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1.1.2018 alkaen







Henkilökohtaistaminen



Työpaikalla järjestettävä 
koulutus

• Oppisopimuskoulutus
• Koulutussopimukseen perustuva koulutus
• Tavoitteellista, ohjattua ja tuettua
• Suunnitellaan osana HOKS-prosessia
• Perustuu työpaikkojen ja koulutuksen 

järjestäjien yhteistyöhön





REFORMIN 
JALKAUTTAMINEN



Kohti toimeenpanoa
• Uusi lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2018 ja suurin osa asetuksista on 

annettu (http://minedu.fi/lainsaadannon-uudistukset)
Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (annettu 5.10.2017)
Yhteishakuasetus (12.10.2017)
Valintaperusteasetus (6.10.2017)
Tutkintorakenneasetus (2.10.2017)
OKM:n asetus ammatillisen koulutuksen laskentaperusteista (6.10.2017)
Maksuperusteasetus (5.10.2017)
OKM:n asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan 
opintososiaalisista eduista (5.10.2017)



Kohti toimeenpanoa
• Myönteiset päätökset koulutuksen järjestämisluvista on annettu

6.10.2017 ja kielteiset päätökset annetaan lokakuun loppuun 
mennessä

• Rahoituksen suoritepäätökset tehdään 8.12. mennessä. Sitä ennen 
pyydetään koulutuksen järjestäjiltä kannanotto ministeriön esityksiin. 
Samassa yhteydessä järjestäjiltä pyydetään hakemukset 
perusrahoituksen harkinnan varaisesta korotuksesta. 

• Käynnistetään toimeenpanon tukiohjelma koko laajuudessaan
– uuden lainsäädännön mukaiseen toimintaan siirtyminen mahdollisimman 

nopeasti
– ammatillisen koulutuksen toimintakulttuurin uudistamisen tukeminen
– selkeys, johdonmukaisuus ja toimiva työnjako kaikissa toimissa – johdettu 

kokonaisuus valtakunnallisesti ja koulutuksen järjestäjän tasolla



Reformin toimeenpanon 
tukiohjelma

• Tarkoitus
– tukea uudistetun lainsäädännön nopeaa ja tehokasta toimeenpanoa

• lyhyen aikajänteen toimet

• pidemmän aikajänteen toimet

– varmistaa yhteinen ymmärrys, valmistaa ja motivoida kentän toimijoita 
reformin vaatimiin toimiin ja uudistuksiin vuoden 2017 kuluessa ja sen 
jälkeen

– tiivistää yhteistyötä koulutuksen järjestäjien, työ- ja elinkeinoelämän, opetus-
ja työhallinnon sekä muiden sidosryhmien kanssa

– luoda toimijoille pidemmän jänteen näkymä koulutuksen kehittämiseen ja 
yhdenmukaistaa toimintakäytäntöjä

– koordinoitu kokonaisuus – tiekartta ja askelmerkit tuki- ja kehittämistoimille





Reformin toimeenpanon 
tukiohjelma

1. Viestintä ja vuorovaikutus
• tilaisuudet ja tapahtumat

– alueseminaarit – amiskiertue - #amisreformi, #reformintuki, 
– työpaikalla järjestettävän koulutuksen seminaarit marraskuussa (Oulu 

14.11., Tampere 16.11., Mikkeli 29.11. ja Helsinki 30.11.)
– ammatillisen koulutuksen seminaari (31.10-1.11.)
– sidosryhmien tilaisuudet, kuten esim. EDUCA-messut 26.-27.1.2018
– työvoimakoulutuksen kick off – tilaisuus

• OKM ja OPH nettisivut: 
– http://minedu.fi/amisreformi
– http://www.oph.fi/reformintuki
– www.ammattiosaaja.fi
– tietoa, infogrammeja, materiaaleja ym. käytettäväksi
– tapahtumakalenteri

• OKM/OPH/TEM  sekä sidosryhmien viestintätoimet



Reformin toimeenpanon 
tukiohjelma

2. Koulutuksen järjestäjien tuki, neuvonta ja ohjaus
– uuden lainsäädännön soveltaminen ja tulkinta, rahoitus, valinnat, 

työvoimakoulutus ym.

• OKM ja OPH reformisivut
– UKK – usein kysytyt kysymykset, videoklipit, infogrammit, reformisanasto 

ym. 
• sähköpostiosoitteet kysymyksille

– reformi@minedu.fi
– reformintuki@oph.fi

• OKM/OPH webinaarit
– järjestetään syksyn aikana eri teemoista

• reformilähettiläät



http://minedu.fi/amisreformi
• Taulukko: Mikä muuttuu opiskelijalle?
• Taulukko: Mikä muuttuu koulutuksen järjestäjälle?
• Mitä reformissa tehdään -kuvio
• Ohjaus- ja säätelyjärjestelmä -kuvio 
• Rahoitusjärjestelmä -kuvio
• Reformisanasto - yli sata termiä ammatillisesta koulutuksesta
• Usein kysyttyjä kysymyksiä



www.oph.fi/reformintuki
• Ajankohtaiset tiedot seminaareista, koulutuksista ja webinaareista
• Viestit ja kysymykset osoitteeseen reformintuki@oph.fi
• UKK-palsta
• Tietoa tutkintojen perusteiden uudistamisesta, tukea laadunhallintaan, 

tietoa työelämätoimikunnista ja muusta työelämäyhteistyöstä
• Tukea koulutuksen ja arvioinnin toteuttamiseen sekä tietoa 

opiskelijahakujen ja valintojen sekä rahoituksen muutoksista



KIITOS!


