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Julkinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lausuntopalvelu
Viite: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö 62/040/2018
Lausunto koskien vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista
valmistelevan työryhmän muistiota8
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 6.9.2019 pyytänyt Opetushallituksen
lausuntoa koskien vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen
tunnistamista ja tunnustamista valmistelevan työryhmän muistion luonnosta.
Opetushallitus kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja toteaa lausuntonaan
seuraavaa:
Yleistä

Osaamisen ja jatkuvan oppimisen merkityksestä on muodostunut laaja
kansallinen yhteisymmärrys. Osaaminen uudistaa yhteiskuntaa ja työelämää,
ja se on myös hyvinvoinnin perusta. Jatkuvan oppimisen edistäminen
edellyttää, osaamisen kehittäminen on aidosti mahdollista kaikille
kansalaisille, osaamistarpeisiin vastataan monipuolisesti ja joustavasti, ja että
osaamisen kehittämiseen tarjotaan tukea ja ohjausta kaikissa
elämäntilanteissa.
Eri tavoin hankittu osaaminen tulisi tehdä näkyväksi, jotta sitä voidaan
hyödyntää nykyistä paremmin. Tämä on jatkossa yhä tärkeämpää jatkuvan
oppimisen näkökulmasta. Kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot,
opintokeskukset ja liikunnan koulutuskeskukset toteuttavat vapaan
sivistystyön oppilaitoksina matalan kynnyksen koulutusta, johon osallistuu
vuosittain noin miljoona yli 15-vuotiasta kansalaista. Osa toteutetusta
koulutuksesta voisi olla nykyistä paremmin hyödynnettävissä sekä muissa
opinnoissa että työelämässä, mikäli hankittu osaaminen voidaan todentaa ja
tunnustaa.

Opetushallituksen kannanotto
Opetushallitus pitää tarpeellisena vapaassa sivistystyössä hankitun osaamisen
todentamista ja viemistä KOSKI-tietovarantoon soveltuvilta osin. Tämä edellyttää
vapaan sivistystyön oppilaitosten valmiutta kuvata ja arvioida opiskelussa
saavutettua osaamista. Jotta esitetyt toimet ja tavoitteet voisivat toteutua, pitää
KOSKI-tietovarantoon liittyvää lainsäädäntöä uudistaa ja lisätä lakiin maininnat
vapaasta sivistystyöstä.
Opintosuoristusten siirtäminen oppilaitosten järjestelmistä KOSKI-tietovarantoon,
joko manuaalisesti tai järjestelmärajapintojen kautta sekä oppilaitosten tarvitsema

OPETUSHALLITUS

Hakaniemenranta 6, PL 380
00531 Helsinki

puhelin 0295 331 000
oph.fi

UTBILDNINGSSTYRELSEN

Hagnäskajen 6, PB 380
00531 Helsingfors

telefon 0295 331 000
oph.fi

KIRJE

2 (2)

20.9.2019

OPH-2042-2019

tuki edellyttävät riittävää resurssointia KOSKI-tietovarannon laajentamiseen ja
palvelun ylläpitämiseen.
Osaamisen todentamisessa tulee noudattaa vapaan sivistystyön lain edellyttämää
vapaaehtoisuutta ja henkilötietoja kerätä vain siten kuin Tietosuojalaissa
5.12.2018/1050 siitä säädetään.
Opetushallituksella ei ole asiassa muulta osin huomauttamista.
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