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Sivistyslautakunta
Pöytäkirja n:o 8/2018

Aika: 14.8.2018 klo 16.13 – 19.16

Lautakunta piti kokoustauon 16.47 – 17.11

Paikka: Kokoushuone Tietoportti, Saimaankatu 11

Läsnä:
Varsinaiset jäsenet Varajäsenet
Anneli Viinikka, puheenjohtaja
Sari Niinistö, varapuheenjohtaja
Kimi Uosukainen
Maria Mäkynen (Poistui klo 17.51 §:n 
121 asiankäsittelyn ja päätöksenteon 
aikana)

Minna Lampinen (Saapui klo 18.19 §:n 125 
asiankäsittelyn ja päätöksenteon aikana)

Eemeli Salomäki
Reijo Oksanen
Markus Vierumäki
Sami Metsäranta
Martti Mäkelä
Henni Hyytiä-Ilmonen

Elisa Lientola

Esittelijät:
Tiina Granqvist sivistysjohtaja
Lassi Kilponen vastuualuejohtaja
Heikki Turunen vastuualuejohtaja

Kaupunginhallituksen edustaja:
Merja Vahter (Poistui klo 16.37 asiantuntijaesittelyn aikana, 

saapui kokoustauon jälkeen klo 17.11. Poistui 
klo 18.56 §:n 132 asiankäsittelyn ja 
päätöksenteon aikana)

Henkilöstön edustaja:
Esa Ukkola (Poistui klo 17.52 §:n 121 asiankäsittelyn ja 

päätöksenteon jälkeen)

Nuorisovaltuuston varaedustaja
Aale Puranen (Poistui klo 17.52 §:n 121 asiankäsittelyn ja 

päätöksenteon jälkeen)

Muut asiantuntijat:
Mauno Väänänen aluepäällikkö, asiantuntijaesittely klo 16.13 –

16.46, koulukuljetukset/koululiituohjelmisto



Poissa:
Marjo Loponen jäsen
Mika Harju päivähoitojohtaja
Jouni Kivilahti nuorisotoimenjohtaja
Marja Malminen kirjastotoimenjohtaja
Mari Ylä-Sankola-Peltola rehtori
Jaana Suvisilta palvelujohtaja

Pöytäkirjanpitäjä:
Teemu Heinonen hallintopäällikkö

SIVISTYSLAUTAKUNNAN puolesta:

Anneli Viinikka Teemu Heinonen

Otteen oikeaksi todistaa Lahden konsernipalvelujen kansliassa elokuun 16. päivänä 2018:

Marja Loippo
valmistelusihteeri

Otteen saajat:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Vastuualuejohtaja Heikki Turunen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lautakunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä niin, että § 115 
siirrettiin käsiteltäväksi §:n 121 jälkeen.

Sivistyslautakunta päätti ottaa kiireellisenä käsiteltäväksi asian: ”
Selvitys- ja lausuntopyyntö eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtyyn 
kanteluun koskien perusopetuksen maksuttomuutta” vaikka sitä ei ollut 
kokouskutsussa mainittu. 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan 
jäsenet Martti Mäkelä ja Henni Hyytiä-Ilmonen.

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaan pöytäkirja tarkastetaan 
ensisijaisesti heti kokouksen jälkeen tai sähköisesti. Sähköisellä 
menettelyllä pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavan 
viikon maanantaina tai mikäli se on pyhäpäivä, seuraavana 
arkipäivänä.

Sähköisellä menettelyllä pöytäkirja asetetaan tarkastettavaksi 
luottamushenkilöiden Extranettiin. Kokouksen puheenjohtajalle ja 
pöytäkirjantarkastajille ilmoitetaan sähköpostilla 
etunimi.sukunimi@lh.lahti.fi milloin pöytäkirja on tarkastettavissa. 

Sähköinen tarkastaminen todennetaan lähettämällä sitä koskeva 
ilmoitus sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@lahti.fi.
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Lahden kaupungin lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi 
valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta

D/1785/03.00.00.00/2018

Perusteluosa Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt 2.7.2018 Lahden 
kaupungilta lausuntoa HE eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista 
opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (OKM/34/010/2018).

Lähtökohdat:

Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä tuli voimaan 
1.1.2018. Laki yhdisti useampia eri rekisterisäädöksiä samalla 
säädöksellä säädeltäväksi. Laki myös mahdollisti tietojen 
luovuttamisen kootusti yksilölle sekä niille viranomaisille, joilla on 
laissa säädetty oikeus saada tietoja. Laissa valtakunnallisista opinto-
ja tutkintorekistereistä ei säädetä tiedonsaantioikeuksista, vaan niistä 
säädetään eri substanssilaeissa. Lain ja erityisesti niin kutsutun 
KOSKI-palvelun kehittämistä on ollut tarkoitus jatkaa edelleen muun 
muassa laajentamalla palvelun tietosisältöä.

Laissa säädetään perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen 
koulutuksen valtakunnallisesta tietovarannosta, johon tallennetaan 
perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen opiskelua, suorituksia 
ja tutkintoja, läsnäoloa sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämistä 
koskevia tietoja, joita henkilö tarvitsee hakeutuessaan koulutukseen, 
koulutuksen aikana, työelämässä sekä hakiessaan koulutukseen 
liittyviä etuisuuksia. Tietovarantoon tallennetaan lisäksi tietoja, joita 
tarvitaan myönnettäessä opetuksen ja koulutuksen rahoitusta. 
Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät toimivat tietovarannon 
rekisterinpitäjinä ja Opetushallitus teknisenä ylläpitäjänä.

Esityksen tavoitteena on laajentaa ammatillisen koulutuksen 
valtakunnallista tietovarantoa henkilökohtaistamiseen liittyvien 
tietojen sekä muun ammatillisen koulutuksen tietojen tallentamisella. 
Tietojen tallentamisesta säädettäisiin lain 9 §:ssä. Tämä yhtenäistäisi 
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaista 
henkilökohtaistamisprosessia sekä henkilökohtaistamiseen liittyviä 
toimintamalleja ja toimintatapoja sekä yhdenmukaistaisi edelleen 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman sisältöä ja 
edelleen parantaisi näin opiskelijoiden yhdenvertaista kohtelua eri 
puolilla maata ja eri koulutuksen järjestäjillä. 

Samassa yhteydessä laki valtakunnallisista opinto- ja 
tutkintorekistereistä harmonisoitaisiin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta kanssa 



antaman asetuksen (2016/679, jatkossa tietosuoja-asetus) kanssa. 
Samoin huomioon otettaisiin henkilötietolain kumoutuminen sekä 
kansallinen tietosuojalaki ( / ), jota sovelletaan rinnakkain tietosuoja-
asetuksen kanssa. Esityksellä pyritään lisäksi varmistamaan, että 
tietosuoja-asetuksen tarkentamat edellytykset tietojen käsittelylle 
voidaan täyttää laissa säädetyssä toiminnassa.

Lahden kaupungin lausunto:

Lahden kaupunki pitää erittäin tärkeänä valtakunnallisten sähköisten 
opinto- ja tutkintorekisterien kehittämistä. Ammatillisen koulutuksen 
tietovarannon laajentaminen henkilökohtaistamiseen liittyvien tietojen 
tallentamisella on looginen jatko opinto- ja tutkintorekisterien 
kehittämisen tiellä. Yksilön tietojen tallentaminen samaan paikkaan 
edistää tietojen käytettävyyttä niin käyttäjän itsensä kuin koulutuksen 
järjestäjänkin kannalta.

Esittelijä Vastuualuejohtaja Heikki Turunen

Päätösehdotus Lautakunta päättää antaa lausuntonaan edellä olevan.

Samalla lautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo 
kokouksessa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Samalla lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
jo kokouksessa.

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Vastuualuejohtaja Heikki Turunen, puh. 044 716 1330

Toimenpiteet Opetus- ja kulttuuriministeriö

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto



MUUTOKSENHAKUKIELTO Liitetään pöytäkirjanotteeseen
Oikaisuvaatimus / Kunnallisvalitus

Lahden kaupunki 
Viranomainen: Päivämäärä: Pykälä:

Sivistyslautakunta 14.08.2018 § 116

   Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla tästä 
päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

   Muu peruste, mikä 

Asianosainen: 

   Annettu tiedoksi sähköisesti, pvm: 16.8.2018, valmistelusihteeri Marja Loippo

   Lähetetty tiedoksi kirjeellä, joka on annettu postin kuljettavaksi, pvm:   
(kuntalaki 139 §) Tiedoksiantaja:  

   Luovutettu asianosaiselle
Paikka ja pvm:  

Vastaanottajan allekirjoitus 
   Muulla tavoin, miten 


