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Kutsu kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen 26.9. / Inbjudan till ett hörande- och
diskussionstillfälle 26.9.

Hei!
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 6.2.2019 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella
toimenpiteitä vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi.
Työryhmän tulee:





selvittää ja pohtia osaamisperustaisen kuvauksen hyödyntämistä vapaassa sivistystyössä
tehdä ehdotus koulutuksen osaamisperustaisen kuvauksen malliksi
tehdä ehdotus koulutuksen yhteiseksi laajuutta kuvaavaksi yksiköksi
tehdä ehdotukset uudistuksen jatkovalmistelusta ja tarvittavista muista toimenpiteistä

Työryhmä on laatinut muistioluonnoksen, joka sisältää ehdotukset kaikille edellä mainituille osaalueille. Valmista muistiota on tarkoitus käyttää eräänlaisena ”käsikirjana” osaamisperusteiseen
kuvaustapaan vapaan sivistystyön koulutuksessa ja kuvauksena sille, mitä vaaditaan, jotta vapaan
sivistystyön koulutus voidaan viedä Koski-järjestelmään. Työryhmän ehdotukset ovat lausunnolla
Lausuntopalvelu.fi:ssä 26.9.2019 saakka.
Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää keskustelutilaisuuden muistioluonnoksen ehdotuksista torstaina
26.9. klo 13-16 opetus- ja kulttuuriministeriön auditorio Jukolassa (os. Meritullinkatu 1, 00170
Helsinki). Tilaisuuteen pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan etukäteen, viimeistään 18.9.
Ilmoittautumislinkki löytyy sivulta https://minedu.fi/tapahtumat/2019-09-26/keskustelutilaisuusvapaassa-sivistystyossa-hankitun-osaamisen-tunnistamisesta-ja-tunnustamisesta
Keskustelutilaisuutta on mahdollista seurata myös verkossa Skypen välityksellä (linkki toimitetaan
osallistujille myöhemmin). Tilaisuus on suomenkielinen.
*********************************************************
Hej!
Undervisnings- och kulturministeriet har 6.2.2019 tillsatt en arbetsgrupp för beredande av identifiering
och erkännande av kunnande uppnått via fria bildningen. Arbetsgruppen skall


Utreda och begrunda nyttjandet av kunskapsbaserad beskrivning av utbildningsinnehåll inom
fria bildningen
 Uppgöra förslag till kunskapsbaserad beskrivningsmodell
 Ge förslag till gemensam enhet för att beskriva utbildningens omfattning
 Ge förslag gällande fortsatt beredning av reformen samt övriga åtgärder
Arbetsgruppen har uppgjort ett utkast till rapport (på finska), som innehåller förslag gällande alla ovan
nämnda delområden. Avsikten är att den färdiga rapporten kan användas som en slags ”handbok” till
kunskapsbaserade beskrivningar i utbildning inom fri bildning. Den skulle också användas som
beskrivning av vad som krävs för att utbildningar inom fri bildning kan föras in i Koski-tjänsten.
Arbetsgruppens förslag är på utlåtande i Lausuntopalvelu.fi t.o.m. 26.9.2019. Avsikten är att den
färdiga rapporten till sina centrala delar översätts till svenska.
Undervisnings- och kulturministeriet ordnar ett hörande- och diskussionstillfälle gällande utkastet till
arbetsgruppens rapport torsdag 26.9 klo 13-16. i undervisnings- och kulturministeriets auditorium
Jukola (adr. Sjötullsgatan 1, 00170 Helsingfors). Vi ber er vänligen anmäla er senast 18.9 via
länken som hittas från sidan https://minedu.fi/sv/evenemang/2019-09-26/diskussion-omidentifiering-och-erkannande-av-det-kunnande-som-den-studerande-forvarvat-inom-det-friabildningsarbetet
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Det är även möjligt att följa med tillfället via Skype (länken sänds till deltagarna senare). Tillfället
ordnas på finska.
*********************************************************
OHJELMA
13.00 Työryhmän työn ja muistion esittely
13.30 Kommenttipuheenvuoro -- Kansalaisopistojen edustaja, Vantaan aikuisopiston rehtori Petri
Vahtera
13.45 Kommenttipuheenvuoro -- Kansanopistojen edustaja, Turun kristillisen opiston pedagoginen
rehtori Juha Kaivola
14.00 Kahvi
14.30 Keskustelua pienryhmissä
15.30 Yhteenveto keskusteluista
16.00 Tilaisuus päättyy
Tämä viesti on lähetetty seuraaville tahoille:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjät
Vapaa sivistystyö ry
Kansalaisopistojen liitto KoL
Suomen kansanopistoyhdistys ry
Suomen kesäyliopistot ry
Opintokeskukset ry
Urheiluopistojen yhdistys ry
Bildningsalliansen rf
Suomen Kuntaliitto
Opetushallitus
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Pyydän ystävällisesti välittämään tietoa eteenpäin.
Lisätietoja antavat opetusneuvos Annika Bussman (annika.bussman@minedu.fi; puh. 029 533 0407)
ja asiantuntija Petra Heikkinen (petra.heikkinen@minedu.fi, puh. 029 533 0068).

Ystävällisin terveisin,
Petra Heikkinen
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