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Uudistusten aikatauluja ja koulutuksen järjestäjän toimet 

2014 2015 2016 2017 

Lakiuudistukset 
- Rahoitus 
- Järjestäjä-

verkko 

OKM 
- Ohjeistus ja 

päätöksenteko 
 
- AmKoute-

järjestelmä 
 

Koulutuksen 
järjestäjä 
 
 

eLuvat-hanke 
 
 
 
 
 
 

Lakien valmistelu  
Lainsäädäntö 

voimaan ? 

Järjestämislupiin liittyvä tiedotus ja ohjeistus 

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosesseja tukevan 
sähköisen asiointi- ja päätöksentekojärjestelmän 

kehittämisprojekti 

Asiointi- ja päätöksentekojärjestelmän 
laajentaminen muihin koulutusmuotoihin 

”Näin haet ammatillisen 
peruskoulutuksen 
järjestämislupaa 

AmKoutella” 

Toiminnan kehittäminen uusien tutkinnon perusteinen ja mahdollisen uuden lainsäännön 
mukaiseksi 

Palaute 
järjestäjiltä 
kehittämi-
sen tueksi 

Seminaarit 
12.3. J:kylä 
17.3. Espoo 

Lakien valmistelu ja hyväksyminen ? 



Koulutuksen 
järjestäjä 
 
 

Järjestelmät 
 
 

 
 
 
 
 
 

OKM 
 
 
 

Järjestämislupien hallinta 

Hakee uutta 
järjestämislupaa tai 
muutosta nykyiseen 

lupaan 

Vastaanottaa 
järjestämislupa-

hakemuksen 

Analysoi hakemuksen 
tiedot ja valmistelee 

päätöksen 

Tekee 
järjestämislupa-

päätöksen 

AmKoute 
• Hakupalvelu 
• Valmisteluväline 
• Analyysityökalu 
• Päätöksenteon 

tukiväline 
• Julkaisuväline 
• Lupavaranto 

 

 

Opintopolku 

Saa päätöksen 

Vipunen 

TEM 
Opetus-
hallitus 

YTJ 

Valtionosuus-
tiedot (Valos) 

VATT Tilastokeskus 



Koulutuksen järjestäjän lupahakemuksen valmistelu ja 
laatiminen 

Kansalliset tietovarannot 

Valtionosuus-
tiedot (Valos) 

Vipunen 

Tilastokeskus 

Opintopolku 

Tieto koulutustarpeesta kansallisen tai 
alueellisen ennakoinnin kautta 
• Kesu, OPH/OKM 
• Ely-keskukset, maakuntaliitot, kauppakamarit 

 

Koulutustarpeen analysointi ja valmistelutyö 
Nykytilan selvitys ja tulevaisuuden näkemys 
• Elinkeinorakenne, väestökehitys 
• Opiskelijapaikkamäärä, työvoimatilanne ja –tarve 
• Mahdolliset yhteistyökumppanit ja –verkostot 
• Työelämän näkemys, lausunnot 
• Tulosrahoituksen mittarit 

 

 

Koulutuksen järjestäjän hakupäätös 
• Hallituksen tai muun johtoelimen virallinen päätös 

Hakemuksen laatiminen ja lähettäminen 
• Laatijan tai laatijoiden nimeäminen 
• Hakemuksen tarkastaminen, allekirjoittaminen ja 

lähetys OKM 
Järjestämislupien hallinta,  
käsittely ja päätöksenteko 

AmKoute 
järjestelmä 

 

Hakemuksen käsittelyn seuranta ja 
mahdollinen täydentäminen 

Valtion 
taloudellinen 

tutkimuskeskus 
(Vatt) 

TEM 



Järjestämislupa-asioista - aikataulua ja muut toiminnot 

2014 2015 2016 2017 

Lakiuudistukset 
- Rahoitus 
- Järjestäjä-

verkko 

OKM 
- Ohjeistus ja 

päätöksenteko 
 
- AmKoute-

järjestelmä 
 

Koulutuksen 
järjestäjä 
 
 

Lakien valmistelu 
Lainsäädäntö 

voimaan ? 

Asiointi- ja päätöksentekojärjestelmän 
laajentaminen muihin koulutusmuotoihin 

Lupahakemusten valmistelu ja 
hakemuksen laadinta 

Toiminnan kehittäminen uusien tutkinnon perusteinen 
ja mahdollisen uuden lainsäännön mukaiseksi 

Valma-
koulutuksen 

lupahaku 

Lupa-
päätö

s 
Valman 

opiskelija-
haku 

Kevään yhteishaku Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku 

Jatkuva aikuiskoulutuksen tarjonta, haku ja valinta 

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosesseja tukevan 
sähköisen asiointi- ja päätöksentekojärjestelmän 

kehittämisprojekti 

Järjestämislupiin liittyvä tiedotus ja ohjeistus 

Lakien valmistelu ja hyväksyminen ? 



Koulutuksen järjestäjän lupahakemuksen  
valmistelu ja laatiminen 

Tieto koulutustarpeesta kansallisen tai 
alueellisen ennakoinnin kautta 

Koulutustarpeen analysointi ja  
hakemuksen valmistelutyö 

Koulutuksen järjestäjän hakupäätös 

Hakemuksen viimeistely ja lähettäminen 

OKM 
Hakemuksen käsittely 

ja päätöksenteko 

”AmKoute” 
järjestelmä 

Hakemuksen käsittelyn seuranta ja 
mahdollinen täydentäminen 

Oppimis-
ympäristöt 

Ammatilliset 
edellytykset 

Työvoima-
tarve 

Taloudelliset 
edellytykset 

Koulutus-
tarve 

Toiminnalliset 
edellytykset 

Pedagogiset 
järjestelyt 

Verkostot 

Kansalliset tietovarannot 

Valtionosuus-
tiedot (Valos) 

Vipunen 

Tilastokeskus 

Opintopolku 

Valtion 
taloudellinen 

tutkimuskeskus 
(Vatt) 

TEM 


