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Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö 10.9.2018

Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi Kasvupalveluvirastosta ja
kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt muun muassa Opetushallitukselta
lausuntoa luonnoksista hallituksen esityksiksi eduskunnalle laeiksi
Kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä.
Opetushallitus esittää lausuntonaan seuraavaa.
Opetushallitus pitää esityksissä kuvattuja muutoksia yleisesti ottaen hyvinä,
mutta pitää tärkeänä, että toimivaan ja kattavaan tiedonkulkuun kiinnitettäisiin
huomiota. Erityisesti tulisi ottaa huomioon koulutusjärjestelmän koulutusten ja
maakuntien kasvupalveluihin sisältyvien koulutusten erilaiset luonteet ja
järjestelytavat. Jo tällä hetkellä tiedonkulku työvoimakoulutuksesta muuhun
koulutukseen siirtyvien tietojen saanti oppilaitosten käyttöön on ollut vaikeaa.
Muutoksen myötä aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus tulee
siirtymään yhä kauemmas muusta koulutusjärjestelmästä, mikä tulee
edellyttämään tehokkaan ja joustavan tiedonvaihtojärjestelmän (mieluiten
sähköisen) kehittämistä.
Opetushallitus kiinnittää huomiota siihen, että eduskunnan sivistysvaliokunta on
ottanut jo vuonna 2016 mietinnössään kantaa siihen, että aikuisten
maahanmuuttajien osalta tulisi tehdä kestävämpiä ratkaisuja ja se tulisi sisällyttää
osaksi koulutusjärjestelmää, kuten luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirrettiin
vuoden 2017 alusta lähtien. Tämä haastava koulutusmuoto ei sovellu hyvin
hankintakoulutuksena toteutettavaksi, jolloin erilaisten palveluntarjoajien
osaamisen jatkuvuutta ei voida taata samalla tavalla kuin oppilaitoksissa. Lisäksi
nykyinen järjestelmä asettaa koulutuksen järjestäjät kilpailutilanteeseen
keskenään.
Näiden hallitusten esitysten kanssa sidoksissa on myös kotoutumislain
uudistaminen, jonka mukaan Opetushallituksen tehtävänä on edelleen
kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden laadinta.
Opetushallitus on varautunut antamaan uudet kotoutumiskoulutuksen
opetussuunnitelman perusteet vuoden 2019 loppuun mennessä.
Opetushallitus pitää kannatettavana sitä, että Kasvupalveluvirastolle siirrettäisiin
TE-asiakaspalvelukeskuksessa tällä hetkellä hoidettavia sähköisten ja digitaalisten
palvelujen käytön tukea koskevat tehtävät ja Kasvupalveluvirasto tarjoaisi
valtakunnallisesti keskitettyä neuvontaa valtakunnallisissa kasvupalveluissa sekä
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sähköisten ja digitaalisten palvelujen käytön tukea loppuasiakkaille,
viranomaisille, palveluntuottajille ja muille sidosryhmille. Tällä toimenpiteellä
voidaan edistää myös esimerkiksi Opintopolun ja Ohjaustaverkossa palvelujen
kehittämiseen liittyvien synergioiden tunnistamista ja toteuttamista.
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Opetushallituksen
asianhallintajärjestelmässä.

