
Webinaarissa 18.5.2022 esiin nousseet kysymykset vuoden 2022 
strategiarahoituksesta 

Avustuksen hakemiseen liittyvät kysymykset:  

Kysymys: Miksi hakumenettelyä on muutettu edellisvuosiin verrattuna? Mitä tarkoittaa, että 
kaikilla on mahdollisuus osallistua hankkeisiin?  

Vastaus: Tavoitteena kehittämiskokonaisuuksissa 1-3 on vaikuttavuuden lisääminen 
kehittämisverkoston avulla. On huomioitava, että kuitenkin jokaisella ammatillisen koulutuksen 
järjestäjällä tulee olla mahdollisuus osallistua näihin kehittämiskokonaisuuksiin. Lisäksi 
kehittämiskokonaisuuksissa hyödynnetään jo olemassa olevaa osaamista ja verkoston avulla 
saadaan mukaan myös erilaiset tilanteet, joita on tarpeen kehittää. 

Kunkin kehittämiskokonaisuuden koordinointi on siihen avustusta hakevan ja saavan koulutuksen 
järjestäjän vastuulla. Tavoitteena on tehdä laajaa yhteistyötä koko ammatillisen koulutuksen 
järjestäjäverkkona.  

Kysymys: Kannattaako edes harkita, että yksittäinen koulutuksen järjestäjä hakisi myös omaa 
hanketta? 

Vastaus: Kehittämiskokonaisuuksissa 1–3 tavoitellaan laajaa verkostohanketta, näin ollen yksittäisen 
koulutuksen järjestäjän ei kannata hakea omaan yksittäiseen hankkeeseen avustusta. Omaa 
kehittämistyötä voi skaalata laajoihin verkostohankkeisiin ja tuoda omaa osaamista ja kehittämistarpeita 
kehittämistyöhön.   

Hakukohteissa 4-5 voi yksittäinen koulutuksen järjestäjä hakea myös käyttötarkoituksenmukaista 
avustusta.  

Kysymys: Millä varmistetaan, että kaikilla järjestäjillä on mahdollisuus osallistua? Miten 
kutsutaan mukaan?  

Vastaus: Opetus- ja kulttuuriministeriö perustaa Howspace –tilan ammatillisen koulutuksen 
järjestäjille. Howspace –tilaan osallistumisesta tulee jokaiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle 
tieto sähköpostilla järjestäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.  

Kysymys: Miksi kehittämiskokonaisuudet eivät ole jatkumona 2020–2021 
strategiarahoitushakuihin? Aiemmissa hakutiedotteissa oli linjattu, että kehittämisen 
painopisteet jatkuvat vuoden 2022 haussa, joten olemme valmistautuneet niihin kohdistuviin 
kehittämistoimiin. 
 
Vastaus: Aiempina vuosina (2020–2021) strategiarahoitusta on myönnetty Oikeus Osata –
ohjelmaan. Tänäkin vuonna strategiarahoitus kohdistuu opetuksen ja ohjauksen laadun 
parantamiseen, tieto-osaamisen kehittämiseen sekä oppimisympäristöjen kehittämiseen. Tämän 
vuoden hakukohteissa on tarkennettu tietyt kehittämiskokonaisuudet. Kehittämiskokonaisuudet 
ovat muodostuneet esimerkiksi digikyvykkyyskyselyn pohjalta sekä havainnoista OPVA –opintojen 
valtakunnallisesta nykytilasta ja kansallisten tietovarantojen laadusta ja kattavuudesta.  
 



Edelleenkin strategiarahoituksella vastataan toimintalainsäädännön ja hallitusohjelman tavoitteiden 
edistämiseen. 
 
Kysymys: Miten 15 miljoonan euron on suunniteltu jakaantuvan viiteen hakukohteeseen? 

Vastaus: Hakuilmoituksissa on kerrottu, kuinka paljon rahoitusta on asetettu eri 
kehittämiskokonaisuuksiin.  

Kysymys: Onko tarkoitus tehdä koko ammatillista koulutusta koskevaa kehittämistyötä vai 
kohdennetaanko rahoitus jakautuviin kanaviin (Luonnos hallituksen esitykseksi toisen asteen 
koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksista ). Vai pitääkö edes huomioida? 

Vastaus: Kehittämistoimia tehdään ammatillisen koulutuksen lainsäädännön puitteissa, eikä siihen ole 
kohdistettu muutoksia. Valtionavustuksen käyttöaikana noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.  

Kysymys: Tarvitaanko jo hakuvaiheessa isoihin verkostohankkeisiin aiesopimukset liitteeksi? 

Vastaus: Hakemusta voi täydentää sähköisessä asiointipalvelussa hakuajan jälkeen. 
Delegointisopimuksen voi tehdä, kun valtionavustus on myönnetty. Huomiona kuitenkin, että 
delegointisopimus voidaan tehdä toimijoiden kanssa, joilla on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
(531/2017) 22 §:n mukainen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa ja jotka hakija on 
hakulomakkeessa ilmoittanut kuuluvan verkostoon.  

Kysymys: Mitä, jos kehittämiskohteisiin 1-3 ei tule yhtään hakemusta, miten toimitaan sen 
jälkeen? 

Vastaus: Jos kehittämiskohteisiin ei haeta valtionavustusta, raha jää käyttämättä. 

Yksittäisiin hakukohteisiin liittyvät kysymykset:  

Kysymys: Myönnetäänkö valtionavustusta edelleen ruotsinkieliselle järjestäjälle, joka on mukana 
järjestämässä myös Taitaja2023 kilpailuja?  

Vastaus: Ammattitaitokilpailuihin myönnetään avustus vuoden 2023 päävastuussa olevalle järjestäjälle, 
joka toteuttaa Taitajakisat yhteistyösopimuksen kautta. Avustusta ei myönnetä erikseen muille kuin 
yhdelle po. järjestäjälle. Hakuilmoitukseen on kirjattu, että rahoituksella tulee edelleen huolehtia kisojen 
järjestämisestä siten, että kisojen kaksikielisyys toteutuu.  
 
Kysymys: Voiko tietojohtamisen kehittämistä kohdentaa henkilöstön työhyvinvoinnin 
selvittämiseen ja tukemiseen. Poikkeusaika on luonut haasteita monen työntekijän työkyvylle ja 
työhyvinvoinnille. 

Vastaus: Periaatteessa kyllä, mutta painopiste on kansallisten tietovarantojen ja järjestäjien omien 
tietojen hyödyntäminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kehittämiskokonaisuuden ajatuksena on 
kansallisen tietovarannon ja koulutuksen järjestäjän omista järjestelmistä johdettujen tietojen 
hyödyntäminen.   

Kysymys: Kehittämiskokonaisuudet 1. ja 2. liittyvät aikaisempaan OKM:n erityisavustukseen 
Ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen. Miten näiden avustusten 
keskinäistä yhteistyötä ja rajapintoja koordinoidaan? 

https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM083:00/2021
https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM083:00/2021


Vastaus: Valtionavustusta saavien tahojen tulee tehdä yhteistyötä tarvittavilta osin olemassa olevien 
hankkeiden kanssa.  

 

 


