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Opetusministeriön hallinnonalan 

tietohallintostrategia 2006-2015

Toiminta-ajatus

- Opetusministeriön johtaman tietohallintoyhteistyön tehtävänä on

tarjota koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin toimijoille turvalliset,

kustannustehokkaat ja yhteen toimivat välineet ja yleispalvelut. Näin

vapautetaan hallinnonalan voimavaroja ja luodaan mahdollisuus

keskittyä ydintoimintoihin, innovaatioihin sekä palveluiden ja niiden

laadun kehittämiseen.

Visio

- Tietohallintoyhteistyön tuloksena hallinnonalalla on käytössään

määritellyt käsitteet, prioriteetit, toimintamallit ja rajapinnat, joiden

avulla on rakennettu innovatiivisia hallinnonalan yhteisiä ja toimijoiden

omia palveluja. Näiden seurauksena hallinnonalan toiminta on

tehokasta ja koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin palvelut ovat

käytettävissä yhtenäisinä ja helposti saavutettavina.
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Opetusministeriön hallinnonalan 

tietohallintostrategia 2006-2015

Strategiset linjaukset

- Tavoitteena on parantaa opiskelun, opetuksen, tutkimuksen ja 

kulttuurin tietotukea, lisätä tiedon yhteiskäyttöä ja vähentää erillisten 

järjestelmien määrää. Tätä varten opiskelijoita, opintosuorituksia ja 

opetusta koskevat ydinkäsitteet ja perusprosessit yhtenäistetään ja 

niiden pohjalle kehitetään yhteiset tietojärjestelmät, jotka kattavat 

koko prosessin opiskeluun hakemisesta opintojen valmistumiseen 

saakka. Kaikki uudet palvelut toteutetaan sähköisinä.

- Opetusministeriö vastaa hallinnonalan tietohallinnon ohjauksesta 

osana toiminnan ja talouden suunnittelua ja johtamista. Yhteistyö on 

aina ensisijainen toiminnan muoto uusia palveluja kehitettäessä, 

suunniteltaessa ja toteutettaessa. Tietohallinnon organisointi perustuu 

joustavaan ja asialähtöiseen verkostomaiseen toimintatapaan.
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Opetusministeriön hallinnonalan 

tietohallintostrategia 2006-2015

- Tietohallintostrategian onnistunut toteuttaminen edellyttää 

hallinnonalan toimijoiden osaamisen vahvistamista.

- Tavoitteena on edelleen parantaa tietohallinnon 

kustannustehokkuutta. Keskeisiä keinoja ovat yhteisten palvelujen ja 

muiden resurssien käytön lisääminen ja yhteistyö hankintojen 

toteuttamisessa.
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Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosesseja 

tukeva sähköinen asiointi- ja päätöksentekojärjestelmä 

• Tavoitteena on ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosesseja 

tukevan sähköisen asiointi- ja päätöksentekojärjestelmän (AmKoute) 

suunnittelu, toteuttaminen, dokumentointi, käyttöönotto ja ylläpitoon 

siirto.

• Tavoitteena on kehittää OKM:n ja koulutuksen järjestäjien käyttöön 

yhteinen tietojärjestelmä, jossa ammatillisen peruskoulutuksen 

säätely- ja ohjausprosesseihin liittyvä asiointi tapahtuu sähköisesti ja 

säätely- ja ohjausprosesseissa hyödynnettävät tilastoaineistot ovat 

yhteisesti kaikkien osapuolten käytettävissä.

• Kehitettävä järjestelmä palvelee ensi vaiheessa ammatillisen 

peruskoulutuksen päätöksentekoa ja ohjausprosessia. Järjestelmää 

voidaan myöhemmin laajentaa ammatilliseen lisäkoulutukseen sekä 

lukiokoulutuksen päätöksenteon ja ohjauksen tueksi.
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Projektiorganisaatio

• Ohjausryhmää vetää johtaja Mika Tammilehto/OKM

– Tehdä on projektin etenemistä koskevat linjaukset ja päätökset sekä seurata 

ja ohjata projektin työtä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

• Projektiryhmää vetää kehityspäällikkö Antti Mäki/CSC

– suunnitella, toteuttaa ja käyttöönottaa AmKoute-järjestelmä

– varmistaa järjestelmän yhteen toimivuus Opintopolun kanssa

– huolehtia järjestelmän ylläpitoon siirrosta

– uuden järjestelmän testaus ja käyttöönotto

– tiedotus ja koulutus

• Valmistelu tehdään yhteistyössä OPH:n, CSC:n ja koulutuksen 

järjestäjien kanssa

• Projektin toimikausi 29.9.2014 - 31.12.2015
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Yhteenvetoa   1/2

• Normaalia ohjauksen ja säätelyn kehittämistä

• Aikaisemmin ammatillisen peruskoulutuksen 

järjestämislupapäätökset sähköisesti, mutta hakemukset tulleet 

paperilla – nyt sekä haku että päätökset sähköisesti

• Koute (ammatillisen peruskoulutuksen päätöksentekojärjestelmä)  

ollut käytössä vuodesta 1998, Koulutan sovellus

• Kouluta ”luki” Koutessa olevia ammatillisen peruskoulutuksen 

järjestämislupapäätösten sisältöjä ja Koutesta oli tiedonsiirto 

valtionosuusjärjestelmään (rahoitus)

• Järjestämislupa saatu kerran, muutokset koskevat koulutustehtävää

• Jatkossa opintopolku.fi ”lukee” koulutustehtäväpäätöksiä, myös 

tiedonsiirto valtionosuusjärjestelmään

• Uusi nykyaikainen järjestelmä
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Yhteenvetoa   2/2

• Laajennus aikaisempaan monella tapaa mm.:

- järjestäjän asiointipalvelu 

- strukturoidummat haut/hakukierrokset

- hakemusten ja päätösten valmistelun tuki 

- päätöksenteon nopeuttaminen

- läpinäkyvyys

- avoimmuus

- tilastot
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Miltä uusi ammatillisen peruskoulutuksen 

koulutustehtävä tulee näyttämään…  1/2

• Koulutustehtävän ulkonäkö ja sisällön rakenne – MUUTOS: kaksi 

ensimmäistä sivua, perustelut, koulutustehtävä liitteenä ja siihen 

sisältyvien osien järjestys

• Samat asiat – MUUTOS: eri järjestys ja eri tavoin muotoiltuna

• Erityinen koulutustehtävä – MUUTOS: vain erityisopetus erityisenä 

koulutustehtävänä

• Nyt koulutustehtävässä lueteltu koulutusalat ja niiden sisällä se, mitä 

tutkinto- tai koulutusohjelmaa ei saa järjestää – muutama poikkeus oli 

ns. salliva info (mm. kuljettajakoulutus ja kokeilut) – MUUTOS  (suuri): 

alat ja niiden sisällä lueteltu, mitä perustutkintoja/osaamisaloja voi 

järjestää 
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Miltä uusi ammatillisen peruskoulutuksen 

koulutustehtävä tulee näyttämään…  2/2

• Urheilijoiden ammatillinen peruskoulutus, Vieraskielinen ammatillinen 

peruskoulutus, Sisäoppilaitosmuotoinen koulutus jne. – MUUTOS: 

sijoitettu koulutustehtävässä eri paikkoihin

• Kuljettajakoulutus – MUUTOS: eritelty, onko Perustason lupa (sis. 

myös jatkokoulutuksen) vai pelkästään lupa Jatkokoulutukseen

– sekä seuraava PÄIVITYS: ellei ole perustason kuljettajakoulutuslupaa, tekniikan ja 

liikenteen alalla logistiikan perustutkinnossa ei ole myöskään lupaa järjestää 

seuraavien osaamisalojen koulutusta: kuljetuspalvelut ja lentoasemapalvelut

Tavoite: Uuden rakenteen mukaiset koulutustehtävät teknisinä 

päivityksinä elokuun 2015 aikana järjestäjille
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