
Webinaarin 4.2.2021 kysymykset ja vastaukset 
 
 
K: Mitä dokumentteja liitetään hakemukseen uutta toimijan järjestämislupaa hakemisessa, jos 
nykyinen järjestämisluvan haltija hakee siirtoa uudelle toimijalle? 
V: Ohjeistus tulee seuraavassa vaiheessa nettisivuille. Tässä webinaarissa 4.2. keskitytään 
muutoshakemuksiin. 

 

K: Miten kuvataan/perustellaan toiminta-aluetta, yhteistyötä ja toiminnallisia edellytyksiä? 
V: Ensisijaiset toiminta-alueet on määritelty 1.1.2018 alkaen.  Tutkintoja ja koulutusta saa lisäksi järjestää 
Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta myös muualla Suomessa. Yhteistyön kuvauksen ja osaamisen 
arvioinnin toteuttamissuunnitelman osalta viitataan ohjeeseen osaamisen arvioinnin 
toteuttamissuunnitelman sisällöstä. Toiminnallisia edellytyksiä arvioidaan kokonaan uuden hakijan osalta ja 
siitä tulee erillinen ohjeistus, kuten kysymyksen yksi vastauksessa todetaan. Kun koulutuksen järjestäjä 
hakee uutta tutkintoa, hakijan toiminnallisia edellytyksiä arvioidaan myös työelämätoimikunnan 
lausuntomenettelyllä. 

 

K: Miten varmistetaan työelämätoimikuntien ohjeistusten yhtenäinen linjaus? 
V: Työelämäkuntien tehtävänä on osallistua näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun 
varmistamiseen ja sekä pyynnöstä antaa OKM:lle lausuntoja osaamisen arvioinnin 
toteuttamissuunnitelmasta, osallistua tutkintorakenteen kehittämiseen ja käsitellä osaamisen arviointia 
koskevat oikaisupyynnöt. Ministeriö ottaa lausunnon huomioon arvioidessaan koulutuksen järjestäjän 
toiminnallisia edellytyksiä kokonaisuudessaan. Lisäksi ministeriö on ohjeistanut työelämätoimikuntia 
lausuntojen laatimisesta. 

 

K: Tuleeko tutkinnon osaamisalueet kuvata erikseen ja laatia erilliset oats:t osaamisaloittain?  
V: Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma laaditaan tutkinto- tai koulutuskohtaisesti. 
Toteuttamissuunnitelmassa kuvataan yleiset arvioinnin menettelytavat, jolloin suunnitelma on 
sovellettavissa tutkinnon kaikkiin osaamisaloihin. Mikäli tutkintoon sisältyvästä osaamisalasta säädetään 
opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella (Laki 531/2017, 6 §), niin tämän tutkinnon osaamisen arviointi 
kuvataan toteuttamissuunnitelmassa osaamisaloittain, esimerkiksi metsäalan perustutkinto 
(metsäkoneenkuljetuksen osaamisala). Osaamisen arviointi kuvataan tutkinnon osittain, mikäli ao. 
tutkinnon osan osaamisen arvioinnista säädetään muulla kuin ammatillisen koulutuksen lainsäädännöllä, 
esimerkiksi logistiikan perustutkinto, kuljetusalan perustason ammattipätevyys. 

 

K: Jos tutkinto poistetaan luvasta, tuleeko maksu? 
V: Hakemuksesta tehtävästä päätöksestä peritään maksu. 

 

K: Ministeriö pyytää lausunnon työelämätoimikunnalta, johon koulutuksen järjestäjältä pyydetään 
vastineen. Mihin vastinepyyntö lähetetään ministeriöstä? 
V: Ministeriö kuulee koulutuksen järjestäjää työelämätoimikunnan ensimmäisestä lausunnosta. 
Kuulemispyyntö lähetetään Vahva-järjestelmästä siihen koulutuksen järjestäjän sähköpostiosoitteeseen, 
johon tulee kaikki järjestäjän posti muutoinkin ministeriöstä. Jos koulutuksen järjestäjä ei ole antanut 
suostumustaan sähköiseen asiointiin, kuulemispyyntö lähetetään paperipostina. 
 



K: Missä vaiheessa järjestämislupaa voi hakea uudesta voimaan tulevasta tutkinnosta (vammaisalan at, 
joka tulee voimaan 1.8.2021)? Tuleeko myös jo nyt kehitysvamma-alan at järjestäjien hakea 
järjestämislupaa uuteen at:hen? 
V: Mikäli koulutuksen järjestäjällä on jo luvassaan kehitysvamma-alan ammattitutkinto, ei järjestämisluvan 
muutosta tarvitse hakea, ja ministeriö tekee viranomaisaloitteisesti muutokset järjestäjän 
järjestämislupaan. Tästä on tarkempi ohjeistus lähetetyssä kirjeessä. Kirje löytyy myös OKM:n ammatillisen 
koulutuksen nettisivuilta Koulutuksen järjestäminen –alasivulta. 

 

K: Olenko ymmärtänyt oikein, että tutkintoon valmentava koulutus (Tuva) tulee teknisenä päätöksenä, 
jos koulutuksen järjestäjällä lupa Valmaan? 
V: Tästä lähetetään myöhemmin ohjeistus koulutuksen järjestäjille. 

 

K: Onko Oiva-tietokantaan tulossa sähköinen palvelu järjestämislupien muutoksiin? Muistelen, että 
tällainen olisi jossain kohtaa mainittu. 
V: Sähköisen järjestämislupahakupalvelun toteuttamisesta Oiva-palveluun päätetään vuoden 2021 aikana. 

 

K: Millä perusteella urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tehtävät myönnetään? 
V: Tehtävää myönnettäessä arvioidaan koulutustarvetta ja koulutuksen järjestäjän edellytyksiä järjestää 
koulutus ottaen huomioon, mm. yhteistyö urheiluakatemian kanssa. 

 

K: Jos uuden tutkinnon hakijalla ei ole laajan oppisopimustehtävän oikeutta, niin kuinka haettavan 
tutkinnon koulutustarve arvioidaan? 
V: Opetus- ja kulttuuriministeriö huolehtii järjestämislupien myöntämisessä, että järjestämisluvat 
muodostavat kokonaisuuden, joka varmistaa ammatillisen koulutuksen riittävän saatavuuden. Koulutuksen 
järjestäjä voi hankkia tutkintojen osia ja tutkintokoulutusta toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä. 
Koulutuksen järjestäjän tulee tarvittaessa ohjata hakeutuja sellaiselle koulutuksen järjestäjälle, jolla on ao. 
tutkinto järjestämisluvassaan. 

 

K: Löytyykö kaikki eri hakuihin tarvittavat lomakkeet samasta paikasta ja mistä ne löytyvät? 
V: Järjestämisluvan muutoshakemus on vapaamuotoinen. Nettisivuille tulee ohjeistus hakemuksen 
sisällöstä ja liitteistä. Kokonaan uuden järjestämisluvan osalta ohjeistus tulee myöhemmin. 

 

K: Tuleeko koulutuksen järjestäjän tunnistaa ja tunnustaa myös sellainen osaaminen, mihin liittyvää 
tutkintoa sillä ei ole järjestämisluvassaan? 
V: Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, 
joka vastaa tutkinnon perusteita tai osaamistavoitteita. Osaamisen tunnustaminen ei ole riippuvainen 
koulutuksen järjestäjän järjestämisluvassa olevista tutkinnoista.  


