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Propositionen i korthet
• Ändringar i lagen om nationella studie- och examensregister
– Nya 9 d §: Studier med fri inriktning inom fritt bildningsarbete
– Ändring av nya 9 a §: Också uppgifter enligt 5 § 2 mom. i läropliktslagen
ska föras in
• ”En läropliktig som har slutfört den grundläggande utbildning som avses i 26 § 1 mom. i
lagen om grundläggande utbildning och som saknar tillräckliga kunskaper i finska eller
svenska för att genomgå utbildning efter den grundläggande utbildningen kan fullgöra
läroplikten i sådan utbildning vid en folkhögskola där man följer de grunder i läroplanen för
integrationsutbildningen för vuxna invandrare som avses i 20 § 2 mom. i lagen om
främjande av integration (1386/2010) eller den rekommendation till läroplan för utbildning
för invandrare som Utbildningsstyrelsen har utarbetat.”

– Tekniska ändringar i anslutning till lagändringarna vid årsskiftet.
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Propositionen i korthet
• Ändringar i lagen om fritt bildningsarbete:
– Nya 6 b §: Omfattning och bedömning av utbildning som förs in i
nationella informationsresursen inom undervisning och utbildning
– I informationsresursen kan endast införas sådana utbildningar vars
omfattning anges i studiepoäng, som beskrivs kompetensbaserat och där
den studerandes kunnande har bedömts.

• Införande av uppgifter är möjligt från och med 1.8.2021.
• I propositionen föreslås inga ändringar i statsandelssystemet för fritt
bildningsarbete.
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Varför?
• Verkställer skrivningarna i regeringsprogrammet som gäller
kontinuerligt lärande samt
”nationella principer för identifiering och erkännande av kunnande ska
utarbetas. Syftet är att kunnande som individen förvärvat på olika sätt ska
komma fram i arbetslivet och utbildningssystemet”.

• Bakgrunden är förslagen från arbetsgruppen som bereder identifiering
och erkännande av kunnande som förvärvats genom fritt
bildningsarbete
• En stor del av vuxenutbildningen genomförs inom fritt bildningsarbete,
och därför är det viktigt att detta kunnande lyfts fram bättre.
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Vilka uppgifter sparas?
1) Utbildningens namn och omfattning,
2) Utbildningens slutdatum,
3) Bedömningen av kunnandet.
• Införandet av uppgifter förutsätter:
– Läroanstaltens huvudmans beredskap för och beslut om att möjliggöra
införande
– Kompetensbaserad beskrivning av utbildningen och fastställande av
utbildningens omfattning i studiepoäng
– Bedömning av den studerandes kunnande
– Studerandens samtycke
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Processbeskrivning
Behandlingsgrund:
samtycke

Behandlingsgrund:
allmänt intresse
(samtycket är en
skyddsåtgärd)

Rättslig grund: 29 § 5
mom. i Koski-lagen

Rättslig grund: 9 d §
i Koski-lagen

FBLÄROANSTALT
•
•
•
•

Ser till att uppgifterna är
korrekta och införs
Förvarar handlingar som
anger samtycke
Gör en anteckning i dem
om samtycket senare
återkallas
Ser till att uppgifterna inte
går till Koski igen efter att
samtycket återkallats

KOSKI

Utbildningsstyrelsen:
• Upprätthåller
informationsresursen
• Undersöker återkallelser
av samtycket
• Raderar uppgifterna vid
behov
• Underrättar läroanstaltens
huvudman om att
samtycket har återkallats
och om sina åtgärder

TREDJE
PART (t.ex.
läroanstalt
eller
arbetsgivare)
Ser till bl.a. att
behandlingen av
uppgifterna motsvarar det
som man gått med på vid
utlämnandet av uppgifterna

Behandlingsgrund:
lagstadgad skyldighet
Rättslig grund: t.ex. 15 § i
statistiklagen

MYNDIGHET

Paragrafer i Koski-lagen
4 § Ändamålet med informationsresursen
————————————————————————
Med avvikelse från det som föreskrivs i 1-5 mom., beslutar personen
själv om för vilka ändamål de uppgifter som avses i 9 d § används.
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5 § De gemensamt personuppgiftsansvariga för
informationsresursen samt ansvarsfördelningen mellan dem
Utbildningsanordnarna, huvudmännen för läroanstalterna, de aktörer som avses i 9 § 6 mom.
och Utbildningsstyrelsen är gemensamt personuppgiftsansvariga för informationsresursen.
Utbildningsstyrelsen ska svara för informationsresursens allmänna funktion och för den tekniska
anslutning som behövs för att föra in, behandla och lämna ut uppgifter.
Utbildningsanordnarna, huvudmännen för läroanstalterna samt de aktörer som avses i 9 § 6
mom. ska i fråga om de uppgifter som de fört in svara för korrektheten enligt artikel 5.1 d och för
den registrerades rätt till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning). Utbildningsstyrelsen svarar för den personuppgiftsansvariges övriga
skyldigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen.
Om den verksamhet som bedrivs av en utbildningsanordnare, en huvudman för en läroanstalt
eller en aktör som avses i 9 § 6 mom. läggs ner och den personuppgiftsansvariges uppgifter inte
överförs på någon annan juridisk person, blir Utbildningsstyrelsen personuppgiftsansvarig för de
berörda uppgifterna i informationsresursen och för de samtycken som avses i 9 d §.
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6 § Införandet av uppgifter i
informationsresursen
————————————————————————
Utbildningsstyrelsen bestämmer närmare hur de som för in uppgifter ska
hålla uppgifterna aktuella. Utbildningsstyrelsen meddelar närmare
föreskrifter om datastrukturen i fråga om de uppgifter som anges i 7–9
och 9 a—9 d §.
————————————————————————
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9 d § Uppgifter om utbildning inom fritt
bildningsarbete
En huvudman för en läroanstalt enligt lagen om fritt bildningsarbete ska i fråga om sina
studerande inom sådan utbildning som uppfyller de förutsättningar som anges i 6 b § i den
lagen, och som inte är utbildning som avses i 7 a kap. i den lagen eller i 5 § 2 mom. i
läropliktslagen, föra in följande uppgifter i informationsresursen, om huvudmannen har
beslutat erbjuda sig att föra in uppgifterna i informationsresursen för de studerande som
deltar i utbildningen och den studerande samtycker till att uppgifterna förs in:
1) utbildningens namn och omfattning,
2) datum då utbildningen avslutas,
3) bedömning av kunnandet.
Det samtycke av den studerande som avses i 1 mom. ges när utbildningen inleds till den
huvudman för läroanstalten som för in uppgifterna. Av samtycket ska det framgå att det har
getts frivilligt och uttryckligen. För införande av uppgifter om ett minderårigt barn krävs
därtill samtycke av vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare. Samtycket ska
bevaras permanent, och om det senare återtas, ska det göras en anteckning om saken i
anslutning till samtycket. Samtycket kan när som helst återtas genom ett meddelande om
saken till Utbildningsstyrelsen. -> kan preciseras i riksdagen
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10 § Utlämnande av uppgifter från myndigheter
—————————————————————————
Det som föreskrivs i 1 och 2 mom. tillämpas inte på uppgifter som avses i
9 d §.

11

28 § Ändamålet med tjänsten för utlämnande
av studie- och examensuppgifter samt uppgifter
som lämnas ut
—————————————————————————
Med hjälp av tjänsten för utlämnande av studie- och examensuppgifter
utlämnas
1) sådana uppgifter i nationella informationsresursen inom undervisning
och utbildning som avses i 7–9 och 9 a–9 d §, med undantag för de
uppgifter som avses i 9 § 2–5 mom.,
—————————————————————————
—
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29 § Utlämnande av uppgifter via tjänsten
—————————————————————————
Det som föreskrivs i 2 och 4 mom. tillämpas inte på uppgifter som avses i
9 d §.
—————————————————————————
—
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Ikraftträdande
———
Denna lag träder i kraft den
20__. I fråga om studier som har
inletts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som
gällde vid lagens ikraftträdande.
—————
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Paragrafen i lagen om fritt bildningsarbete
6 b § Omfattning och bedömning av utbildning som förs in i nationella
informationsresursen inom undervisning och utbildning
När andra uppgifter om fritt bildningsarbete än uppgifter om utbildning som avses
i 7 a kap. i denna lag eller i 5 § 2 mom. i läropliktslagen (1214/2020) förs in i den
informationsresurs som avses i 2 kap. i lagen om nationella studie- och
examensregister (884/2017) ska utbildningens omfattning anges i studiepoäng
och den ska beskrivas och bedömas kompetensbaserat. Utbildningens
omfattning anges i studiepoäng så att en studerandes arbetsinsats på i
genomsnitt 27 timmar motsvarar en studiepoäng. Vid bedömningen av den
studerandes kunnande tillämpas bestämmelserna i 25 g § 4 mom. och 25 k § i
denna lag. Kunnandet bedöms antingen med vitsordet godkänd eller med
vitsordet underkänd eller med hjälp av en skala.
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