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Asia Projektin asettaminen ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätely-

prosesseja tukevan sähköisen asiointi- ja päätöksentekojärjestelmän 

kehittämiseksi

Tausta

Ammatillisen koulutuksen valtakunnallisista tavoitteista, tutkintojen rakenteesta sekä 
yhteisistä opinnoista päättää valtioneuvosto ja tarkemmin tutkinnoista ja niiden laajuu-
desta opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutuksen järjestämistä varten opetus- ja kulttuu-
riministeriö myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle 
taikka valtion liikelaitokselle luvan ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Koulutusta 
voidaan ministeriön päätöksellä järjestää myös valtion oppilaitoksessa. Luvan myöntä-
misen edellytyksenä on, että koulutus on tarpeellista ja että luvan hakijalla on ammatil-
liset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Ammatil-
lisen koulutuksen järjestämisluvassa määrätään koulutustehtävästä, joka sisältää tar-
peelliset määräykset muun muassa koulutusaloista ja tutkinnoista, opetuskielestä, kun-
nista, joissa koulutusta voidaan järjestää, opiskelijamääristä, erityisestä koulutustehtä-
västä, koulutuksen järjestämismuodosta ja muista koulutuksen järjestämiseen liittyvistä 
asioista. Koulutuksen järjestäjä saa opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän mu-
kaista valtionosuusrahoitusta luvan mukaisesti järjestämäänsä ammatilliseen koulutuk-
seen.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä ei ole ollut käytettävissä koulutuksen järjestämislupa-
hakemusten käsittelyprosessia ohjaavaa ja tukevaa järjestelmää. Päätösten tuottami-
seen on käytetty vuodesta 1998 lukien KOUTE-sovellus, jonka ylläpito loppuu Opinto-
polku-uudistuksen myötä vuoden 2014 lopussa.

Ammatillisen koulutuksen järjestämislupahakemukset saapuvat opetus- ja kulttuurimi-
nisteriöön paperisina vapaamuotoisina hakemuksina. Kirjaamo skannaa hakemukset 
sähköiseen arkistoon. Hakemusten käsittelijät joutuvat usein pyytämään hakijoilta täy-
dennyksiä ja lisätietoja valmisteluprosessin aikana, mikä voi pidentää käsittelyaikoja. 
Vapaamuotoisten hakemusten vertailu on hankalaa, ja päätöksenteon tueksi tarvittavat 
lukuisat yhteenvedot ja analyysiraportit tehdään manuaalisesti Excel-taulukkoina. Val-
misteluprosesseissa syntyvä vuosittainen tilastoaineisto pidetään ajan tasalla manuaa-
lisesti.
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Tavoitteet

Projektin tavoitteena on ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosesseja tukevan 
sähköisen asiointi- ja päätöksentekojärjestelmän (AmKoute) suunnittelu, toteuttaminen, 
dokumentointi, käyttöönotto ja ylläpitoon siirto. Tavoitteena on kehittää opetus- ja kult-
tuuriministeriöön ja koulutuksen järjestäjien käyttöön yhteinen tietojärjestelmä, jossa 
ammatillisen peruskoulutuksen säätely- ja ohjausprosesseihin liittyvä asiointi opetus- ja 
kulttuuriministeriön ja koulutuksen järjestäjien välillä tapahtuu sähköisesti ja jossa sää-
tely- ja ohjausprosesseissa hyödynnettävät tilastoaineistot ovat yhteisesti kaikkien osa-
puolten käytettävissä. 

Kehitettävä järjestelmä palvelee ensi vaiheessa ammatillisen peruskoulutuksen pää-
töksentekoa ja ohjausprosessia. Järjestelmää voidaan myöhemmin laajentaa ammatil-
liseen lisäkoulutukseen sekä lukiokoulutuksen päätöksenteon ja ohjauksen tueksi.

AmKouten sähköiset palvelut tuotetaan sekä suomeksi että ruotsiksi.

Haku- ja päätösprosesseissa syntyvistä tiedoista tulee voida tuottaa raportteja, tilastoja 
ja yhteenvetoja koulutuksen järjestäjille hakemusten valmistelun tueksi ja opetus- ja 
kulttuuriministeriölle päätöksenteon tueksi. Raportteihin tulee voida myös yhdistää 
muista tietolähteistä saatavia tilastotietoja.

Asiointipalvelulla tulee voida tuottaa tarpeelliset dokumentit opetus- ja kulttuuriministe-
riön asianhallintajärjestelmään asiakirjojen kirjaamisen, arkistoinnin ja sähköisen alle-
kirjoituksen osalta.

Koulutuksen järjestämislupien päätöksentekoa varten opetus- ja kulttuuriministeriössä 
nykyisin käytössä olevasta KOUTE-järjestelmässä olevat päätöstiedot historiatietoi-
neen pitää soveltuvin osia poimia ja konvertoida uuteen järjestelmään.

Tulevalla AmKoute-järjestelmällä on oltava yhteys (avoin rajapinta) Opetushallituksen 
ylläpitämään Opintopolku-palvelukokonaisuuteen ja koodistopalveluun. Opintopolun 
vuosittaiset koulutustarjontatiedot perustuvat AmKoute-järjestelmän mukaisiin koulutus-
tehtäviin. AmKoute-järjestelmän teknisen toteutuksen tulee olla yhteensopiva Opinto-
polun teknologioiden ja rajapintojen kanssa, koska järjestelmän on tarkoitus hyödyntää 
Opintopolun palveluita ja siinä tehtyjä ratkaisuja. 

Tehtävä

Projektin tehtävänä on
 suunnitella, toteuttaa ja käyttöönottaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja koulu-

tuksen järjestäjien käyttöön yhteinen tietojärjestelmä (AmKoute), jossa ammatil-
lisen koulutuksen kaikki säätely- ja ohjausprosesseihin liittyvä asiointi opetus- ja 
kulttuuriministeriön ja koulutuksen järjestäjien välillä tapahtuu sähköisesti. Pro-
jektin ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan ammatillisen peruskoulutuksen jär-
jestämislupia ja koulutustehtäviä koskeva haku- ja päätöksentekojärjestelmä

 suunnitella, toteuttaa ja käyttöönottaa AmKouteen sisällytettävät ammatillisen 
koulutuksen säätely- ja ohjausprosesseissa käytettävät tilasto- ja analyysirapor-
tit siten, että ne ovat yhteisesti opetus- ja kulttuuriministeriön ja koulutuksen jär-
jestäjien käytettävissä. Projektin ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan amma-
tillisen peruskoulutuksen järjestämislupia ja koulutustehtäviä koskevassa haku-
ja päätöksentekoprosessissa tarvittavat tilasto- ja analyysiraportit.
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Projektin työ pohjautuu kevään 2014 aikana opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistu-
neeseen määrittelydokumenttiin. Projektissa tarkennetaan, täydennetään ja ajanmu-
kaistetaan jo tehty määrittelydokumentaatio.

Projektiin sisältyy uuden AmKoute-järjestelmän suunnittelu, toteutus, käyttöönotto ja yl-
läpitoon siirto sekä dokumentointi.

Aikataulu

Projekti käynnistyy 29.9.2014 ja päättyy 31.12.2015. Projektin toteutus vaiheistetaan 
seuraavasti:

 Tehtävien 1 ja 2 ensimmäiset vaiheet on oltava toteutettuina viimeistään 
31.12.2014, siten että ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupia ja koulu-
tustehtäviä koskeva haku- ja päätöksentekojärjestelmä voidaan ottaa käyttöön 
1.1.2015 lukien.

 Tehtävät 1 ja 2 on oltava toteutettuina viimeistään 31.12.2015, siten että Am-
Koute-järjestelmä kokonaisuudessaan voidaan ottaa käyttöön 1.1.2016 lukien.

Ohjaus- ja projektiryhmien tehtävät ja kokoonpanot

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelypro-
sesseja tukevan sähköisen asiointi- ja päätöksentekojärjestelmän (AmKouten) kehittä-
miseksi ja toteuttamiseksi johto-, ohjaus- ja projektiryhmät.

Ohjausryhmän tehtävänä on
 tehdä projektin etenemistä koskevat linjaukset ja päätökset sekä seurata ja oh-

jata projektin työtä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
 hyväksyä projektisuunnitelma
 seurata projektin aikataulua ja kustannuksia
 hyväksyä projektin eri vaiheet ja tulokset.

Projektiryhmän tehtävänä on
 valmistella projektisuunnitelma
 suunnitella, toteuttaa ja käyttöönottaa AmKoute-järjestelmä ohjausryhmän linja-

usten mukaisesti
 huolehtia siitä, että kehitettävästä järjestelmästä tulee helposti käytettävä ja että 

se palvelee kaikilta osin sekä koulutuksen järjestäjien että ministeriön tarpeita
 varmistaa järjestelmän yhteentoimivuus Opintopolun kanssa
 huolehtia järjestelmän ylläpitoon siirrosta
 osallistua järjestelmän testaukseen ja käyttöönoton tukeen
 suunnitella järjestelmän käyttöönoton edellyttämä tiedotus ja koulutus
 huolehtia projektin dokumentaatiosta sekä
 tehdä muut ohjausryhmän sille määräämät tehtävät.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää myöhemmin ministeriön ja CSC – Tieteen tieto-
tekniikkakeskus OY:n välisen sopimuksen (sopimusnumero 012014923) mukaisesti 
projektille johtoryhmän, joka päättää projektisuunnitelmasta ja resursseista.

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuu Teidät johtaja Mi-
ka Tammilehto.

Ohjausryhmän jäseniksi kutsutaan
 ylitarkastaja Tomi Kytölä, opetus- ja kulttuuriministeriö
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 yksikön päällikkö–tietohallintojohtaja Erja Nokkanen, Opetushallitus
 kuntayhtymän johtaja, Hannu Heikkilä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 

Keuda
 toimitusjohtaja Jarno Tuimala, Hyria koulutus Oy
 kehityspäällikkö Antti Mäki, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 projektipäällikkö Kristiina Uolia, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Projektiryhmän puheenjohtajaksi opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuu kehityspäällikkö 
Antti Mäen CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:stä.

Projektiryhmän jäseniksi kutsutaan
 ylitarkastaja Tarja Koskimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö
 ylitarkastaja Tomi Kytölä, opetus- ja kulttuuriministeriö
 opetusneuvos Jukka Lehtinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 hallitusneuvos Tarja Lehtinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 opetusneuvos Anne Mårtensson, opetus- ja kulttuuriministeriö
 opetusneuvos Tarja Olenius, opetus- ja kulttuuriministeriö
 opetusneuvos, Tarja Riihimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö
 opetusneuvos Elise Virnes, opetus- ja kulttuuriministeriö
 erityisasiantuntija Outi Kivipelto, Opetushallitus
 it-arkkitehti Seppo Ränninranta, Opetushallitus
 apulaisrehtori Tuija Ojanen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 laatuasiantuntija Jukka Söderdahl, Länsirannikon Koulutus Oy
 suunnittelupäällikkö Hanna Rajala, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
 sovellusasiantuntija Lauri Jokipii, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 projektipäällikkö Kristiina Uolia, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Projektiryhmän pysyviksi asiantuntijoiksi kutsutaan sovellusasiantuntija Joonas Peso-
nen CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:stä ja konsultti Tuulikki Koski.

Ohjaus- ja projektiryhmien sihteereinä toimivat ylitarkastaja Tomi Kytölä ja projektipääl-
likkö Kristiina Uolia.

Ohjaus- ja projektiryhmän työskentely toteutetaan virkatyönä. Ohjausryhmän ja projek-
tiryhmän jäsenille ei makseta palkkioita. Koulutuksen järjestäjien edustajien matkakulut 
korvataan.

Kustannukset

Ohjaus- ja projektiryhmän kustannukset maksetaan momentilta 29.20.21.

Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen

Opetusneuvos Seija Rasku
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Jakelu Ohjaus- ja projektiryhmien puheenjohtajat, jäsenet ja pysyvät asiantuntijat

Tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerekisteri
Opetushallitus
Tilastokeskus
Koulutuspolitiikan osasto
Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto
Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö
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