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Kirjallinen näkemys hallituksen esityksestä Eduskunnalle laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien
muuttamisesta
Viite: Kutsu kuulemistilaisuuteen 11.6.2009

Yksityisen Opetusalan Liitto kiittää opetusministeriötä kutsusta koulutuksen
arviointia koskevien lakien muuttamisesta järjestettävään kuulemistilaisuuteen.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi koulutuksen arviointia koskevia säännöksiä perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa
laissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa. Esityksen
tavoitteena on täsmentää koulutuksen arviointineuvoston ja Opetushallituksen
välistä työnjakoa koulutuksen ulkopuolisessa arvioinnissa. Koulutuksen arviointineuvosto olisi ulkopuolista arviointia varten opetusministeriön yhteydessä
toimiva riippumaton asiantuntijaelin. Opetushallitus tekisi eri oppiaineiden ja
aineryhmien, oppilaan- ja opinto-ohjauksen sekä opetussuunnitelmien perusteiden mukaisten opintojen kansallisia oppimistulosten seuranta-arviointeja.
Lisäksi koulutuksen ulkopuolisen arviointitoiminnan ennakoitavuuden, koordinaation ja suunnitelmallisuuden lisäämiseksi ehdotetaan laadittavaksi arviointisuunnitelma, jonka valmistelisi opetusministeriö yhdessä arviointitoimintaan osallistuvien keskeisten tahojen kanssa.

Koulutuksen ulkopuolinen arviointi koulutuksen arviointineuvoston tehtävä
Lakiesitysten tavoitteena on ratkaista koulutuksen ulkopuolisen arvioinnin
työnjako siihen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Yksityisen Opetusalan Liiton
mielestä ulkoisessa arvioinnissa on keskeistä, että esimerkiksi opetussuunnitelman perusteista vastaava taho ei ole ulkoisen arvioinnin toteuttaja. Ulkopuolisen arvioinnin tehtävä on arvioida ulkopuolisena, riippumattomana toimijana koulutusta laajasti ymmärrettynä, jolloin se pitää sisällään myös esimerkiksi opetussuunnitelman perusteet.
Nyt tehdyt muutosesitykset eivät toteuta riittävästi ulkopuolisen arvioinnin
työnjaon selkeyttä eivätkä ulkopuolisen arvioinnin perusajatusta. Yksityisen
Opetusalan Liiton mielestä ulkopuolinen arviointi tulisi toteuttaa yhden
toimijan tehtävänä, jolloin se ulkopuolisen arvioinnin tavoitteiden vuoksi
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tapahtuisi parhaiten riippumattoman koulutuksen arviointineuvoston
tehtävänä.

Tavoitteeksi ulkoisen arvioinnin laadun kehittäminen
Arviointi on osa koulutuksen kehittämistä. Ulkoisen arvioinnin koordinaatio,
suunnitelmallisuus ja ennakoitavuus ovat keskeistä koko arviointitoiminnan
tavoitteiden, resursoinnin ja toteutuksen näkökulmasta. On huolehdittava siitä,
että arvioinnit ovat perusteltuja, oikea-aikaisia ja että koulutuksen järjestäjälle
tuleva työn määrä on kokonaisuudessaan kohtuullinen. Valtakunnallisen arviointisuunnitelman tekeminen on välttämätöntä ja sen tulee olla koordinoitua ja pitkäjänteistä.
Lain mukaan koulutuksen järjestäjän tulee osallistua ulkoiseen arviointiin.
Siihen osallistuminen vaatii kuitenkin koulutuksen järjestäjältä huomattavaa
panostusta. Ulkoisen arvioinnin tulisi nykyistä paremmin tukea ja palvella
koulutuksen järjestäjää ja sitä kautta kehittää opetuksen ja koulutuksen
laatua.
Ulkopuolisen arvioinnin laadun tulee olla keskeinen tavoite. Jotta ulkopuolisen arvioinnin ohjaava vaikutus ja hyödynnettävyys koulutuksen järjestäjän
toiminnan kehittämisessä varmistettaisiin, tulee ulkopuolisen arvioinnin toteuttamisessa olla riittävät voimavarat. Ulkopuolisen arvioinnin keskittäminen yhdelle taholle ja siten toiminnan voimavarojen lisääminen saattaisi vahvistaa ja parantaa arviointiprosesseja kokonaisuudessaan.
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