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Uusi ammatillinen koulutus 
1.1.2018 alkaen 



Vireillä olevia asioita 
reformissa 

• Asetusvalmistelu 
– asetusluonnokset lausuntokierrokselle toukokuussa 
– asetus ammatillisesta koulutuksesta, rahoitusasetukset, opiskelijavalinta-asetus, 

tutkintorakenneasetus, kelpoisuusasetus, maksuperusteasetus… 
– asetustyöpajat 19.5. ja 23.5. 

• Tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupien uudistaminen 
– nykyiset järjestämisluvat uudistetaan uusiksi järjestämisluviksi 

viranomaisaloitteisesti 
– luvat tarkoitus uudistaa syyskuun loppuun mennessä 
– vuorovaikutteinen prosessi: ministeriö tekee järjestäjille ehdotuksen uuden luvan 

sisällöksi – järjestäjä reagoi kirjallisesti ehdotukseen 
– uudet tehtävät haettavaksi samassa yhteydessä: työvoimakoulutus, laajennettu 

oppisopimuskoulutus, vankilaopetus 
• Reformin edellyttämät muutokset oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin 
• Reformin toimeenpanon tukiohjelma 

– uusien toimintaprosessien kehittäminen ja käyttöönotto (ml. digitalisointi) 
– viestintä, neuvonta, toimijoiden tuki ym. 



ANNETTAVAT ASETUKSET 
• Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (uusi) (9/2017) 
• Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen 

rahoituksen laskentaperusteista (uusi) (9/2017) 
• Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen 

tutkintorakenteesta (uusi)  
• Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista 

ammatillisessa koulutuksessa (uusi) (9/2017) 
• Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan 

opiskelijan opintososiaalisista eduista (uusi) 
• Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta 

perittävien maksujen perusteista (muutokset) 
• Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja 

perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä 
(muutokset) (9/2017) 

• Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
(muutokset) (9/2017) 
 



ASETUSTYÖPAJAT 
• Asetustyöpajojen tavoitteena on 

– saada palautetta asetusluonnoksista ja tukea asetusten 
viimeistelyä 

– lisätä eri tahojen mahdollisuuksia vaikuttaa ammatillisen 
koulutuksen reformin toimeenpanoon 

– vahvistaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä 
valmisteluprosessin avoimuutta. 

 
• Kaksi työpajaa:  

– 19.5. Helsinki 
– 23.5. Seinäjoki  



PAJOISSA KÄSITELTÄVÄT 
ASETUKSET 

• Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (uusi) 
• Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen 

rahoituksen laskentaperusteista (uusi) 
 

• Lisäksi keskeiset avoimet kysymykset liittyen seuraaviin asetuksiin 
– Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista 

ammatillisessa koulutuksessa (uusi) 
– Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja 

perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä 
(muutokset) 

– Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta 
perittävien maksujen perusteista (muutokset) 

 
 
 
 
 



Lisätietoa 
verkkosivuiltamme: 

https://minedu.fi/amisreformi 
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