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Asia Vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja 

tunnustamista valmisteleva työryhmä

Muuttuva työelämä ja monimutkaistuvat työtehtävät, työalan vaihdot ja työelämän 
monimuotoisuus edellyttävät vahvan ja laaja-alaisen peruskoulutuksen lisäksi koko 
elämän ja työuran aikaista osaamisen kehittämistä. Vapaatavoitteinen tutkintoon 
johtamaton opiskelu tuo osallistujille monenlaista osaamista, jonka tunnistamista tulisi 
helpottaa ja parantaa. Vapaan sivistystyön koulutuksen vieminen kansalliseen 
opintosuoritusten ja tutkintotietojen KOSKI-järjestelmään edellyttää koulutuksen 
kuvauksen ja laajuuden määrittelyn kehittämistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
asettaman elinikäisen oppimisen kehittämistarpeita selvittävä työryhmä 
(OKM/54/040/2016) on muistiossaan (Työn murros ja elinikäinen oppiminen, opetus- ja 
kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:8) esittänyt osaamisperustaisuuden ulottamista 
koko koulutusjärjestelmään. Myös työstä ja harrastuksista hankitun osaamisen 
todentamiseksi kehitettäisiin työkaluja.

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

1. selvittää ja pohtia osaamisperustaisen kuvauksen hyödyntämistä 
vapaassa sivistystyössä

2. tehdä ehdotus koulutuksen osaamisperustaisen kuvauksen malliksi 

3. tehdä ehdotus koulutuksen yhteiseksi laajuutta kuvaavaksi yksiköksi

4. tehdä ehdotukset uudistuksen jatkovalmistelusta ja tarvittavista muista 
toimenpiteistä

Työryhmän tulee luovuttaa ehdotuksensa opetus- ja kulttuuriministeriölle 17.12.2019 
mennessä. Työryhmän työ tehdään virkatyönä. Työryhmän jäsenten 
matkakustannukset korvataan kuitteja vastaan valtion matkustussäännön mukaisesti 
momentilta 29.10.20.3.1.
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Jäsenet:

Opetusneuvos Annika Bussman (pj) Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toiminnanjohtaja, rehtori Marita Salo Vapaa sivistystyö ry

Rehtori Petri Vahtera Kansalaisopistojen liitto KoL

Rehtori Juha Kaivola Suomen kansanopistoyhdistys ry

Rehtori Leena Meriläinen Suomen kesäyliopistot ry

Pääsihteeri Jouko Muuri Opintokeskukset ry

Pääsihteeri Nina Luukkainen Urheiluopistojen yhdistys ry

Verksamhetsledare Henrika Nordin Bildningsalliansen rf

Erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen Suomen Kuntaliitto 

Opetusneuvos Leena Nissilä Opetushallitus

Asiantuntija Saku Lehtinen Ammattiosaamisen 
kehittämisyhdistys AMKE ry

Ylitarkastaja Hannu Tolonen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kehittämispäällikkö Tero Huttunen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetusneuvos Marja-Anitta Pehkonen (sihteeri) Opetushallitus

Suunnittelija Petra Heikkinen (sihteeri) Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen

Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen
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Tiedoksi Erityisavustaja Emmi Venäläinen
Erityisavustaja Juho-Petteri Mäki-Lohiluoma
Erityisavustaja Toni Ahva
Vapaa sivistystyö ry
Kansalaisopistojen liitto KoL - Medborgarsinstitutens förbund ry
Suomen Kansanopistoyhdistys ry
Suomen kesäyliopistot ry
Opintokeskukset ry
Urheiluopistojen Yhdistys Ry
Bildningsalliansen rf
Suomen Kuntaliitto ry
Opetushallitus
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto


