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AJANKOHTAISTA 

• Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus haettavana 

– tuetaan koulutuksen järjestäjän strategialähtöistä toiminnan kehittämistä 

reformin tavoitteiden mukaisesti 

– hakuaika päättyy 16.4.2018, päätökset touko-kesäkuussa 

• KOSKI-palvelu otettu käyttöön 1.1.2018 

– jatkossa esim. rahoituksen laskentaan tarvittavat tiedot tulevat 

pääasiallisesti KOSKI-tietovarannosta rajapintojen kautta 

– tiedoissa vielä puutteita ammatillisen koulutuksen osalta – tiedot tärkeää 

tallentaa pikimmiten! 

– Jatkokehittäminen käynnistynyt – tietosisältöä laajennetaan asteittain 

• Rahoitusjärjestelmän kehittäminen jatkuu – opiskelijapalaute osaksi 
vaikuttavuusrahoitusta 

• Vielä jakamattomat opiskelijavuodet haettavaksi loppukeväästä 

– tietoa tarvitaan kapasiteetin käyttöasteesta 

• Koulutuksen järjestäjien toiminnan ohjausprosessia kehitetään 

– prosessi, sen vaiheet sekä työvälineet (mm. OIVA-palvelu) 

 

 

 

 

 



AJANKOHTAISTA 

• Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön esitetään teknisluonteisia 
muutoksia ja täsmennyksiä 

– Ahvenanmaan maakunnalle oikeus järjestää tiettyjä tutkintoja ja hankkia 

niitä 

– laajennettaisiin mahdollisuutta säätää tutkinnon osaamisaloista OKM:n 

asetuksella (mm. sora-tutkintojen osaamisalat) 

– täsmennettäisiin ja selkeytettäisiin perusrahoituksen harkinnanvaraista 

korotusta koskevia säännöksiä – mahdollisuus myöntää myös 

varainhoitovuoden aikana 

– täsmennettäisiin ja selkeytettäisiin strategiarahoitusta koskevia säännöksiä 

- lisätalousarvio 

– täsmennettäisiin ja selkeytettäisiin menettelyitä koskien lisätalousarviota – 

lisämäärärahan kohdentaminen poiketen rahoitusmallin elementtien 

painoista 

– HE-luonnos lausuntokierroksella 3.4.2018 saakka 

• http://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM006:00/2018 

– Lakiesitys tarkoitus antaa Eduskunnalle huhtikuun puolivälissä 

– Lakimuutos voimaan viimeistään 1.8.2018 

http://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM006:00/2018
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AJANKOHTAISTA 

• Käynnistyviä työryhmiä 

– SORA-työryhmä 

– Vaativan erityisen tuen työryhmä 

– Laatustrategia –työryhmä 

– Oppilaitosturvallisuusstrategia 

 

• Tulevia/suunnitteilla olevia tapahtumia 

– webinaari työvoimakoulutuksen järjestäjille (OKM/TEM) 

– webinaari koulutusviennistä ja sen toteuttamisen 

pelisäännöistä (OKM/Kuntaliitto/KKV) 

– Hankepäivä reformin hanketoimijoille 13.4. (OKM/OPH) 

– johdon tuen webinaareja (OKM/OPH) 



TUKEA TOTEUTUKSEEN 

• UKK 

– http://minedu.fi/usein-kysyttya-amisreformi 

• Ohjeet koulutuksen hankintaa ja yhteistyötä varten 

– http://minedu.fi/documents/1410845/4171155/Ohje+koulutuksen+hankintaa

n+ja+yhteisty%C3%B6h%C3%B6n+muiden+toimijoiden+kanssa/9b20ef44-

16bc-4b29-b488-

e87f3caf1948/Ohje+koulutuksen+hankintaan+ja+yhteisty%C3%B6h%C3%

B6n+muiden+toimijoiden+kanssa.pdf 

• Esite uudesta ammatillisesta koulutuksesta työelämälle 

– http://minedu.fi/documents/1410845/4297550/OKM_AMIS_palvelee_tyoela

maa_280218.pdf/803529f4-eca5-4c03-8323-

ee1c4179b5c9/OKM_AMIS_palvelee_tyoelamaa_280218.pdf.pdf 

• Tulkintaohje erityisen tuen opettajien kelpoisuusvaatimuksiin liittyen 

– http://minedu.fi/documents/1410845/6769425/Erityinen+tuki+ja+vaativa+eri

tyinen+tuki+-+opettajien+kelpoisuusvaatimukset+13-02-2018/a62a766d-

c347-458e-8775-4306c01363d4/Erityinen+tuki+ja+vaativa+erityinen+tuki+-

+opettajien+kelpoisuusvaatimukset+13-02-2018.pdf 
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TUKEA TOTEUTUKSEEN 

• eHOKS – toimintamalli ja tietomalli 

– https://testi.opintopolku.fi/henkilokohtaistaminen/ 

– http://minedu.fi/documents/1410845/5984873/HOKSin+tietosis%C3%A4lt%C3

%B6+ja+k%C3%A4sitteist%C3%B6+6.2.2018.pdf/882ace03-7f08-48c0-afac-

74d0b3097327/HOKSin+tietosis%C3%A4lt%C3%B6+ja+k%C3%A4sitteist%C3

%B6+6.2.2018.pdf.pdf 

– http://minedu.fi/documents/1410845/4296223/eHOKS+ty%C3%B6suunnitelma

+29.1.2018.pdf/45f3bc02-6e47-447f-9541-

f71c521b2628/eHOKS+ty%C3%B6suunnitelma+29.1.2018.pdf.pdf 

• Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen toimintamalli ja sopimuspohjat 

– http://minedu.fi/tyopaikalla-oppiminen 

– http://minedu.fi/documents/1410845/5970275/Koulutussopimusmalli/49102441-

7c44-4580-9a03-bc228cb6db6f/Koulutussopimusmalli.pdf 

• Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman ohjeet 

– http://minedu.fi/documents/1410845/4171155/Osaamisen+arvioinnin+toteuttam

issuunnitelma+15.3.2018/a7953b6d-030c-45e4-be13-

3d0638ff0d8d/Osaamisen+arvioinnin+toteuttamissuunnitelma+15.3.2018.pdf 
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MIKÄ ON OLEELLISTA? 

• Toimintaprosesseja ja –tapoja uudistetaan asiakkaiden ja 
toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti - oppija keskiöön 

• Toimintatavat ja organisaatiorakenteet tulevaisuutta, ei tätä päivää varten 

• Yhtenäiset toimintatavat – asiakkaiden, mutta myös koulutuksen 
järjestäjien etu! – laatu, selkeys, läpinäkyvyys, tehokkuus 

• Kehitetään yhdessä  - yhteiset ongelmat, yhteiset ratkaisut (KJ + OKM + 
OPH) 

• Tasapaino kehittämisen ja toimeenpanon välillä – molempia pitää tehdä 
hyvin! 

• Ei unohdeta opiskelijaa  

– he tarvitsevat tietoa, tukea ja ohjausta siirtymävaiheessa 

– opiskelijoiden palaute ja osallistuminen uuden rakentamiseen tärkeää 

• Eikä unohdeta myöskään keskijohtoa ja henkilöstöä  

– paljon näkemystä ja ideoita siitä, miten asioita voidaan tehdä fiksummin ja 

paremmin – rakennetaan yhteistä uutta 

• Opetushenkilöstön osaamisen systemaattinen uudistaminen 

 

 



KIITOS! 


