
 

Vahvistus 

Tervetuloa kehittämään koulutuksen järjestämislupien käsittelyprosessia!  

 

eLuvat alueellinen työseminaari  

tiistaina 17.3.2015 klo 9.30 – 15.30  

Omnia Finns, os. Finnsinmäki 6, Espoo, lisätiedot: http://www.omnia.fi/web/finns 

 

Taustaa  

Opetus- ja kulttuuriministeriö kehittää ministeriön ja koulutuksen järjestäjien käyttöön yhteistä 

tietojärjestelmää (työnimellä ”AmKoute”) koulutuksen järjestämislupien hakemiseen ja päätöksenteon 

tueksi sekä yhteisten tilastoaineistojen jakamiseksi. Kehitettävä järjestelmä palvelee ensimmäisessä 

vaiheessa ammatillisen peruskoulutuksen päätöksentekoa ja ohjausprosessia, mutta järjestelmää on 

tavoitteena myöhemmin laajentaa ammatilliseen lisäkoulutukseen sekä lukiokoulutuksen päätöksenteon ja 

ohjauksen tueksi.  

Opetushallituksen rahoittama, opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksessa toimiva eLuvat-hanke kuvaa 

koulutuksen järjestäjien prosessit järjestämisluvan hakemiseksi ja laatii koulutuksen järjestäjille 

konkreettiset ohjeet uuden järjestelmän käyttöön.  

Lue lisää hankkeen blogista: http://blogit.jao.fi/eluvat  

 

Työseminaarin tavoitteet 

Alueellisten työseminaarien tavoitteena on tuoda koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittämiseen 

vahvasti mukaan koulutuksen järjestäjien ääni. Työseminaareissa ministeriön edustajat sekä järjestelmää 

rakentavan organisaation edustajat kertovat järjestämislupien hakuun ja päätöksentekoon liittyvästä 

kehitystyöstä, millainen muutos järjestämislupien hakuun ja käsittelyyn on tulossa, mitä sillä tavoitellaan ja 

mitä hyötyä siitä on paitsi ministeriölle, myös koulutuksen järjestäjille. Yksi tavoite kehittämisessä on, että 

koulutuksen järjestäjät näkisivät jo järjestämislupahakemusta jättäessään samoja taustatietoja kuin mitä 

ministeriössä käytetään päätöksenteon tukena. 

Alueellisissa työseminaareissa koulutuksen järjestäjillä on myös aito mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisia 

asioita tulevassa järjestelmässä näkyy ja miten niitä käsitellään. Koulutuksen järjestäjät voivat tuoda esille, 

mitä kaikkea järjestämislupien hakuprosessiin käytännössä liittyy, ja saada näitä näkökulmia mukaan myös 

työn alla olevaan järjestelmään. Seminaareissa käytävien keskusteluiden pohjalta eLuvat-hankkeessa 

laaditaan koulutuksen järjestäjille myös konkreettiset ohjeet tulevan järjestelmän käyttöön ("Näin haet 

järjestämislupaa AmKoutella"). 

 

http://blogit.jao.fi/eluvat


 

eLuvat 

Alueellinen työseminaari 17.3.2015, Omnia Finns, os. Finnsinmäki 6 

 

Ohjelma  

9.30 Aamupala tarjolla ravintolassa 

10.00 Tilaisuuden avaus 
kuntayhtymän johtaja Tapio Siukonen, Omnia 

 Koulutuksen järjestämislupien uudistuksesta 
ylitarkastaja Tarja Koskimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö 

 eLuvat ja AmKoute – salasanojen selitystä 
hankekoordinaattori Hanna Rajala, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 

 Koulutuksen järjestämisluvan hakuprosessista ja eri ajoitukset 
laatuasiantuntija Jukka Söderdahl, WinNova 
apulaisrehtori Tuija Ojanen, Omnia 

 Kohti yhteistä tietopohjaa 
ylitarkastaja Tomi Kytölä, opetus- ja kulttuuriministeriö 
sovellusasiantuntija Joonas Pesonen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy 

n. 12 Lounas ravintolan seisovasta pöydästä 

13.00 Kioskikierros 
 Järjestäjäkioski 

Hakemuksen valmisteluun ja lähettämiseen liittyvät koulutuksen järjestäjien 
henkilöt/roolit ja prosessit, mahdolliset ongelmakohdat prosessissa 
 

 AmKoute-kioski 
Käyttöliittymäluonnokset ja niistä nousevat ideat, kehitysehdotukset 
 

 Käsitteistökioski 
Mitkä ovat järjestämislupaprosessiin ja tilastotietoihin liittyvät avainkäsitteet ja niiden 
määrittelyt? Missä voi tulla sekaannuksia? Mitkä käsitteet vaativat vielä 
selventämistä? 

15.00 Yhteenveto ja päätöskahvit 

 

 

Tervetuloa!  


