteestä luovutaan todennäköisesti ensi kesänä ja opetus siirtyy Seinäjoelle ja Kurikkaan. Ilmajoentien
opetuspiste jatkaa toimintaansa ja siellä viimeistellään yrittäjävetoista sopimusta navettatoimintaan. Myös SeAMKin käytännön opetus on jatkossakin Ilmajoentiellä. Turhista kiinteistöistä on tarkoitus päästä eroon ja vuoteen 2020 mennessä Seinäjoella
ollaan kolmen kampuksen mallissa, jolloin opetus on keskittynyt Kirkkokadulle, Törnäväntielle ja Rastaantaipaleelle.

4. Sedu uudistuu/opiskelijat
Kokouksessa keskusteltiin paljon siitä, mitä tapahtuu ryhmämuotoiselle opiskelulle
jatkossa. Ryhmän tuki on kuitenkin monelle nuorelle tärkeää. Todettiin, että yhteisöllisyys on tärkeää jatkossakin ja sitä pyritään tukemaan. Ryhmäytymiseen on panostettava jatkossakin paljon. Ryhmäytymistä omaan alaan pyritään painottamaan. Koulukadulla on otettu käyttöön oma opettaja –toiminta, jossa yhdellä opettajalla on tietty
määrä jokaisen vuosiluokan opiskelijoita ja hän toimii heidän oma opettajanaan koko
opintojen ajan. Opintojen oheen tulisi saada myös vapaa-ajan toimintaa nuorille, mutta vapaa-aika on monella jo niin täynnä muuta ohjelmaa, että ei ole enää välttämättä
halukkuutta lähteä oppilaitoksen järjestämään toimintaan koulupäivän jälkeen. Toi-
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minnan tulisi olla opiskelijalähtöistä. Joissakin yksiköissä järjestetään toimintaa, mm.
Koskenalantiellä on erilaisia teemapäiviä. Jokaisessa opetuspisteessä toimii opiskelijaforum, joka kehittää oman opetuspisteen toimintaa ja forumista valitaan edustajat
Sedun opiskelijakuntaan.

5. Ajatuksia vanhempainforumin toiminnasta ja ideoita nuorten aktivoimiseksi
Pienemmissä ryhmissä mietittiin, miten opiskelijoita voisi aktivoida mukaan toimintaan ja minkälaista toimintaa heille voisi järjestä, mitä toiveita vanhempainfoorumin
toimintaan on, mitä keinoja olisi auttaa työssäoppimispaikan löytämisessä ja miten
nuoret tekevät päätöksiä siitä, missä haluavat opiskella.
Pienryhmistä tuli paljon hyviä ehdotuksia. Ehdotettiin, että mennään tutustumaan eri
yrityksiin, jotka toimivat työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikkoina ja mahdollisesti
pidetään kokouksia yrityksissä. Rengonharjulle haluttiin tutustumaan niin, että siellä
olisi myös opiskelijoita paikalla. Ilmajoentielle haluttiin tutustumaan/kokoustamaan.
Yritysten erilaiset oppimisympäristöt kiinnostavat.
Vanhempainillan lisäksi toivottiin enemmän vanhempien kohtaamisia yksiköittäin.
Esimerkiksi aiheesta ammatillisen koulutuksen reformi ja miten se liittyy omaan yksikköön. Kotiväenfoorumissa on vain pieni osa opiskelijoiden vanhemmista edustettuna – miten tulisi laajemmin tietoon kaikkien vanhempien toiveet ja ajatuksen? Ja
miten niitä saisi levitettyä eteenpäin? Todettiin, että jokaiselle huoltajalle saisi mennä
tietoa kotiväenforumista – viestiä vanhemmilta vanhemmille. Sovittiin, että Hellevi laittaa kaikille vanhemmille tietoa kotiväenforumista Wilman kautta. Kotiväenforumin jäseniä on ollut myös oppilaitosten tilaisuuksissa puhumassa. Kotiväenforumin muistiot
liitteineen on luettavissa Sedun nettisivuilla: http://www.sedu.fi/fi/TietoaSedusta/Opoille-ja-huoltajille/Kotivaenfoorumi.
Päätettiin haastaa jokainen yksikkö järjestämään tämän lukuvuoden aikana jokin tapahtuma/tilaisuus vanhemmille!
Lopuksi otettiin vielä uusi yhteiskuva kotiväenforumin paikalla olleista jäsenistä. Se
laitetaan nettisivuille näkyviin.

Kokous päättyi klo 18:37. Seuraavan kokouksen aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

