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SELVITYS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMIN TOIMEENPANOSTA  
SEKÄ KORONAVIRUSPANDEMIAN VAIKUTUKSISTA KOULUTUKSEEN 

 
Hyvä vastaanottaja, 

opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt selvitykset koskien ammatillisen koulutuksen reformin 
toimeenpanoa sekä koronaviruspandemian vaikutuksia koko toisen asteen koulutukseen; selvitys kattaa 
sekä ammatillisen että lukiokoulutuksen. Selvityksen toteuttaa Owal Group Oy yhteistyössä Globedun 
kanssa. Selvitystyö on käynnistynyt lokakuussa 2020 ja sen tulokset raportoidaan helmikuussa 2021. 
 
Selvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa ammatillisen koulutuksen uudistuksen etenemisestä ja arvioida 
uudistuksen toimeenpanoa erityisesti ammatillisen koulutuksen laadun varmistamisen, opiskelijoiden 
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta. Tuloksia hyödynnetään ammatillisen koulutuksen laadun  
ja tasa-arvon kehittämisohjelmaan kohdennetun rahoituksen suuntaamisessa, kehittämisohjelman 
vaikuttavuuden arvioinnissa ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien ohjauksessa.  
 
Samassa yhteydessä kootaan tietoa koronaviruspandemian vaikutuksista ammatillisesta koulutuksesta ja 
lukiokoulutuksesta. Tietoa hyödynnetään kokonaiskuvan ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden tarpeen 
hahmottamiseksi pandemian vaikutuksista koko toisen asteen koulutukseen. 
 
Osana selvitystyötä tullaan toteuttamaan koulutuksen järjestäjille kysely, minkä lisäksi toteutetaan 
tiedonkeruun pohjalta tunnistettuja täydentäviä haastatteluja. Selvitystyössä hyödynnetään 
mahdollisimman paljon aiempia selvityksiä ja muita tietolähteitä. 
 
Koulutuksen järjestäjiltä tullaan kysymään tietoa kyselyn muodossa varsin laajasti. Tiedonkeruuseen on 
yhdistetty eri tietotarpeita, jotta vältytään teemaa sivuavilta erillistiedonkeruilta. Tiedonkeruun on tarkoitus 
palvella myös koulutuksen järjestäjän itsearviointia ja toiminnan kehittämistä. 
 
Pyydämme nimeämään tiedonkeruun yhteyshenkilön. Toimitamme kyselyn ja ohjeet yhteyshenkilölle 
tiedonkeruun käynnistyessä. Yhteyshenkilön tehtävänä on koota vastaukset koulutuksen järjestäjän 
sisällä ja toimittaa toivottuun vastausaikaan mennessä. Yhteyshenkilön yhteystiedot pyydetään 
toimittamaan 10.11.2020 mennessä osoitteessa https://fi.research.net/r/FCVRJ8F  
 
Toimitamme yhteyshenkilölle kyselyn tutustuttavaksi avoimessa muodossa, jotta koulutuksen järjestäjä  
voi koota tietoja sisäisesti ennen vastausten toimittamista. Kysely toimitetaan suomeksi ja ruotsiksi.  
Kysely käynnistyy marraskuussa ja vastausaikaa tulee olemaan noin kuukausi.  
 
Lisätietoja selvityksestä antavat opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen ja ammatillisen 
koulutuksen osastolta  johtaja Jari Rajanen, puh. 029 5330268, jari.rajanen@minedu.fi ja 
projektisuunnittelija Erno Hyvönen, puh. 029 5330398, erno.hyvonen@minedu.fi.  
 
Selvityksen toteuttajan yhteyshenkilönä Owal Group Oy:ssä toimii manager Laura Jauhola,  
puh. 050 443 1841. 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Mika Tammilehto, ylijohtaja 
Opetus- ja kulttuuriministeriö,  
Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto 
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LIITE   Tarkasteluteemat, joihin tiedonkeruu kohdistuu: 

  
• Joustava hakeutuminen ja koulutukseen pääsy 
• Yksilölliset opintopolut ja oppimistulokset 
• Opetus, opinto-ohjaus ja muu opiskelijoille annettava ohjaus 
• Erityinen tuki (ja vaativa erityinen tuki) 
• Opiskelijoiden hyvinvointi, yhteisöllisyys ja osallisuus 
• Monipuoliset oppimisympäristöt 
• Koulutussopimus ja oppisopimus: opiskelu työpaikoilla 
• Näytöt ja muu osaamisen osoittaminen 
• Rahoitusjärjestelmä 
• Opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
• Opetushenkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen (koronan vaikutukset) 
• Reformin toimeenpanon tilanne ja vaikuttavuus koulutuksen järjestäjän johdon 

näkökulmasta 
• Johdon saama tieto ja tuki reformin toimeenpanoon 
• Koronavirusepidemian mahdolliset pitkäaikaisvaikutukset. 

 
 
 


