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Asia eHOKS-projektiryhmän asettaminen

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvät lait tulivat voimaan 1.1.2018. 
Reformin toimeenpanon tukiohjelma on käynnistynyt pääministeri Juha Sipilän hallituk-
sen vuosia 2017 – 2019 koskevan päivitetyn hallituksen toimintasuunnitelman mukai-
sesti vuoden 2017 alussa. Tukiohjelma koostuu useammasta kokonaisuudesta, joita 
ovat

1) viestintä ja vuorovaikutus
2) koulutuksen järjestäjien ja niiden henkilöstön neuvonta ja ohjaus uuden lainsää-

dännön soveltamisessa
3) toimintaprosessien uudistamisen ja kehittämisen tukeminen
4) opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen ja toimintakäy-

täntöjen uudistaminen (ml. johtamisen tuki)
5) laadunhallinnan tuki.

Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon kannalta keskeisiä, 1.1.2018 voi-
maan tulleen lainsäädännön myötä uudistuvia toimintaprosesseja ovat henkilökohtais-
taminen ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö 
asetti 19.9.2017 hankeryhmän tukemaan henkilökohtaistamista ja yksilöllisten opinto-
polkujen toteuttamista. Hankeryhmä laati vuoden 2017 loppuun mennessä henkilökoh-
taistamisprosessin ja -toimintamallin kuvaukset sekä henkilökohtaisen osaamisen ke-
hittämissuunnitelman (HOKS) tietosisällön ja käsitteistön. Lisäksi hankeryhmä selvitti 
tarvittavia säädösmuutoksia ja laati suunnitelman digitaalisen henkilökohtaisen osaa-
misen kehittämissuunnitelman (eHOKS) valmistelua ja käyttöönottoa varten. 

eHOKSin tavoitteena on yhtenäistää henkilökohtaistamisprosessia ja henkilökohtais-
tamiseen liittyviä toimintamalleja sekä sujuvoittaa ja helpottaa koulutuksen järjestäjien 
ja työelämän työtä opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen suunnittelussa, hyväksy-
misessä, toteuttamisessa, seurannassa ja päivittämisessä. eHOKSissa keskitytään sel-
laiseen opiskelijan yksilölliseen opintopolkuun liittyvään tietoon, jota tarvitaan valtakun-
nallisella tasolla esim. silloin, kun opiskelija siirtyy koulutuksen järjestäjältä toiselle. 
Lähtökohtana ja pohjana toteutukselle huomioidaan eri henkilökohtaistamishankkeissa 
tehty työ. Tavoitteena on, että eHOKS olisi käytettävissä 1.1.2019 alkaen.
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Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa projektiryhmän tukemaan eHOKSin teknistä to-
teutusta. 

Projektiryhmän tehtävänä on 

 osallistua työsuunnitelman eri vaiheissa eHOKSin teknisen toteutuksen suunnitte-
luun, käytännön toteutukseen ja käyttöönottoon

 tukea eHOKS-palvelun suunnittelu- ja kehitystyötä
 varmistaa syntyvän palvelun yhteentoimivuus opetushallinnon ja tarpeellisilta osin 

muiden hallinnonalojen palveluiden kanssa
 varmistaa palvelun käyttöönotto työsuunnitelman mukaisesti
 tehdä muut eHOKS-hankeryhmän määräämät tehtävät.

eHOKS-projektiyhmän puheenjohtajaksi opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuu opetus-
neuvos Pekka Matikaisen Opetushallituksesta. Hankeryhmän jäseniksi nimetään seu-
raavat henkilöt:

 erityisasiantuntija Ulla Angervo, Opetushallitus
 ylitarkastaja Tomi Kytölä, opetus- ja kulttuuriministeriö
 ICT-palvelupäällikkö Lea Juvonen, Helsingin kaupunki
 tiedonhallintavastaava Mikko Jänis, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
 IT-johtaja Timo Remes, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
 palvelupäällikkö Rita Simola, Keuda.

eHOKS-projektiryhmän toimikausi on 5.3. – 31.12.2018. Projektiryhmä valitsee tarvitta-
essa keskuudestaan sihteerin. Ryhmä voi kuulla asiantuntijoita. Ryhmän jäsenille ei 
makseta palkkiota, mutta mahdolliset matkakulut korvataan valtion matkustussäännön 
mukaisesti.

eHOKS-projektiryhmän kulut maksetaan momentilta 29.20.21. 

Ylijohtaja Mika Tammilehto

Opetusneuvos Seija Rasku

Jakelu eHOKS-projektiryhmän puheenjohtaja ja jäsenet
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