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• OPAL-palautetta ei käytössä valtionosuusrahoitteisessa

työvoimakoulutuksessa enää 1.7.2019 jälkeen

– Käytössä edelleen TEM:n hankintakoulutuksessa

• VOS-työvoimakoulutuksen palautteet kysytään osana AMIS-palautetta

• 1.7.2019 alkaen AMIS-palautteen taustakysymyksiin lisätty kysymys 

hakeutumisväylästä ”työvoimakoulutus”

• Tulokset päivittyvät joka kuukauden 3. päivä kahden kuukauden 

takaisella tiedolla ja niitä voi tarkastella myös koulutuksen järjestäjittäin:

– https://vipunen.fi/fi-fi/ammatillinen/Sivut/Opiskelijapalaute.aspx

AMIS-palaute

https://vipunen.fi/fi-fi/ammatillinen/Sivut/Opiskelijapalaute.aspx


• Nykyinen sopimus Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä koskien vuosia 

2016-2019

• Sopimuksessa sovitun mukaisesti koulutussäätiön tehtävänä on 

järjestää ja kehittää koulutusta ensisijaisesti Suomen, Ruotsin ja Norjan 

pohjoisimpien osien työmarkkinoiden tarpeisiin

• Uusi sopimus on tarkoitus solmia vuoden 2019 aikana siten, että 

sopimus tulisi Suomen osalta voimaan vuoden 2020 alussa

• Sopimuksessa sovittaisiin Suomen tavoitteellisesta koulutuskiintiöstä 

työvoimakoulutuksen järjestämiseksi Pohjoiskalotin koulutussäätiössä. 

Valmisteltava sopimus koskee vuosia 2020-2023.

Pohjoiskalotin koulutussäätiö



• Vuoden 2020 suoritepäätöksen valmistelu

– Työvoimakoulutuksen kohdennus 8 350 opiskelijavuotta

– Tavoiteaikataulu: haku auki lokakuun alussa

– Haun päätyttyä OKM kuulee TEM:iä koulutuksen järjestäjien 

esityksistä ja työvoimakoulutuksen kohdentamisesta

– TEM puolestaan kuulee ELY-keskuksia

– Valmistautuminen: keskustelut koulutuksen järjestäjät/ELY-keskus

– Päätösten valmistelussa hyödynnettävät raportit: 

https://minedu.fi/ammatillinen-koulutus/paatosten-valmisteluraportit

• Ammatillisen osaamisen pilottien raportointi vuoden 2020 alussa

Muuta ajankohtaista

https://minedu.fi/ammatillinen-koulutus/paatosten-valmisteluraportit


• Maahanmuuttajien työvoimakoulutuksen järjestäminen: PK-seudulla on lupa 
järjestää polkukoulutuksia ammatilliseen koulutukseen työvoimakoulutuksena. 
Pirkanmaalla ei ole lupaa tällaiseen toimintaan. Miten on mahdollista tällaiset 
alueelliset tulkintaerot? Kyseessä on alueellisesti sovittava asia.

• Miten työvoimakoulutukset tukee jatkossa maahanmuuttajien osaamiskeskuksen 
toimintaa? Mihin tarkoitukseen voidaan jatkossa maahanmuuttajilla tätä 
koulutusmuotoa käyttää? Kyseessä on alueellisesti sovittava asia.

• Onko TEM ohjeistanut ELY:jä, että vos-rahoituksella ei tehdä kokonaisia tutkintoja, 
vaan vain tutkinnonosia? Ei, kyseessä on alueellisesti sovittava asia.

• Osaamistarpeidenkin osalta muutosnopeus kasvaa ja koulutustoiminnassa tarvitaan 
monipuolista ketteryyttä. Onko näköpiirissä työvoimakoulutuksen osalta muutosta 
työvoimakoulutuksen minimikestoon 10pv? Lyhyemmillekin olisi paljon tarvetta. 
esim. 5pv olisi jo huomattava lisäys ketteryyteen. Kyseinen rajaus koskee 
hankintamenettelyllä järjestettyä yhteishankintakoulutusta. Minimikestoa tullaan 
arvioimaan osana yhteishankintakoulutusten kehittämistä. Kehittäminen liittyy ns. 
nopeiden koulutustoimien käynnistämiseen, josta hallitus linjasi syksyn 
budjettiriihessä.
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• Omaehtoinen opiskelu työvoimaetuudella, miten mahdollistetaan tuettu polku esim. OPVA-opintoja ja 
tutkinnon osia, kun valmiudet eivät riitä koko tutkintoon 24 kuukaudessa? Työvoimakoulutukseen 
voidaan sisällyttää tarpeen mukaan OPVA-opintoja. Myös työttömyysetuudella tuettuun opiskeluun 
voidaan sisällyttää OPVA-opintoja, mutta samalla tutkinto-opiskelun edettävä TE-toimiston kanssa 
sovitulla tavalla.

• Koska jokaisella järjestäjällä on oikeus valtakunnalliseen palveluiden tuottamiseen, voiko järjestäjä 
ilmoittaa XX ELY:lle, että se on halukas avaamaan heidän kanssaan haun tietylle tutkintonimikkeelle, 
tietyssä kaupungissa? Ko. ELY-keskuksen kanssa neuvotellaan koulutuksen tarpeesta alueella ja haun 
avaamisesta sovitaan yhdessä.

• Rahoituksen määräytyminen järjestäjille -keskimääräisen oppilaspäivän hintataso, voidaanko 
työvoimakoulutuksen rahoitustasoa korottaa erityisalojen, pienempien ryhmäkokojen takia? 
Työvoimakoulutuksessa noudatetaan ammatillisen koulutuksen rahoituksen periaatteita. Poikkeuksena 
at- ja eat-tutkintojen osalta korotuskerroin kompensoimaan sitä, että työvoimakoulutuksessa ei voi 
periä opiskelijamaksuja.

• Koulutuksen järjestäjälle tehtyyn suoritepäätökseen kirjattujen TEMVOS-opiskelijavuosien ylittäminen, 
kun asiasta on muodostunut yhteinen näkemys, tavoite ja tarve alueella (paikallinen ELY ja 
koulutuksen järjestäjä). Eihän ole TEM:n ja OKM:n puolelta estettä, jos ylitys tapahtuu .ao järjestäjän 
suoritepäätöksen mukaisen opiskelijavuositavoitteen sisällä.  Ja vaikuttaako alueen (maakunta) saama 
TEM-VOS volyymi (OV) tähän, onko ns. kattoa? Ei ole estettä, näin voidaan toimia. Ei ole myöskään 
olemassa maakuntakohtaisia kattoa.
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