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Ohjelma
• Mika Tammilehdon alustus
• Vastaukset ennakkokysymyksiin
• Mahdollisuus esittää kysymyksiä ministeriölle ja Parasta–ohjelmien
koordinaattoreille
• Lisätietoa, webinaarin diat sekä kysymykset ja vastaukset lähetetään
kaikille ilmoittautuneille ja kootaan ministeriön nettisivuille:
http://minedu.fi/strategiarahoitus
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Vuoden 2019 strategiarahoituspäätökset
•

Strategiarahoitushakemukset:
–

•

Hakemuksia 101 koulutuksen järjestäjältä, yhteensä 62 milj. euroa
• tarjonnan rakenteen uudistaminen: 43 hakijaa, yhteensä n. 9,5 milj. euroa
• tilojen ja laitteiden käytön uudistaminen: 44 hakijaa, yhteensä n. 14,9 milj. euroa
• koulutuksen järjestäjien yhdistyminen: 12 hakijaa, yhteensä n. 5,1 milj. euroa
• ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen: 86 hakijaa, yhteensä n. 28,1 milj. euroa
• lentokoneasennuskoulutuksen valtakunnallinen kehittäminen: 7 hakijaa, yhteensä n. 1,4 milj. euroa
• ammattitaitokilpailujen järjestäminen: 5 hakijaa, yhteensä n. 3 milj. euroa

Strategiarahoituspäätökset
–
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Strategiarahoitusta myönnettiin 93 koulutuksen järjestäjälle, yhteensä 33,88 milj. euroa
• tarjonnan rakenteen uudistaminen: 5 koulutuksen järjestäjää, yhteensä 236 000 euroa
• tilojen ja laitteiden käytön uudistaminen: 26 koulutuksen järjestäjää, yhteensä n. 9,5 milj. euroa
• koulutuksen järjestäjien yhdistyminen: 11 koulutuksen järjestäjää, yhteensä n. 1,9 milj. euroa
• ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen: 85 koulutuksen järjestäjää, yhteensä n. 17,8
milj. euroa
• lentokoneasennuskoulutuksen valtakunnallinen kehittäminen: 7 koulutuksen järj., yhteensä n. 1,4
milj. euroa
• ammattitaitokilpailujen järjestäminen: 4 koulutuksen järjestäjää, yhteensä n. 3 milj. euroa
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Yhteiset tavoitteet kehittämistoiminnalle
•

Strategiarahoituksella toteutettavan toiminnalle asetettiin yhtenäiset tavoitteet
–
–
–

•

Tarjolla tukea toimeenpanoon
–

•

Ydinprosessien toimivuus ja valtakunnallinen yhdenmukaisuus
Yhteistyö ja hyvien toimintatapojen levittäminen
Toimeenpano omien lähtökohtien ja osaamistarpeen mukaan
Parasta-ohjelmien materiaalit, koulutukset ja toimintamallit sekä Parasta
kehittämiskokonaisuuden alueelliset yhteyshenkilöt löytyvät kootusti:
http://bit.ly/koontisivu_strategiarahoituksen_valineet

Strategiarahoituksen raportointi
–
–
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Päätöksissä asetettu seurantavälineet ja aikataulu
OKM antaa valmiit raportointipohjat
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Ennakkokysymykset
• Ydinprosessien kartoittamiseksi tehtävä kriittisten pisteiden tarkastelu:
tuleeko se toistaa vielä strategiarahoituksen käytön lopussa?
• Miten rahoituksen uudelleensuunnittelu tulisi tehdä, kun
strategiarahoitusta myönnettiin 1/3 haetusta? Mitkä ovat
uudelleensuunnittelun painopisteet?
• Miten strategiarahan käyttö raportoidaan ja milloin?
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Ennakkokysymykset
• Missä Parasta perheen osiossa on kehitetty HOKS:iin liittyvä
osaamiskartoitus? Vai onko sellaisen tehnyt joku oppilaitos itse? Mistä
ko. kartoituspohjan löytää?
• Miksi käyttöaika poikkeaa 2018 strategiarahoituksen käyttöajasta?
• Aiotteko jakaa rahoitusta saaneiden hakemusten sisällön?
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Ennakkokysymykset
•

Ammatillisen koulutuksen järjestäjän toimintakyvyn vahvistaminen: onko
koulutustarjonnan rakenteen uudistamiseen myönnetty 236 000 euroa myönnetty vain
erilaisiin yhteistyöhankkeisiin, vaikka hakuohjeen ehdoissa oli maininta, että rahoitusta
voidaan myöntää myös oman organisaation kehityshankkeisiin, jotka johtavat tarjonnan
uudelleensuuntaamiseen vastaamaan paremmin työelämän osaamistarpeita?

•

Tilojen ja laitteiden käytön uudistamiseksi on myönnetty 9,5 miljoonaa euroa. Vaikka
olimme hakemuksessamme kuvanneet toimintamme kehittämisen liittyvän läheisesti
toimitilauudistuksiin, jäimme ilman strategiarahoitusta ilmeisesti sen vuoksi, että olimme
syöttäneet budjetin vain koulutustarjonnan rakenteen uudistamisen kohtaan, vaikka
toimintamallin uudistaminen liittyy kiinteästi toimitilojen supistamiseen ja mm. siirtymiseen
kahteen vuoroon opetuksessa. Voiko tälle asialle tehdä enää mitään?
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Ennakkokysymykset
•

Miten suuri merkitys rahoituksen myöntämisessä on ollut koulutuksen
järjestäjän taloudellisella tilanteella?

•

Milloin OPH:n kautta tulevat valtionavustukset tulevat hakuun ja onko jo
tietoa niiden painopistealueista?

•

Millä perusteilla strategiarahoitus jaettiin?

•

Jotkut koulutuksen järjestäjät saivat paljon rahoitusta tilojen ja laitteiden
käytön uudistamiseen -hyväksyttiinkö investoinnit tähän rahoitukseen ja
millaiseen uudistamiseen eniten rahaa saaneet saivat rahoitusta tilojen ja
laitteiden käytön uudistamiseen?
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Mahdollisuus esittää kysymyksiä
Pikaviestillä tai mikrofonin kautta
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