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Asia OKM eHOKS-hankeryhmän asettaminen ja työpaikalla järjestettävän 

koulutuksen sopimusten valmistelutyö

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvät lait vahvistettiin 11.8.2017. 
Lait tulevat voimaan 1.1.2018. Reformin toimeenpanon tukiohjelma on käynnistetty 
pääministeri Juha Sipilän hallituksen vuosia 2017 - 2019 koskevan päivitetyn hallituk-
sen toimintasuunnitelman mukaisesti vuoden 2017 alussa. Tukiohjelma koostuu use-
ammasta kokonaisuudesta, joita ovat

1) viestintä ja vuorovaikutus
2) koulutuksen järjestäjien ja niiden henkilöstön tuki ja neuvonta uuden lainsäädännön 

soveltamisessa
3) toimintaprosessien uudistamisen ja kehittämisen tukeminen
4) opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen ja toimintakäytän-

töjen uudistaminen (ml. johtamisen tuki)
5) laadunhallinnan tuki.

Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon kannalta keskeisiä, 1.1.2018 voi-
maan tulevan lainsäädännön myötä uudistuvia toimintaprosesseja ovat henkilökohtais-
taminen ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen sekä työpaikalla järjestettävän 
koulutuksen prosessit, erityisesti työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta sopiminen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa eHOKS-hankeryhmän tukemaan henkilökohtais-
tamista ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista. Hankeryhmän tehtävänä on laatia 
vuoden 2017 loppuun mennessä

 suunnitelma digitaalisen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman val-
mistelua ja käyttöönottoa varten

 henkilökohtaistamisprosessin ja -toimintamallin kuvaus
 tietosisältö ja käsitteistö yhteentoimivuuden takaavalla tasolla
 selvitys mahdollisesti tarvittavista säädösmuutoksista.
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Hankeryhmän tehtävänä on lisäksi

 osallistua eHOKSin työkalujen kehittämiseen ja käyttöönottoon em. suunnitelman 
mukaisesti

 osallistua mahdollisesti tarvittavien säädösmuutosten valmisteluun. 

eHOKS-hankeryhmän puheenjohtajaksi opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuu opetus-
neuvos Seija Raskun opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hankeryhmän jäseniksi nime-
tään seuraavat henkilöt:

 ylitarkastaja Tomi Kytölä, opetus- ja kulttuuriministeriö
 opetusneuvos Jukka Lehtinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 opetusneuvos Mari Pastila-Eklund, opetus- ja kulttuuriministeriö
 erityisasiantuntija Ulla Angervo, Opetushallitus
 suunnittelija Paula Borkowski, Opetushallitus
 opetusneuvos Markku Kokkonen, Opetushallitus
 opetusneuvos Anne Liimatainen, Opetushallitus
 IT-arkkitehti Seppo Ränninranta, Opetushallitus
 opetusneuvos Mari Räkköläinen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi
 aikuiskoulutusjohtaja Pasi Artikainen, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutus-

keskus Sedu
 vararehtori Seija Katajisto, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
 kehityspäällikkö Heikki Mäkinen, Ami-säätiö, Amiedu
 ICT- ja laatupäällikkö Hanna Rajala, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän 

ammattiopisto.

Hankeryhmän kokoonpanoa täydennetään myöhemmin oppisopimuskoulutuksen ja 
koulutussopimuksen toimintaprosessien kehittämishankkeita koordinoivan hankkeen 
edustajalla.

eHOKS-hankeryhmän toimikausi on 20.9.2017 - 31.12.2018. Hankeryhmä valitsee tar-
vittaessa keskuudestaan sihteerin. Hankeryhmä voi kuulla asiantuntijoita. Hankeryh-
män jäsenille ei makseta palkkiota, mutta mahdolliset matkakulut korvataan valtion 
matkustussäännön mukaisesti.

eHOKS-hankeryhmän kulut maksetaan momentilta 29.20.21.

Hankeryhmän tulee tehdä tiivistä yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa ja osallis-
taa järjestäjät valmisteluun. Valmistelun aikana on kuultava myös opintohallintojärjes-
telmien toimittajia. Valmistelussa tulee ottaa huomioon aiemmissa ammatillisen koulu-
tuksen reformin kannalta merkityksellisissä hankkeissa jo tehty työ, yhteys kokonais-
arkkitehtuurityöhön sekä muihin reformin tukiohjelman hankkeissa tehtävään työhön. 
Lisäksi valmistelussa on huomioitava HOKSin rooli osana työpaikalla järjestettävän 
koulutuksen sopimuksia.
  
Työpaikalla järjestettävän koulutuksen sopimusten valmistelutyö tehdään osana 
parhaillaan haettavana olevia oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksen toimin-
taprosessin kehittämiseen kohdennettuja valtionavustushankkeita, erityisesti hankeko-
konaisuutta koordinoivassa hankkeessa. Koordinoivan hankkeen tulee laatia vuoden
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2017 loppuun mennessä sopimuksiin liittyvien prosessien kuvaus yhteistyössä hank-
keiden kanssa sekä tietosisältö ja käsitteistö ottaen huomioon sopimusten yhteys 
HOKSiin. Valtionavustushaussa hankkeiden edellytetään osallistuvan HOKSin kehit-
tämiseen sekä toimintaprosesseja tukevien digitaalisten palaluiden kehittämiseen
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