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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi Opetushallituksesta annetun 

lain ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta 

Tiivistelmä 
- Koulutuksen arvioinnin riippumattomuus on varmistettava Opetushallituksen johtosäännössä 

selkeästi, kun Kansallinen koulutuksen arviointikeskus siirtyy Opetushallituksen erillisyksiköksi.  

 

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n mielestä koulutuksen arvioinnin riippumattomuus on 

selkeästi turvattava, kun Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen asema itsenäisenä virastona 

muuttuu. 

Esityksen mukaan arviointikeskuksen ja sen yhteydessä toimivan arviointineuvoston ja korkeakoulujen 

arviointijaoston on määrä jatkaa itsenäisinä viranomaisina ja päättää koulutuksen arvioinnin 

toteuttamisesta opetus-ja kulttuuriministeriön hyväksymän arviointisuunnitelman mukaisesti.  

Samalla Opetushallituksen pääjohtajan ja arviointikeskuksen johtajan tehtäväksi tulee vuosittain käydä 

tulos-ja kehityskeskustelut erillisyksikön tavoitteista ja niiden toteutumisesta sekä yhteisten hallinto-ja 

tukipalvelujen käytöstä. Esityksen voi tulkita niin, että arviointikeskuksella on jatkossa kaksi isäntää: 

ministeriö ja Opetushallitus.  

Lainsäädännöllä on varmistettava, että OKM:n arviointisuunnitelman ja OPH:n edellyttämien 

tavoitteiden välille ei synny ristiriitaa, joka uhkaisi arvioinnin riippumattomuutta. 

Talous- ja tietohallinnon tehtävien yhdistäminen eivät vaaranna arvioinnin riippumattomuutta. 

AMKE huomauttaa, että arvioinnin riippumattomuus lisää suomalaisen koulutusjärjestelmän 

uskottavuutta kokonaisuutena ja mahdollistaa arviointikeskuksen kansainvälisen toiminnan sekä 

arviointipalveluiden myymisen ulkomaille.  

Koulutuksen rahoitukseen on kuluvalla vuosikymmenellä kohdistunut mittavat leikkaukset, jotka ovat 

vaikuttaneet kaikkien opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä korkeakoulujen toimintaan. 

Rahoituksen supistuessa itsenäisten koulutusorganisaatioiden määrä vähenee. Tämän vuoksi AMKE ei 

kannata erillisen viraston perustamista.  

AMKEn näkemyksen mukaan hallitusohjelmaan sisältyvä virastorakenteen uudistaminen on 

kansantaloudellisesti järkevää. Myös keskushallinnon tulee tehostaa toimintaansa ja hakea 

kustannushyötyjä.  
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AMKE toivoo, että muutoksesta on hyötyä koulutuspolitiikan strategiseen kehittämiseen, ei vain 

hallinnon tehostamiseen. Opetushallitus vahvistaa rooliaan kehittäjänä, minkä tulee perustua 

tutkittuun tietoon ja arviointin.  

Arvioinnin on oltava strategisempaa, suunnitelmallisempaa ja paremmin ajoitettua, jotta se tukee 

koulutuspolitiikan keskeisten kysymysten ratkaisemista. Tällä hetkellä arviointi näyttäytyy koulutuksen 

järjestäjille yksittäisinä projekteina, joista ei muodostu kokonaisuutta.  

 

 

 
 

 

Lisätietoja: 

toimitusjohtaja Petri Lempinen, petri.lempinen@amke.fi p. 040 766 7805 

 

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on 85 

koulutuksen järjestäjän valtakunnallinen etujärjestö. AMKEn jäsenet kouluttavat yli 90 % kaikista 

ammatillisen koulutuksen opiskelijoista. 
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