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Esitys tiiviisti
• Muutoksia valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä
annettuun lakiin
– Uusi 9 d §: Vapaan sivistystyön vapaatavoitteiset opinnot
– Muutos tuoreeseen 9 a §:n: Oppivelvollisuuslain 5 §:n 2 momentin
mukaiset tiedot myös tallennettavaksi
• ”Oppivelvollinen, joka on suorittanut perusopetuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitetun
perusopetuksen ja jolta puuttuu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen suorittamiseksi
riittävä suomen tai ruotsin kielen taito, voi suorittaa oppivelvollisuutta kansanopistossa
järjestettävässä sellaisessa koulutuksessa, jossa noudatetaan kotoutumisen
edistämisestä annetun lain (1386/2010) 20 §:n 2 momentissa tarkoitettuja aikuisten
maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita tai
Opetushallituksen laatimaa maahanmuuttajille tarkoitetun koulutuksen
opetussuunnitelmasuositusta.”

– Tekniset muutokset liittyen vuodenvaihteen lakimuutoksiin.
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Esitys tiiviisti
• Muutoksia vapaasta sivistystyöstä annettuun lakiin:
– Uusi 6 b §: Opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon
tallennettavan koulutuksen laajuus ja arviointi
– Tietovarantoon voi tallentaa vain sellaiset koulutukset, joiden laajuus on
määritelty opintopisteinä, jotka on osaamisperusteisesti kuvattu ja joissa
opiskelijan osaaminen on arvioitu.

• Tallentaminen olisi mahdollista 1.8.2021 alkaen.
• Esityksellä ei ehdoteta muutoksia vapaan sivistystyön
valtionosuusjärjestelmään.
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Miksi?
• Toteuttaa hallitusohjelmakirjauksia koskien jatkuvaa oppimista sekä
”laaditaan kansalliset osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet,
joiden tavoitteena on tehdä eri tavoin hankittu yksilön osaaminen näkyväksi
työelämässä ja koulutusjärjestelmässä”.

• Taustalla vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen
tunnistamista ja tunnustamista valmistelevan työryhmän ehdotukset
• Aikuisten koulutuksesta suuri osa toteutuu VST:ssä, joten tämä
osaaminen olisi tärkeä saada paremmin esiin.
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Mitä tallennetaan?
1) Koulutuksen nimi ja laajuus;
2) Koulutuksen päättymispäivämäärä;
3) Osaamisen arviointi.
• Tallentaminen edellyttäisi:
– Oppilaitoksen ylläpitäjän valmiutta ja päätöstä tallentamisen
mahdollistamiseen
– Koulutuksen osaamisperusteista kuvausta ja laajuuden määrittelyä
opintopisteinä
– Opiskelijan osaamisen arviointia
– Opiskelijan tahdonilmaisua = suostumus
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Prosessikuvaus
Käsittelyperuste:
suostumus

Käsittelyperuste:
yleinen etu
(suostumus on
suojatoimi)

Oikeusperuste:
Koski-lain 29 §:n 5
mom.

Oikeusperuste:
Koski-lain 9 d §

VSTOPPILAITOS
•
•
•
•

Huolehtii tietojen
oikeellisuudesta ja
tallentamisesta
Säilyttää suostumuksen
ilmaisevat asiakirjat
Merkitsee niihin tiedon, jos
suostumus myöhemmin
peruutetaan
Pitää huolen, että
suostumuksen
peruuttamisen jälkeen
tiedot eivät mene
uudestaan Koskeen

KOSKI

OPH pitää huolen:
• Tietovarannon
ylläpidosta
• Tutkii suostumuksen
peruutukset
• Tarvittaessa poistaa
tiedot
• Ilmoittaa
suostumuksen
peruuttamisesta ja
toimenpiteistään
oppilaitoksen
ylläpitäjälle

KOLMAS
OSAPUOLI
(esim.
oppilaitos tai
työnantaja)
Huolehtii mm. siitä, että
tietojen käsittely vastaa
sitä mihin tietojen
luovutuksessa on
suostuttu

Käsittelyperuste:
lakisääteinen velvoite
Oikeusperuste: esim.
tilastolain 15 §

VIRANOMAINEN

Koski-lain pykälät
4 § Tietovarannon käyttötarkoitus
————————————————————————
Edellä 1—5 momentissa säädetystä poiketen henkilö päättää itse 9 d
§:ssä tarkoitettujen tietojen käyttötarkoituksista.
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5 § Tietovarannon yhteisrekisteripitäjät ja
vastuiden jako
Tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä ovat koulutuksen ja opetuksen järjestäjät, oppilaitosten
ylläpitäjät, 9 §:n 6 momentissa tarkoitettu toimija sekä Opetushallitus. Opetushallitus vastaa
tietovarannon yleisestä toiminnasta sekä teknisestä käyttöyhteydestä tietojen tallentamista,
käsittelyä ja luovutusta varten.
Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, oppilaitosten ylläpitäjät sekä 9 §:n 6 momentissa
tarkoitettu toimija vastaavat tallentamiensa tietojen luonnollisten henkilöiden suojelusta
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin
95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 5 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetusta
täsmällisyydestä sekä 16 artiklan mukaisesta rekisteröidyn oikeudesta tietojen
oikaisemiseen. Opetushallitus vastaa muista yleisessä tietosuoja-asetuksessa
rekisterinpitäjälle säädetyistä velvollisuuksista.
Jos opetuksen tai koulutuksen järjestäjän, oppilaitoksen ylläpitäjän taikka 9 §:n 6
momentissa tarkoitetun toimijan toiminta lakkaa eivätkä kyseisen rekisterinpitäjän tehtävät
siirry toiselle oikeushenkilölle, kyseisten tietovarantoon tallennettujen tietojen sekä 9 d
§:ssä tarkoitettujen suostumusten osalta rekisterinpitäjänä toimii Opetushallitus.
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6 § Tietojen tallentaminen tietovarantoon
————————————————————————
Opetushallitus määrää tarkemmin, miten tiedon tallentajien on pidettävä
tallennettavat tiedot ajantasaisina. Opetushallitus antaa tarkempia
määräyksiä 7—9 ja 9 a—9 d §:ssä säädettyjen tietojen tietorakenteista.
————————————————————————
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9 d § Vapaan sivistystyön koulutusta koskevat
tiedot
Vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetun oppilaitoksen ylläpitäjän on
tallennettava tietovarantoon seuraavat tiedot mainitun lain 6 b §:ssä säädetyt edellytykset
täyttävässä, muussa kuin mainitun lain 7 a luvussa taikka oppivelvollisuuslain 5 §:n 2
momentissa tarkoitetussa koulutuksessa olevista opiskelijoistaan, jos oppilaitoksen
ylläpitäjä on päättänyt tarjota tietovarantoon tallentamista koulutukseen osallistuville
opiskelijoille ja opiskelija suostuu tietojen tallentamiseen:
1) koulutuksen nimi ja koulutuksen laajuus;
2) koulutuksen päättymispäivä;
3) osaamisen arviointi.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu opiskelijan suostumus annetaan tiedot tallentavalle
oppilaitoksen ylläpitäjälle koulutuksen alkaessa. Suostumuksesta tulee käydä ilmi, että se
on annettu vapaaehtoisesti ja nimenomaisesti. Alaikäiseltä lapselta tarvitaan tietojen
tallentamiseen myös tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan suostumus. Suostumus
on säilytettävä pysyvästi ja siihen on tehtävä merkintä, jos suostumus myöhemmin
peruutetaan. Suostumuksen voi milloin tahansa peruuttaa ilmoittamalla siitä
Opetushallitukselle. -> voi täsmentyä eduskunnassa
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10 § Tietojen luovuttaminen tietovarannosta
—————————————————————————
Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyä ei sovelleta 9 d §:ssä tarkoitettuihin
tietoihin.
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28 § Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun
tarkoitus ja luovutettavat tiedot
—————————————————————————
Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun avulla luovutetaan:
1) opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon sisältyviä
7—9 ja 9 a–9 d §:ssä tarkoitettuja tietoja, lukuun ottamatta 9 §:n 2—5
momentissa tarkoitettuja tietoja;
—————————————————————————
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29 § Tietojen luovuttaminen palvelun avulla
—————————————————————————
Mitä 2 ja 4 momentissa säädetään, ei sovelleta 9 d §:ssä tarkoitettuihin
tietoihin.
—————————————————————————
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Voimaantulo
———
Tämä laki tulee voimaan __päivänä __kuuta 20__. Ennen tämän lain
voimaantuloa aloitettuihin opintoihin sovelletaan tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä.
—————
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VST-lain pykälä
6 b § Opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettavan
koulutuksen laajuus ja arviointi
Tallennettaessa vapaan sivistystyön muita kuin tämän lain 7 a luvussa taikka
oppivelvollisuuslain (1214/2020) 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun koulutuksen
tietoja valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain (884/2017) 2
luvun mukaiseen tietovarantoon koulutuksen laajuus on määriteltävä
opintopisteinä ja se on kuvattava ja arvioitava osaamisperus-teisesti.
Koulutuksen laajuus määritellään opintopisteinä siten, että opiskelijan
keskimäärin 27 tunnin opiskelijan työpanos vastaa yhtä opintopistettä.
Opiskelijan osaaminen arvioidaan soveltaen, mitä tämän lain 25 g §:n 4
momentissa ja 25 k §:ssä säädetään. Osaaminen arvioidaan arvosanalla
hyväksytty tai hylätty taikka asteikkoarvioinnilla.
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