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Lausunto koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi koulutuksen arvioinnista 
Viite:  Lausuntopyyntönne 29.10.2009, dnro 28/010/2009 
 
 

Yksityisen Opetusalan Liitto kiittää opetusministeriötä lausuntopyynnöstä. 
 
Liitto on kesäkuussa 2009 toimittanut ministeriölle kuulemistilaisuutta varten 
kirjallinen näkemyksen hallituksen esityksestä Eduskunnalle laeiksi eräiden 
koulutusta koskevien lakien muuttamisesta, jotka koskivat arviointitoimintaa. 
Silloisen hallituksen esityksen tavoitteena oli muun muassa täsmentää koulu-
tuksen arviointineuvoston ja Opetushallituksen välistä työnjakoa koulutuksen 
ulkopuolisessa arvioinnissa.  
 
Yksityisen Opetusalan Liitto korostaa edelleen koulutuksen ulkoisen arvioin-
nin laadun kehittämistä ja tuo esille seuraavat näkökulmat: 
 
 
1 luku 
Soveltamisala ja tavoitteet 
 
Arvioinnin toteuttamisen periaatteet ja arviointisuunnitelma (3 – 4 §)  
 
Asetusluonnoksen mukaan ”koulutusta on arvioitava suunnitelmallisesti”. Ul-
koisen arvioinnin suunnitelmallisuus ja ennakoitavuus ovat keskeistä ko-
ko arviointitoiminnan tavoitteiden, resursoinnin ja toteutuksen näkökulmasta. 
Arviointien tulee olla perusteltuja ja oikea-aikaisia. Suunnitelmallisuudella 
myös varmistetaan, että koulutuksen järjestäjälle tuleva työn määrä on koh-
tuullinen. Valtakunnallisen arviointisuunnitelman tekeminen on välttämätöntä 
ja siinä tulee huomioida koulutuksen järjestäjän kannalta arvioinnin ajoi-
tus muun muassa suhteessa muihin arviointeihin ja lukuvuoden rytmiin. 
 
Liitto pitää tärkeänä asetusluonnoksen sitä sisältöä, jossa todetaan, että koulu-
tuksen järjestäjille ja oppilaitoksille on toimitettava niitä koskevat arviointitu-
lokset. Tähän ja tulosten palautteen antamiseen tulee kiinnittää nykyistä 
enemmän huomiota ja asia tulee huomioida resursoinnissa. Ilman tuloksia 
ja systemaattista palautetta arviointi jää vain arvottavaksi toimeksi, jota ei 
voida hyödyntää täysimääräisesti sille kuuluvalla tavalla osana koulutuksen 
kehittämistä koulutuksen järjestäjätasolla.  
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2 luku 
Koulutuksen arviointineuvosto 
 
Tehtävät (5§) 
 
Liitto kannattaa neuvostolle kaavailtuja tehtäviä, joskin koko ulkoinen arvi-
ointi oppimistulosten seurantoineen kuuluisi arviointineuvostolle. Myös neu-
voston uusi erikseen mainittu tehtävä, osallistua kansainväliseen arviointitoi-
mintaa koskevaan yhteistyöhön on kannatettavaa, vaikka se liiton mielestä si-
sältyy jo ulkopuolisen arvioinnin yleiseen kehittämistehtävään. Myös maininta 
siitä, että arviointineuvosto voi ottaa vastaan muita arviointiin liittyviä toi-
meksiantoja, kuten koulutuksen järjestäjien yksittäisiä ulkopuolisia arviointiti-
lauksia, on kannatettava, kun se tehdään vaarantamatta neuvoston varsinaisia 
tehtäviä, kuten asetuksessa on esitetty. 
 
Liitto korostaa, että koulutuksen järjestäjän on saatava arvioinnin tulokset ja 
palaute, jotta arviointi täyttäisi tehtävänsä ja siihen panostettu työmäärä tun-
tuisi mielekkäältä. Nykyisen arviointitoiminnan laatua tulee kehittää näiltä 
osin ennen kuin uusien tehtäviä tai ulkopuolisia toimeksiantoja voidaan toteut-
taa. Ulkoisen arvioinnin tulisi nykyistä paremmin tukea ja palvella koulu-
tuksen järjestäjää ja sitä kautta kehittää opetuksen ja koulutuksen laa-
tua. Liitto esittää huolensa arviointitoiminnan resursoinnista.  
 
 
Kokoonpano (6 §) 
 
Asetusluonnoksen mukaan arviointineuvostossa on enintään 14 jäsentä. Ko-
koonpanossa on oltava edustettuna opetushallinto, koulutuksen järjestäjät, 
opetustoimen henkilöstö ja opiskelijat sekä työelämä ja tutkimus. Kokoon-
panossa on ehdotetun tekstin mukaan huomioitava eri koulutusmuodot ja mo-
lemmat kieliryhmät.  
 
Yksityisen Opetusalan Liitto pitää kirjausta riittämättömänä. Neuvoston ko-
koonpanon perusteissa on huomioitava myös yksityiset koulutuksen järjestäjät 
tai heidän edustajansa eli asetuksen tulee taata erilaisten koulutuksen järjestä-
jätyyppien tasa-arvo. Liitto ehdottaa seuraavaa tekstimuutosta 6 § ja sen pe-
rusteluihin: ”Kokoonpanossa on otettava huomioon eri koulutusmuodot, eri-
laiset koulutuksen järjestäjätyypit ja molemmat kieliryhmät.”  
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