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Opetus- ja kulttuuriministeriö 

kirjaamo@minedu.fi 

 

 

Viite OKM007:00/2016 

 

Asia OKM Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi 

Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisesta koulutuksen 

arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta 

 

 

OAJ kiittää mahdollisuudesta lausua lakiluonnoksesta, joka koskee Kansallisen 

koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) ja Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) 

siirtämistä Opetushallituksen (OPH) erillisyksiköiksi. 

 

Uudistuksen tavoitteiksi on mainittu Karvin ja YTL:n ydintoimintojen ja 

riippumattomuuden turvaaminen kiristyvässä taloustilanteessa. OAJ:n  

mielestä keskeistä onkin ko. virastojen tärkeän työn jatkuminen mahdollisimman  

laadukkaana ja selkeän itsenäisinä ja riippumattomina, vaikka hallintoa  

säästösyistä järjesteltäisiinkin uudelleen. Oletettujen säästöjen toteutuminen  

tulee tarkasti selvittää ja varmistaa, ennen kuin tähän uudistukseen lähdetään. 

 

Esityksen mukaan Karvi ja YTL toimisivat erillisyksikköinä ja ne itse päättäisivät 

sisäisestä työnjaostaan ja henkilöstön tehtävistä. Opetushallitus tarjoaisi hallinto- ja 

tukipalvelut ja sen vastuulla olisi ainoastaan taata, että erillisyksiköt toimivat 

lainsäädännön ja talousarvion puitteissa.  

 

Karvin itsenäinen asema tulee säilyttää 

 

Koska Opetushallituksen tehtäviin kuuluu erilaisten määräysten ja ohjeiden 

antaminen koulutuksen järjestäjille, tulee arviointityö toteuttaa niin riippumattomasti, 

ettei se ole ristiriidassa kehittävän arvioinnin periaatteen kanssa. Lisäksi on keskeistä 

toteuttaa uudistus niin, että 

- arviointitoiminta täyttää eurooppalaiset kriteerit (Standards and guidelines for 

quality assurence in the European higher education area).  

- Arviointineuvosto säilyy jatkossakin hyväksyttyjen korkeakoulutuksen 

auditoijien rekisterissä (The European Quality Assurance Register for Higher 

Education). 

- arviointitoiminnan kehittäminen on jatkuvaa ja sitä tehdään tiiviissä 

yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. 
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Jotta arviointitoiminnan riippumattomuus on turvattu, tulee valtioneuvoston 

jatkossakin nimetä Arviointineuvosto ja sen Korkeakoulujen arviointijaosto. 

Arviointineuvoston tulee vastata arviointisuunnitelman laadinnasta sekä esitellä se 

valtioneuvoston hyväksyttäväksi. 

 

 

YTL:n toiminta tulee säilyttää opetushallinnosta riippumattomana 

 

Suomalainen ylioppilastutkinto on lukion päättötutkintona arvostettu ja 

kansainvälisestikin tunnustettu. Erityisesti osa kansainvälisestä arvostuksesta 

perustuu sille, että tutkinnon kokeet laatii ja korjaa YTL, joka on riippumaton toimielin. 

 

YTL:n riippumattomuus on pääosin toiminut hyvin. Se ei ole merkinnyt eristäytymistä, 

vaan yhteistyötä on tehty Opetushallituksen kanssa ja lautakunnassa on ollut jäseniä, 

jotka ovat hyvin tunteneet myös lukiotyön arkea. Poikkeuksellinen aika tosin koettiin 

joitakin vuosia sitten, jolloin lautakunnan jäsenten nimittämisessä poikettiin tästä 

hyvästä periaatteesta ja liiaksi painotettiin yliopistomaailman edustusta. Sittemmin 

toiminnan kannalta tarpeellinen tasapaino lautakunnan koostumuksessa on 

palautettu. 

 

Ylioppilastutkintoa on viime vuosina määrätietoisesti kehitetty, mikä on hyvä asia. 

Tutkinnon on uudistuttava ja seurattava aikaansa. 

 

Opetushallitus laatii lukiokoulutukselle opetussuunnitelman perusteet ja 

ylioppilastutkinnon tarkoituksena on puolueettomasti mitata noiden suunnitelmien 

saavuttamista. Juuri tästä syntyy tutkinnon nauttima arvostus. Ylioppilastutkinto antaa 

lukion opettajille mahdollisuuden skaalata omaa arviointiaan suhteessa 

ylioppilastutkinnossa saavutettaviin arvosanoihin. 

 

Mikäli YTL:stä tulee OPH:n erillisyksikkö, lautakunnan toiminnalle on turvattava 

selkeällä lainsäädännöllä sellainen asema, jossa se voi uskottavasti toimia lukion 

opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumisen arvioijana. Tämä edellyttää riittävän 

riippumatonta asemaa suhteessa opetussuunnitelman perusteiden laatijoihin eli 

OPH:een, joka ei voi, eikä sen pidä puuttua tähän arviointitehtävään millään tavoin.  
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Lopuksi  

 

Molempien erillisyksiköiden riippumattomuuden säilyminen aidosti ja oikeasti läpi 

tulevien vuosien on keskeistä OAJ:lle. Maan hallituksen kokoonpano ja poliittiset 

tavoitteet muuttuvat ajassa, mutta tärkeiden viranomaistehtävien riippumattomuus ei 

saa vaarantua sen johdosta. Lain pitää olla hyvin selkeä ja yksiselitteinen koskien 

Karvin ja YTL:n riippumattomuutta. 

 

 

 

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ 
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