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Tehyn lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi
valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen
perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta

Johdanto
Uuden jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen yhtenä keskeisenä tehtävänä on rahoittaa
työssä oleville tai työvoiman ulkopuolella oleville suunnattua täydennyskoulutustarjontaa.
Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia.
Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetussa laissa säädettäisiin uudesta jatkuvan oppimisen
ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) hankkiman muun kuin säännellyn koulutuksen rekisteristä.
Rekisteriin tulisi velvoite tallentaa kyseistä koulutusta koskevat suoritustiedot. Lisäksi esityksessä
ehdotetaan, että vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjällä olisi velvollisuus tallentaa Koskitietovarantoon palvelukeskuksen rahoittamia koulutuksia koskevat tiedot.
Tehy ry on antanut erillisen lausuntonsa asiasta lausuntopalveluun. Tämä on yhteenveto siitä lausunnosta.

Tehyn huomiot esityksestä
Tutkinnon jälkeisen jatkuvan oppimisen koulutustarjonta Suomessa on laajaa. Säädellyn koulutuksen lisäksi
mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset osallistuvat myös muihin osaamista lisäävään tai
täydentävään koulutukseen. Näiden järjestämisestä voivat vastata perinteisten oppilaitosten tai
korkeakoulujen lisäksi esimerkiksi työyhteisöt, järjestöt, kaupalliset yritykset tai yksityiset toimijat.
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyskeskuksen (JOTPA) keskeisenä tehtävänä on hankkia työikäisen väestön
osaamistason nostamiseksi koulutusta, jolla edistetään mm. yksilön työllistymismahdollisuuksia tarjoten
säädellyn koulutuksen ulkopuolista ja ammatillista kehittymistä tukevaa koulutusta. Mielestämme on tärkeää,
että JOTPA:ssa tehdään tällaisen koulutuksen hankkimisen yhteydessä riittävä laadun arviointi, jotta hankittu
koulutus täyttää sille asetetut tavoitteet. Etusijalla tulee olla julkisen valvonnanalaiset koulutukset.
Pidämme perusteltuna ehdotusta, että JOTPA:n rahoittamista koulutuksista tallennetaan koulutus- ja
suoritustiedot sähköisesti. Tämä edistää myös hallitusohjelman mukaisesti osaamisen näkyväksi tekemisen
laajentamista Suomessa. Esitys edistää tavoitteita kansallisista osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen
periaatteista. Tämä on tärkeää, koska sosiaali- ja terveysalalla on työnantajakohtaisia haasteita osaamisen
tunnustamisen yhdenmukaisessa menettelyssä. Pidämme tarpeellisena, että myös muiden kuin säädeltyjen
koulutusten kerryttämä osaaminen dokumentoituu. Eri aloilla on laajasti tarjolla koulutusta, jonka tarjoajana
on muu kuin oppilaitos. Tulevaisuudessa tulee arvioida mahdollisuudet laajentaa osaamisen dokumentointia
entisestään. Ensisijaisesti tulee kuitenkin arvioida mahdollisuudet käyttää jo olemassa olevia tietovarantoja
(esim. Koski, Virta yms.) tallennukseen. Näin koulutustietovarantojen lukumäärä pysyy hallittavissa
viranomaisen ja kansalaisen näkökulmasta. Mikäli tämä ei onnistu, voidaan ehdotuksen mukaisesti JOTPA:n
perustaa uusi tietovaranto (ns. koulutusrekisteri). Kantamme on sama myös ehdotuksessa, jossa
velvoitetaan vapaan sivistystyön oppilaitoksen tarjoaman koulutuksen tallentamisesta JOTPA:n rahoittamiin
koulutuksiin.
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Pidämme tärkeänä, että koulutuksen järjestäjä tarjoaa kaikille koulutukseen osallistuville koulutustietojen
tallentamismahdollisuuden. Edellytämme, että kansalaiselta kysytään tähän suostumus. Tulee myös
varmistaa, että erilaisten tietovarantojen rajapinnan integraatio toimii, jotta kansalainen tosiasiallisesti pääsee
käyttämään ja hyödyntämään omia osaamistietojaan ilman ongelmia. Uusien tietovarantojen käyttö
edellyttää riittävää perehdytys- ja ohjauspalvelua kansalaisille.
Tämä lausunto on tehty yhteistyössä Suomen Sairaanhoitajaliitto ry:n ja Kuntoutusohjaajat ry:n kanssa.
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