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 LUKIJALLE 

Tätä historiikkia varten haastateltavina ovat olleet pääjohtajat Aulis Pitkälä ja Kirsi 
Lindroos, johtajat Kristiina Kumpulainen ja Raakel Tiihonen, hallintojohtajat Kari 
Pitkänen ja Matti Lahtinen, opetusneuvokset Matti Kyrö, Pentti Yrjölä, Anu Räisä-
nen ja Mari Räkköläinen, tutkimussihteeri Tuija Koskela, OAJ:n erityisasiantuntija 
Olavi Arra, kansanedustaja ja Opetushallituksen nykyinen johtokunnan puheen-
johtaja Sari Sarkomaa, johtokunnan edellinen puheenjohtaja, kansanedustaja Aila 
Paloniemi ja valiokuntaneuvos Marjo Hakkila sekä Kansallisen arviointikeskuksen 
lain valmistelusta opetusministerinä vastannut kansanedustaja Jukka Gustafsson. 
Lisäksi haastattelulomake lähetettiin arviointiyksikön nykyisille työntekijöille ja 
muutamille vakinaisessa työsuhteessa olleille, mutta ei eläkkeelle tai muihin tehtä-
viin siirtyneille henkilöille. 

Historiikin johdanto on muistikuvaperustaista, luvuissa 2–7 käsittely on pääosin 
dokumentti- ja haastatteluperustaista. 

Kiitän kaikkia niitä, jotka ovat yhteistyöhalullaan auttaneet tämän historiikin luo-
misessa. Arvostan sitä avointa keskustelua, jota olen voinut käydä Opetushallituksen 
entisten ja nykyisten johtajien kanssa. Kari Pitkäsen loistava tapa kiteyttää asioita 
haastattelussa ansaitsee aplodit! Erityisesti haluan kiittää Tuija Koskelaa talouteen 
liittyvien tietojen kokoamisesta, Elina Harjusta käsikirjoituksen kommentoinnista 
ja Sirpa Ropposta julkaisun taitosta. Myös Opetushallituksen arkisto on tarjonnut 
auliisti apuaan: kiitos Johanna Räsäselle. Ilman Pentti Yrjölän ja Anu Räisäsen arkis-
toja ja muisteluita tämän työn tekemisen riemu olisi voinut muuttua epätoivoksi. 
Marjo Hakkilan apu eduskunnan arkistotietojen käytössä oli korvaamatonta. Kii-
tokset yhteistyöstä!

Jättäessäni historiikin Opetushallituksen käyttöön toivon, että pääjohtaja Aulis Pit-
kälän haastattelussa esittämä toteamus edustaa vastaisuudessakin Opetushallituksen 
suhtautumista koulutuksen arviointitietoon:

”Tietoa on tuotettu ammattitaitoisesti. Pidän täysin välttämättömänä 
sitä, että koulutusta voidaan jatkossakin kehittää realistisen ja asiantun-
temuksella tuotetun arviointitiedon pohjalta.”

Helsingissä huhtikuussa 2014 

Ritva Jakku-Sihvonen
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TIIVISTELMÄ

Opetushallituksessa tuloksellisuuden arviointitoiminnan kehittäminen alkoi pian 
viraston toiminnan käynnistymisen jälkeen vuonna 1991. Tässä historiikissa kuva-
taan arviointitoiminnan kehittämistä, organisointia ja toteutettua arviointitoimin-
taa vuoteen 2013, jolloin Eduskunta päätti uuden Kansallisen koulutuksen arvi-
ointikeskuksen perustamisesta. 

Opetushallituksessa toimi useita arvioinnin metodisen kehittämisen projekteja 
1990-luvulla. Arvioinnin tehtäväksi nähtiin alusta saakka koulutuksen kehittämisen 
tukeminen tuottamalla monipuolista tietoa siitä, miten hyvin koulutukselle asetetut 
tavoitteet on saavutettu. Samaan aikaan menetelmäkehityksen kanssa toteutettiin 
myös laajoja koulutusmuotokohtaisia arviointihankkeita. Arviointien tulokset on 
raportoitu ja niitä on hyödynnetty eri tavoin koulutuspoliittisessa ohjauksessa ja 
koulutuksen kehittämisessä. 

Oppimistulosten arviointijärjestelmiä kehitettiin 1990-luvun loppupuolelta sekä 
perusopetukseen että ammatilliseen koulutukseen. Opetusministeriö ohjasi eri-
tyisesti ammatillisen koulutuksen näyttöperusteisen oppimistulosten arviointijär-
jestelmän kehittämistä 1999 alkaen. Ammatillisen koulutuksen näyttöperusteiset 
arvioinnit kohdistuvat koko ikäluokkaan. Perusopetuksen arvioinnit ovat otospe-
rustaisia. Sekä ammatillisen koulutuksen että perusopetuksen oppimistuloksien 
sähköisen tiedonkeruun kehittäminen on käynnistetty. Vuodesta 2003 Opetushal-
litus on keskittynyt pelkästään oppimistulosten arviointeihin. Opetus- ja kulttuu-
riministeriö on määritellyt koulutuksen arviointisuunnitelmissa arviointihankkeet 
ja niiden toteuttamisajankohdat. 

Opetushallituksen arviointitoiminta on ollut vuosien mittaan monien viraston 
sisäisten organisaatiomuutoksien kohteena. Myös monissa koulutuksen arviointia 
ja opetustoimen organisointia koskeneissa työryhmissä ja selvityksissä on otettu 
kantaa arvioinnin uudelleenorganisointiin. 

Päätyminen koko koulutusjärjestelmää koskevan arviointitoiminnan kokoami-
seen Kansalliseen koulutuksen arviointikeskukseen näyttää haastattelujen perus-
teella johdonmukaiselta sekä valtionhallinnon tehostamistavoitteen että arvioin-
titoiminnan kehittämisedellytyksien kannalta. Paljon odotuksia kohdistuu siihen, 
että uusi virasto tarjoaa aiempaa paremmat edellytykset arviointitoiminnan riippu-
mattomuudelle. Arviointitiedon tuottamisen riippumattomuusvaatimus on koros-
tunut sekä kansainvälisessä että kansallisessa keskustelussa. Arviointihenkilöstön 
keskeisimmät odotukset kohdistuvat mahdollisuuksiin kehittää arviointimetodeja 
ja toteuttaa hankkeita aiempaa monipuolisemmassa asiantuntijayhteisössä.  Koulu-
tuspoliittisten vaikuttajien odotukset kohdistuvat myös arviointitiedosta viestimisen 
edellytyksien paranemiseen.  
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1  JOHDANTO 

Muistikuvia toimintailmapiiristä arvioinnin kehittämisen taipaleelta 
1991–2014

Opetushallituksen perustamisen aikaan suomalaisessa yhteiskunnassa oli tapahtu-
nut poliittisen ilmapiirin muutos. Kokoomus oli hiljattain noussut pitkän opposi-
tiokauden jälkeen hallitukseen. Opetusministerinä toimi Riitta Uosukainen*1. Ope-
tushallituksen ensimmäiseksi pääjohtajaksi nimitettiin KT Vilho Hirvi2, joka puhui 
henkilöstötilaisuuksissa voimakkaasti koulutuksen ja koulutuspolitiikan suunnan 
muutoksen välttämättömyydestä ja uudenlaisen hallintokulttuurin tarpeesta. Samat 
ajatukset, joita 1980-luvulta oli kaikkialla hallinnossa korostettu, kiteytyivät vah-
vasti opetustoimessa tuolloin tutuksi tulleisiin iskulauseisiin: ”Paikalliset toimijat 
tietävät parhaiten, miten asiat pitää hoitaa”, ”Sääntelyä tulee purkaa” ja ”Hallintoa 
tulee keventää”. Opetushallituksessa tämä henki oli vahvaa, ja pääjohtaja toisteli 
usein: ”Opettajat tietävät, miten asiat hoidetaan.”

Opetustoimessa normien purku oli tiukkatahtista. Paitsi että Kouluhallituksen ja 
Ammattikasvatushallituksen antamien normien purkua jatkettiin, haluttiin myös 
aluehallinnon ja keskushallinnon toimintatapoja muuttaa normiohjauksesta infor-
maatio-ohjaukseksi. Niinpä arvioinnin edeltäjätoimintana ollut koulujen ja oppilai-
tosten tarkastustoiminta haluttiin ajaa alas, samoin tiedonkeruu kouluista ja oppi-
laitoksista (esim. peruskoulujen ja lukioiden PELU-tietokanta). Tiedonkeruu oppi-
laitoksista, kunnista ja kuntayhtymistä haluttiin keskittää Tilastokeskukselle, josta 
oletettiin saatavan maksupalveluperiaatteella ohjauksessa ja kehittämisessä tarpeel-
lista tietoa. Haluttiin kehittää ns. koulutuksen seurantaindikaattoreita, joiden avulla 
hankittaisiin päätöksenteon tarvitsemaa tuloksellisuustietoa. Ristiriita käytettävissä 
olevan tiedon ja tavoitteeksi asetetun indikaattorimuotoisen tietotuotantotavoitteen 
välillä oli ilmeinen ja vaikeutti merkityksellisen tuloksellisuuden seurantaa. 

Opetushallituksen arviointitoiminnan kehittäminen perustui Opetushallituksen 
lainsäädäntöön kirjattuun tuloksellisuuden seurantavelvoitteeseen. Tuloksellisuuden 
arviointia kehitettiin rinta rinnan tulosjohtamiskulttuurin juurruttamisen kanssa. 
Valtiovarainministeriö ohjasti uudenlaisen hallintotavan kehittämistä omilla hank-
keillaan. Näiden tuottavuushankkeiden yhteydessä tehtiin myös arviointitoimintaa 
koskevaa teoreettisempaa kehittämistyötä, jossa oli mukana toimijoita yliopistolta 
ja kirjava joukko konsultteja. Hallinto-lehti aktivoitui myös arviointiteeman käsit-
telijänä. Kasvatusalan professorikunnan suhtautuminen uudenlaiseen arviointikult-
tuuriin oli aivan alussa pelonsekaisen nihkeää, mutta jo 1990-luvun puolivälistä 
arvioinnin merkitystä koulutuksen kehittämisessä haluttiin ymmärtää. Arviointi-
toiminnan alkuvaiheen ilmapiiriä kuvastaakin seuraava sitaatti, joka on Opetushal-
lituksen julkaisemasta kirjasesta. Tätä kirjaa käytettiin mm. arvioinnin metodisen 
kehittämisen koulutustilaisuuksissa. Kirjassa kuvataan ajan ilmapiiriä näin:

1 Liitteessä 1 luettelo opetusministerien ja pääministerien toimikausista
2 Liitteessä 2 luettelo pääjohtajista ja johtokunnan puheenjohtajista
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”Huolimatta niistä kielteisistä jännitteistä, joita arviointiin voi sisältyä, sen 
myönteisistä vaikutuksista ollaan yksimielisiä: ilman luotettavaa arviointi-
tietoa on vaikea kehittää toimintaa. Niinpä arvioinnin keskeisimmäksi teh-
täväksi nouseekin kehittämisen motivointi. Arviointitieto tukee myönteistä 
kehitystä ja kannustaa yksilöitä ja yhteisöjä entistä parempiin suorituksiin 
niillä alueilla, jotka kehittämistä kaipaavat. Tämän päivän opetustoimen kes-
keiset arviointityötä motivoivat kysymykset kuuluvat:

Miten opetustointa tulisi tukea, jotta voitaisiin turvata mahdollisuudet kes-
kittyä kasvatustyöhön ja oppimisen tukemiseen vaikeissakin oloissa
 ja 
Miten voitaisiin auttaa ihmisiä tukemaan omaa persoonallista kehitystään 
opinnollisin eväin elämän kaikissa vaiheissa?” (Jakku-Sihvonen 1994, 9)

Kasvatusalan tutkijoiden suhtautuminen muuttui myönteiseksi siten, että vuosi-
tuhannen vaihteeseen tultaessa tutkijoiden mukaan saaminen Opetushallituksen 
kehittämishankkeisiin helpottui. Myös arviointia koskeva kirjallisuus lisääntyi yli-
opistojen tutkintovaatimuksissa, ja arviointia koskevaa opetusta lisättiin. Koulu-
tuksen arviointiin liittyvä julkaisutoiminta vilkastui. Koulutuksen arviointiin kes-
kittyviä yksiköitä perustettiin esimerkiksi Tampereen ja Helsingin yliopistoon sen 
lisäksi, että Jyväskylän yliopistolla oli ennestään kokemusta arviointitoiminnasta. 

Kuntaliitto (ja aiemmin erityisesti Kaupunkiliitto) sekä kritisoi että halusi mukaan 
opetushallintoa palvelevan arviointikulttuurin kehittämiseen. Kuntaliitto ilmaisi jo 
varsin varhain huolensa Opetushallituksen arviointitoiminnan luonteesta: 1990-
luvun loppupuolella pidettiin sopimattomana sitä, että keskushallinto arvioi paikal-
listen toimijoiden toimintaa keräämällä tietoja suoraan kouluista ja oppilaitoksista. 
Kuntaliittoon perustettiin projekteja, joilla oli samoja tavoitteita kuin Opetushalli-
tuksen käynnistämillä kehittämishankkeilla. Osassa hankkeita tehtiin jonkin verran 
väkinäistä yhteistyötä, mutta ilmeisesti kumpikaan osapuoli ei osannut tarpeeksi 
arvostaa yhteistyön merkitystä. Sen sijaan onnistunut ja yhteistyöhön innostanut 
hanke oli Kuntaliiton, OAJ:n, Efektian ja Opetushallituksen yhdessä tuottama pai-
kallistason arviointia koskenut kirja.

Arvioijien arkityön kannalta opettajat, rehtorit ja sivistystoimen johtajat ovat tär-
keitä yhteistyökumppaneita. Rehtorijärjestö SURE:n kanssa yhteistyö vuosien var-
rella on ollut sujuvaa ja mutkatonta. Opetushallituksen hallintojohtaja Matti Lah-
tinen, joka aiemmin työskenteli opettajien ammattijärjestö OAJ:ssä, ja erityisasian-
tuntija Olavi Arra toivat haastattelussa esille, että opettajajärjestön suhtautuminen 
arviointitoimintaan on käytännöllistä ja Opetushallitus on nähty asiantuntevana 
toimijana.  
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Opetushallituksen ensimmäisen johtokunnan puheenjohtaja, kaupunginjohtaja 
Kaarina Suonio ja häntä tehtävässä seurannut rehtori Antero Penttilä olivat molem-
mat hyvin kiinnostuneita arvioinnista ja kannustivat arviointitoiminnan kehittäjiä. 
Johtokunnassa erityisen suurta kiinnostusta herätti oppimistulosten arviointijärjes-
telmä, josta keskusteltiin useita kertoja hyvin perusteellisesti. Vielä vuonna 2000 
johtokunnassa keskusteltiin ja jopa päätettiin niistä uusista arviointihankkeista, joita 
ministeriön ja Opetushallituksen väliseen tulossopimukseen ehdotettiin. Toiminta 
johtokuntaan päin muuttui sittemmin niin, että vain valmiit arviointiraportit esi-
teteltiin johtokunnalle. 

Opetushallituksen arviointitoiminnan kehittämisen kannalta oli aivan ratkaisevan 
tärkeätä eduskunnan sivistysvaliokunnan erittäin kannustava tuki. Jo alkuvaiheessa, 
kun arviointimenetelmiä ja arviointijärjestelmää kehitettiin, eduskunnan sivistys-
valiokunta paneutui arviointityöhön huolellisesti. Sivistysvaliokunnan puheen-
johtajana arviointitoiminnan alkuaikoina toiminut Kaarina Dromberg ja varapu-
heenjohtajana ja myöhemmin opetusministerinäkin toiminut Jukka Gustafsson 
olivat kiinnostuneita arviointijärjestelmän ja metodien kehityksestä. Monipuoliset 
ja rakentavat keskustelut sivistysvaliokunnassa olivat merkityksellisiä myös siksi, 
että ne välittyivät Opetushallituksen johdolle ja arvatenkin vaikuttivat myönteisellä 
tavalla arviointitoiminnan resursointiin. Sen jälkeen kun Opetushallitus keskit-
tyi pelkästään oppimistulosten arviointeihin, yhteistyö sivistysvaliokunnan kanssa 
muuttui pääjohtajavetoiseksi ja arvioijakunnan kannalta etäiseksi.

Opetustoimen hallintoväki suhtautui arviointiin aluksi hieman varauksellisesti. 
Toisaalta myönnettiin, että jokin tapa tietojen keruuseen ja koulutuksen seuran-
taan tarvitaan, toisaalta pelättiin sitä, että arviointi loukkaa paikallisten toimijoiden 
vapautta ja tuottaa mahdollisesti tietoa, jonka saaminen julkisuuteen antaa kiel-
teisen kuvan koulutuspoliittisten toimien onnistuneisuudesta. Tämän ristiriidan 
aistimme arvioijakunnassa selkeästi etenkin alkuvuosina. Joskus tuntui kuitenkin 
siltä, että itse arviointitoiminta ei ollut yhtä suuri jännitteiden aiheuttaja kuin se, 
että opetusministeriössä arveltiin olevan koulutuspoliittisilta orientaatioiltaan sellai-
sia virkamiehiä, joiden kanssa Opetushallituksen ylimmän johdon oli vaikea löytää 
yhteisiä näkemyksiä opetustoimen kehittämislinjoista sekä ministeriön ja uuden 
viraston keskinäisestä työnjaosta. 

Arviointiin suhtautumisen kannalta ratkaisevaa oli alkuvaiheessa ministeri Riitta 
Uosukaisen ennakkoluuloton asenne tuotettuun tietoon. Ministeriön virkamies-
kunnan keskuudessa ratkaisevan tärkeätä oli alkuvaiheessa myös kansliapäällikkönä 
toimineen Jaakko Nummisen tiedemiesmäisen puntaroiva suhtautuminen ensim-
mäisenä valmistuneeseen ”Lukion tila” -hankkeeseen. Myös kouluosaston ylijoh-
tajina ja myöhemmin kansliapäällikköinä toimineet Markku Linna ja Arvo Jäppi-
nen suhtautuivat alusta saakka kannustavasti arviointitiedon tuottamiseen. Ope-
tusministeriössä toimineet koulutussektorien johtajat ovat ottaneet arviointitiedon 
yleensä kiinnostuneena vastaan. 
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Arvioinnin organisoiminen on herättänyt monenlaista keskustelua ja lehtikirjoitte-
lua. Opetushallituksen arvioijakunnalle on jäänyt se vaikutelma, että ministeriössä 
on ollut sekä asiantuntijoissa että johtajistossa henkilöitä, jotka ovat tunteneet sym-
patiaa etenkin niitä toimijoita kohtaan, jotka ovat vuosien varrella pyrkineet siir-
tämään arviointitoimintaa pois Opetushallituksesta. Tämä vaikutelma jäi erityisen 
voimakkaasti siitä prosessista, jolla Opetushallituksen aloittama arviointitoiminta 
jaettiin kahteen eri organisaatioon vuonna 2003. Tuolloin perustettiin Koulutuksen 
arviointineuvosto, jolle osa arviointitoiminnasta siirtyi. 

Koulutuksen arviointineuvoston (KAN) perustamisen jälkeen ministeriö kannusti 
Opetushallitusta yhteistyöhön uuden neuvoston kanssa. Tiedossa oli, että vuonna 
1995 perustettu Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) ja Opetushallitus olivat 
pitäneet hyödyllisiä yhteistyöpalavereja, joissa keskusteltiin ennen muuta hankkei-
den suunnittelusta ja arviointimenetelmistä sekä vaihdettiin kansainvälisissä verkos-
toissa saatuja tietoja. Koulutuksen arviointineuvoston kanssa yhteistyöneuvotteluja 
pidettiin harvakseltaan. Noiden neuvottelujen ilmapiiri oli usein melko jännittei-
nen. Yhteistyötä varjosti se, että Koulutuksen arviointineuvoston henkilöstön pii-
rissä arveltiin olevan toimijoita, joilla oli yhteyksiä melko kielteistä imagoa Ope-
tushallituksesta luoneen sanomalehtikirjoittajajoukon kanssa. Uusien toimijoiden 
myötä tilanne KAN:n ja Opetushallituksen välillä muuttui. Opetus-ja kulttuurimi-
nisteriön johdolla uuden koulutuksen arviointikeskuksen valmistelu 2012 alkaen 
sujui miellyttävässä ilmapiirissä. 

Työtä on tehty etenkin 2000-luvulla väliin melko painostavassa ilmapiirissä. Vuo-
sien varrella Opetushallituksen asema arvioijana on herättänyt monenlaisia kiistoja: 
toteutuuko arvioinnin riippumattomuus, onko Opetushallituksella lainsäädännön 
puolesta oikeus toimia oppimistulosten arvioijana, ja miksi koulukohtaisia tietoja ei 
julkisteta. Oppimistulosten arviointi -yksikön päällikkö Pentti Yrjölän 16.6.2008 
lähettämässä kokouskutsussa tunnelmat kiteytyvät näin: 

Opetushallituksen johdon ja henkilöstön suhtautuminen arviointiin on ollut jossa-
kin määrin ristiriitaista. Toisaalta arvioijat ovat kokeneet – ja saaneet kuulla johdon 
ja asiantuntijoiden puheenvuoroista – että arviointien tuloksia pidetään tärkeinä. 
Toisaalta on ollut selvää, että kun keskustelu on kääntynyt toiminnan resursoin-
tiin, johtamisjärjestelyihin ja työn tekemisen edellytyksiin, tilanne on muuttunut. 
Opetushallituksen pitkäaikainen hallintojohtaja Kari Pitkänen kuvasi haastattelussa 
tilannetta näin:

”Rakennamme yhteistä tulevaisuuttamme kehittämispäivänä… Jokaiselle lämmin 
kiitos kehittämistyöstä. Joskus on ollut tiukkaa ja usein vielä tiukempaakin. Mutta 
rautainen tahto vie meidät läpi harmaan kiven.” 
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Viime vuosien tuottavuustavoitteet ovat heijastuneet myös Opetushallituksen arvi-
ointitoimintaan. Hankkeita on jouduttu viemään läpi niukin resurssein ja aikatau-
luja on jouduttu myöhentämään. Huoli työn laadusta on rasittanut henkilöstöä, 
joka on hyvin sitoutuneesti kehittänyt työtään. Myönteistä työilmapiiriä ovat ruok-
kineet opetushallinnon kasvava ymmärrys tietoperustaisen kehittämisen mielekkyy-
destä ja opettajakunnan kasvanut kiinnostus kriteeriperustaista osaamisen arviointia 
kohtaan. Avoimen keskusteluilmapiirin kansainväliset verkostot ovat myös tarjon-
neet tukeaan ja ylläpitäneet innostusta teoreettiseen pohdintaan ja suomalaisten 
arviointikäytäntöjen heikkouksien ja vahvuuksien puntarointiin.

Rohkaisevaa oli lukea tämän historiikin valmistelua varten kerätystä haastattelu-
aineistosta pohdintaa, joka kuuluu alkuvuosina arvioinnissa työskennelleelle mutta 
jo pitkään muita tehtäviä Opetushallituksessa hoitaneelle asiantuntijalle:

”Kaikissa niissä vaiheissa, joissa arviointitoimintaa oli tarkoitus keskittää tai sen 
asemaa viraston yhtenä toiminta-alueena vahvistaa, ylijohtajien suhtautuminen oli 
yleisesti enemmän tai vähemmän näkyvästi vastustavaa. Uskon, että Opetushal-
lituksen asema arviointitoiminnan järjestämisessä olisi ollut vahvempi, jos koko 
johtoryhmä olisi ollut yksituumainen ja esiintynyt asiassa yhtenäisenä.” 

”Aina silloin tällöin on kuullut väittämän, että arviointeja ei lueta eikä oteta huo-
mioon. Mielestäni kehittämistehtävissä olevat ottavat niitä huomioon ja arvioin-
neissa esiin nousseista asioista keskustellaan paljonkin ja niihin vedotaan usein. 
On vaikea nimetä yksittäisiä konkreettisia hyötyjä, mutta tuskin on yhtään arvi-
ointia, jolla ei olisi ollut mitään vaikutusta koulutuksen kehittämiseen. Opetus-
hallituksen arviointitoiminta on tuottanut varsin laajan ja merkittävän arvioin-
tiaineiston, jonka merkitystä tulee arvostaa. Sanoisin, että siinä riittää tavoitetta 
tulevillekin organisaatioille.”
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2  OPETUSHALLITUKSELLE TULOKSELLISUUDEN          
 SEURANTA- JA ARVIOINTIVASTUU 1991 

Opetushallitus perustettiin 1.4.1991, jolloin Kouluhallitus ja Ammattikasvatus-
hallitus yhdistettiin. Tavoitteena oli, että uusi virasto keskittyisi opetuksen tavoit-
teiden, sisältöjen ja menetelmien kehittämiseen sekä koulutuksen tuloksellisuuden 
seurantaan ja edistämiseen. 

Opetushallituksen perustamista ehdotti keskusvirastojen asemaa selvittänyt työ-
ryhmä mietinnössään ”Opetushallinnon keskusvirastokysymys” (KM 1989:4). 
Tuon muistion pohjalta valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 8.3.1990 opetustoi-
men keskushallinnon uudelleenjärjestämisestä. Päätöksen mukaisesti vuonna 1991 
perustettiin Opetushallitus, johon koottiin voimavarat Ammattikasvatushallituk-
sesta ja Kouluhallituksesta. 

Valtioneuvoston koulutuspoliittisessa selonteossa eduskunnalle 22.5.1990 ”Suomen 
koulutusjärjestelmä, koulutuksen taso ja kehittämislinjat” todetaan, että viraston on 
tarkoitus olla asiantuntijavirasto, joka mm. ”edistää ja itse suorittaa tutkimuksia ja 
selvityksiä sekä ohjaa, valvoo ja rahoittaa opetuksen ja koulutuksen kokeiluja. Sen 
tulee laatia koulutuspoliittista ja muuta kehittämistä varten ajoittain tilannekatsauk-
sia koulutuksen ja sen eri muotojen tilasta ja kehityksestä koko maassa.” (Suomen 
koulutusjärjestelmä, koulutuksen taso ja kehittämislinjat 1990, 70.)

Laajat valtionhallinnon tehostamishankkeet 1990-luvun alussa vaikuttivat paitsi 
Opetushallitukselta odotettuihin opetustoimen uudistamispyrkimyksiin, myös 
Opetushallituksen omaan toimintaan. Opetushallituksen aloittaessa toimintansa 
1991 virastossa oli yhteensä 560 virkamiestä. Vuonna 2014 Opetushallituksessa 
työskentelee 300 henkilöä, joista arvioinnin parissa 18. 

Opetushallituksen tehtävät muotoiltiin Opetushallitusta koskevaan lakitekstiin ajan 
hengen mukaisesti siten, että tehtävänä on vastata toimialaan kuuluvan koulutuksen 
kehittämisestä, edistää koulutuksen tuloksellisuutta sekä seurata koulutuksen järjes-
tämistä (Laki 1991/182). Opetushallinnon suhtautumista arviointitiedon merki-
tykseen ennen Opetushallituksen perustamista on tarkastellut väitöskirjatutkimuk-
sessaan opetusneuvos Reijo Laukkanen. (Ks. Reijo Laukkanen 1998. Evaluaatio-
ajattelun kehitys Suomessa 1970-luvulta 1990-luvulle.) 

Professori Erkki A. Niskanen kuvaa Opetushallituksen perustamiseen liittyvissä 
keskusteluissa esittämiään näkemyksiä muistiossaan ”Opetushallituksen tehtävä-
alueeseen kuuluvan kasvatuksen analysointia, problematisointia ja innovointia” 
seuraavasti:
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”Opetushallituksen tehtävät ovat laadultaan kasvatuksen suunnittelua, kasvatuksen 
toteuttamisen järjestelyä, toteuttamisen evaluaatiota, tutkimukseen osallistumista 
sekä kasvatuksen innovaatioita.” (Niskanen 1993, 2). 

Koulutuksen arviointitoimintaa ryhdyttiin kehittämään aktiivisesti heti Opetushal-
lituksen perustamisen jälkeen. Lähtökohtana oli siirtyminen uudenlaiseen hallin-
non toimintakulttuuriin. Voimavaroja arviointitoimintaan haettiin kohdentamalla 
oppilaitosten ja oppikirjojen tarkastustoiminnasta säästyvät varat arviointitoimin-
taan. 

Hallintojohtaja Kari Pitkänen kuvasi tuloksellisuuden arvioinnin keskeisyyttä Ope-
tushallituksen toiminnan alkuvuosilta näin: 

Samaan aikaan kun Opetushallituksessa tehtiin aktiivista arvioinnin kehittämis-
työtä, ministeriössä ryhdyttiin valmistelemaan uusia koululakeja. Vuoden 1998 
opetustoimen lainsäädäntöuudistuksessa arviointi otettiin mukaan koulumuoto-
kohtaisiin lakeihin. Opetushallitus sai merkittävän aseman koulutuksen arvioijana. 
Sivistysvaliokunta kiteytti poliittisten toimijoiden näkemykset arviointitoiminnan 
merkittävyydestä vuoden 1998 koululakien valmistelun yhteydessä mm. näin: 

”Valiokunta korostaa lausunnossaan, että lainsäädännössä keskeisenä oleva 
arviointi on tarkoitettu tukemaan koulutuksen jatkuvaa kehittämistä yhä 
paremmin oppimista edistäväksi ja kussakin laissa asetettujen opetus- ja oppi-
mistavoitteiden toteutumista. Valiokunta painottaa, että arvioinnilla on myös 
tärkeä yhteiskuntapoliittinen tehtävä edistää tasa-arvon toteutumista suoma-
laisessa koulutusjärjestelmässä. Valiokunta pitää tärkeänä sitä, että arvioinnin 
tuloksia on käytettävä määrätietoisesti hyväksi koulutuksen kehittämisessä. …
Lakisääteisen arviointijärjestelmän luominen on tullut välttämättömäksi siir-
ryttäessä koulutuksen ennakollisesta sääntelystä yhä enemmän koulutuksen 
tavoitteisiin ja toimintaan perustuvaan lainsäädäntöön. Koulutuksen arviointi 
on keskeinen keino turvattaessa koulutuspalvelujen laatu ja valtakunnallinen 
vertailukelpoisuus.” (SiVM3/1998vp HE86/1997.)

”Taustalla oli hallituksen periaatepäätös ja yleinen pyrkimys hallinnon kehittämi-
seen ja pelkistämiseen. Tavoitteena oli neliportaisen hallinnon (ministeriö, kes-
kusvirasto, lääninhallitus ja kunta) muuttaminen kaksiportaiseksi (ministeriö ja 
kunta). Vahvasti hallintotehtäviin painottuneet keskusvirastot haluttiin muuttaa 
asiantuntijavirastoiksi. Tämä edellytti suuria muutoksia, kuten valtionosuusjär-
jestelmän uudistuksen, normiohjauksen ja suunnitteluprosessien vähentämisen 
ja pelkistämisen ja monia muita muutoksia. … Opetushallituksen ensimmäinen 
pääjohtaja Vilho Hirvi oli sitoutunut näihin uudistuksiin. ... Otaksun, että taus-
talla olivat myös ne keskustelut, joita hänellä oli viraston eräitten asiantuntijoiden 
kanssa, keskeisesti Ritva Jakku-Sihvosen. Opintomatka Yhdysvaltoihin vuonna 
1993 vahvisti hänen käsityksiään. ... Pääjohtaja Hirvi uskoi, että arviointitehtävä 
on tuloksellisuuden edistämisen vankka elementti ja että se voi vaikuttaa enem-
män kuin normiohjaus.” 
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Koululakeja valmisteltaessa 1993–1996 käytiin keskustelua arvioinnin tärkeydestä. 
Arviointi kiinnosti sekä asiantuntijoita että hallinnossa toimijoita. Hallintojohtaja 
Matti Lahtinen muisteli, että säädöksien valmistelun aikaan ministeriöön välittyi 
vahva tahtotila siitä, että paikalliset toimijat haluavat itse arvioida toimintaansa. (Ks. 
HE 86/1997 ja Komiteanmietintö 4/1996.)

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjille säädettiin velvoite arvioida omaa toimin-
taansa ja osallistua ulkopuolisiin arviointeihin (Perusopetuslaki 628/1998, Lukio-
laki 629/1998 ja Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998). 

Koulutuksen arvioinnissa tapahtui käänne 2000-luvun alussa, kun Opetushallituk-
sella ollut tuloksellisuuden arviointivelvoite osittain purettiin ja muuta kuin korkea-
koulutusta koskeva arviointi jaettiin kahden eri organisaation tehtäväksi: Opetus-
hallitukseen jäi edelleen oppimistulosten arviointitoiminta ja muu arviointitoiminta 
siirrettiin Koulutuksen arviointineuvostolle (Asetus 150/2003). Laki kansallisesta 
koulutuksen arviointikeskuksesta on vahvistettu eduskunnassa 30.12.2013. Tämän 
lain mukaisesti oppimistulosten arviointitoiminta Opetushallituksessa päättyy ja 
toiminta siirtyy uuteen virastoon 1.5.2014.
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3  MINISTERIÖN OHJAUS ARVIOINTITYÖSSÄ 

Toiminnan alusta saakka opetusministeriöllä (sittemmin opetus- ja kulttuurimi-
nisteriöllä) on ollut tärkeä asema arviointitoiminnan ohjauksessa. Opetus- ja kult-
tuuriministeriö on ohjannut toimintaa säädöksin, määräyksin ja tulossopimuksin. 

Ministeriön ja Opetushallituksen välisessä tulossopimuksessa vuodelle 1993 oli 
metodisen kehittämisen projekti, jonka tavoitteeksi oli määritelty ehdotuksen laa-
timinen tuloksellisuuden arviointimenettelyistä. Tulossopimuksella 1994 määrät-
tiin tehtäväksi oppilaitosten itsearvioinnin mallien kehittäminen eri oppilaitos- ja 
koulumuodoille. 

Oppimistulosten arviointimallin kehittäminen tuli tulossopimukseen vuodelle 
1996. Opetushallituksen oma työryhmä oli jo päätynyt otantaperustaisen järjestel-
män kehittämiseen, minkä myös opetusministeriö hyväksyi lähtökohdaksi. Asiaa 
lienee helpottanut se, että Opetushallituksesta opetusministeriön kansliapäälliköksi 
1.1.1995 siirtynyt Vilho Hirvi tunsi hyvin Opetushallituksen kehittämän Armi-
mallin, jonka Opetushallituksen pääjohtaja Jukka Sarjala oli vahvistanut 1995.

Vuoden 1997 tulossopimuksessa oppimistulosten arviointijärjestelmähanke laajeni 
siten, että Opetushallitus sai tehtäväkseen kehittää oppimistulosten arviointijärjes-
telmän sekä perusopetukseen että ammatilliseen koulutukseen. 

Samaan aikaan kun opetusministeriö antoi Opetushallitukselle tehtäväksi oppimis-
tulosten arviointijärjestelmän kehittämisen, kansliapäällikkö Vilho Hirvi käynnisti 
opetusministeriössä yhteistyössä sidosryhmien kanssa Koulutuksen arviointistra-
tegian valmistelun ministeri Olli-Pekka Heinosen valtuuttamana. Arviointistra-
tegiaa työsti työryhmä. Koulutuksen arviointistrategiassa, joka julkistettiin 1997, 
näkyy vahvasti Opetushallituksessa laadittu käsitteellinen viitekehys, arvioinnin 
määritelmät ja arvioinnin kohdealueet. (Koulutuksen arviointistrategia 1997, 2–7.)  
Tuossa arviointistrategiassa määritellään myös arviointitiedolle asetettavia vaatimuk-
sia. Tavoitteena on, että arviointitieto on

 – luotettavaa ja vertailukelpoista
 – moniarvoista
 – oikea-aikaista
 – monipuolisesti, ammattitaitoisesti ja systemaattisesti koottua
 – taloudellista eli vain välttämättömin tieto on koottu
 – laadullista ja määrällistä
 – perustelluin menetelmin käsiteltyä. (Koulutuksen arviointistrategia 1997, 4.)
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Strategiassa todetaan lisäksi, että arviointianalyysiä tehtäessä esitellään avoimesti 
käytettävissä olevat tiedot ja käytetyt menetelmät. Työssä korostuvat arvioijan 
perehtyneisyys arviointikohteeseen, arvioijan etiikka sekä laaja tieto ja ymmärrys 
koulutuksen yhteiskunnallisten ja inhimillisten vaikutusten luonteesta. (Koulutuk-
sen arviointistrategia 1997, 2–7.) 

Aikuiskoulutusneuvosto julkaisi 1998 Aikuiskoulutuksen arviointistrategian. Siinä 
otetaan kantaa Opetushallituksen arviointitoimintaan toteamalla, että Opetushal-
lituksessa arviointitoiminta on järjestettävä riittävän itsenäisesti suhteessa muuhun 
organisaatioon. (Aikuiskoulutuksen arviointistrategia 1998, 5.) Kannanotto viit-
taa keskusteluun, joka oli käynnistynyt Opetushallituksen roolista samanaikaisesti 
kehittämis- ja arviointivirastona. Tuota keskustelua, jonka ydinsisällöksi kiteytyi 
arviointitiedon tuottamisolosuhteiden riippumattomuus, käytiin sekä politiikan, 
tutkijoiden että hallinnon piirissä. 

Keskusteluun riippumattomuudesta puuttui myös opetusministeriö, joka ohjeisti 
Opetushallitusta 30.12.1998 antamallaan määräyksellä 19/011/98. Määräyksen 
kohta kaksi, joka koskee arvioinnin toteuttamista, heijastuu myös myöhempään 
lainsäädäntöön (Valtioneuvoston asetus 1061/2009). Kohta kuuluu seuraavasti: 

 
”2. Arvioinnin toteuttaminen
Koulutusta tulee arvioida säännöllisesti ja koulutuksen tavoitteisiin nähden katta-
vasti. Arvioinnin tulee olla menetelmiltään monipuolista ja arvioinnin kohteisiin 
nähden oikeudenmukaista ja tasapuolista. Arviointi tulee toteuttaa taloudellisesti.
Arvioinnissa tulee käyttää hyväksi koulutuksen järjestäjien itsearvioinnin tuloksia.
Tietoja kerätessä käytetään mahdollisimman paljon hyväksi olemassa olevaa 
tilasto- ja rekisteritietoa.
Arvioinnin piiriin tulevia koulutuksen järjestäjiä valittaessa tulee huolehtia siitä, 
ettei sama koulutuksen järjestäjä tarpeettoman usein ole arvioinnin kohteena.

Arviointityö tulee järjestää siten, etteivät henkilöt, jotka ovat osallistu-
neet koulutuksen tavoitteiden ja sisältöjen valmisteluun, toimi saman 
koulutuksen arvioijina.”

Päätöksessä oli Opetushallituksen sisäisen toiminnan ja riippumattomuusepäily-
jen kannalta tärkeätä se, että siinä selkeästi ilmoitetaan, etteivät samat henkilöt, 
jotka ovat olleet vastuussa koulutuksen kehittämisestä, voi osallistua sen arviointiin. 
Samassa päätöksessä kohdassa 6. Opetushallituksen tehtäväksi määrättiin myös tie-
teellisen arviointitutkimuksen ja paikallisen itsearvioinnin tukeminen. 
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Riippumattomuuskeskustelu heijastui myös yli kaksi vuotta kestäneeseen koulutuk-
sen arvioinnin uudelleenorganisointiprosessiin, jonka tuloksena perustettiin Kou-
lutuksen arviointineuvosto vuonna 2003. 

Koulutuksen arviointineuvoston perustamisen jälkeen Opetushallitus on keskitty-
nyt oppimistulosten arviointiin. Viime vuosina opetusministeriön tärkeä ohjaus-
väline on ollut Koulutuksen arviointisuunnitelma, jossa määritellään lähivuosien 
koulutuksen arvioinnin suuntaviivat, painopisteet, resursointi ja seuranta. Arvi-
ointisuunnitelma tuli säädökseen koulutuksen arvioinnin organisointia vuosina 
2005–2007 pohtineen työryhmän esityksestä (Opetusministeriön työryhmämuis-
tioita ja selvityksiä 2007:27). Asetuksessa ovat myös arviointitoiminnan laadulle 
määritellyt vaateet: Arvioinnin tulee olla monipuolista, avointa ja oikeudenmu-
kaista. Arviointitiedon tulee olla luotettavaa ja vertailukelpoista. (Valtioneuvoston 
asetus 1061/2009.)

Ministeriön näkökulmasta sillä, millaista arviointitietoa tuotetaan, on tietoperus-
taisessa johtamisessa keskeinen merkitys. Ministerinä 2011–2013 toiminut Jukka 
Gustafsson totesi haastattelussa, että hänen kokemuksensa mukaan etenkin minis-
terille arviointityön tulokset ovat erittäin merkittäviä. Ne vaikuttavat asioiden val-
mistelun suuntaamiseen ja luovat edellytyksiä tietoperustaiselle päätöksenteolle. 
Saman käsityksen jakoi aiemmin opetusministerinä toiminut johtokunnan nykyi-
nen puheenjohtaja Sari Sarkomaa, joka korosti myös arviointitiedon merkitystä 
päätöksentekijöille. Aiemmin puheenjohtajana toiminut Aila Paloniemi totesi, että 
johtokunnassa esitellyt arviointiraportit auttoivat näkemään arviointitiedon arvon 
koulutuspolitiikan tekijöille.
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4  ARVIOINNIN METODINEN KEHITTÄMINEN 

Opetushallituksen johtoryhmä keskusteli Opetushallituksen tuloksellisuu-
den seurantatehtävästä ensimmäisen kerran lokakuussa 1991. Käsittelyssä ollut 
”tuloksellisuusmuistio”3 lienee ollut Opetushallituksessa ensimmäisiä asiakirjoja, 
joissa eriteltiin koulutuksen ja opetuksen tuloksellisuuden arviointia ja sen edellyt-
tämää menetelmällistä kehittämistä. Sen virikkeenä olivat Kouluhallituksen aika-
naan teemasta teettämät raportit sekä Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen ja Val-
tiovarainministeriön tuottamat keskustelupaperit. Virikkeitä työhön saatiin myös 
Vuorelan kirjasesta ”Toiminnan arvioinnin tutkimusotteinen kehitys” vuodelta 
1990. Myöhemmälle kehittämiselle olivat merkittäviä ne Valtionvarainministeriön 
käynnistämät kehittämishankkeet ja seminaarit, joihin Opetushallituksen edustajat 
pääsivät osallistumaan. 

Johtoryhmä vahvisti maaliskuussa 1992 opetustoimeen sovitetun määritelmän 
käsitteelle tuloksellisuus ja sisällöllisen kuvauksen termeille vaikuttavuus, taloudelli-
suus ja tehokkuus. Kokouksen esittelymuistiossa (3.2.1992/Ritva Jakku-Sihvonen) 
kuvataan käsitteitä näin:

3 Pääjohtaja Vilho Hirvi oli antanut Ritva Jakku-Sihvoselle kesällä 1991 tehtäväksi muistion laatimisen. 

Tuloksellisuus

Tuloksellista koulutus on silloin, kun kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 
koulutusjärjestelmän kullekin organisaatiomuodolle, oppilaitokselle ja yksi-
lön oppimistoiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu hyvin. Tulokselli-
suuden kannalta on tärkeätä, että tavoitteet saavutetaan tehokkaan ja talou-
dellisen prosessin tuloksena siten, että saavutuksien laatu vastaa ympäröivän 
todellisuuden: työelämän, kansallisen kulttuurin ja yksilön kulloisenkin elä-
mäntilanteen tarpeita.

Tuloksellisuus on yläkäsite, jonka ulottuvuuksina (alakäsitteinä) opetustoi-
messa käytetään vaikuttavuutta, tehokkuutta ja taloudellisuutta.
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Vaikuttavuus

Vaikuttavuus on ennen kaikkea laadukkuutta. Vaikuttavuus jakaantuu kas-
vatusalalla kahteen perustasoon: yksilötasoon ja yhteisötasoon. Yksilöta-
son vaikutukset ovat ennen muuta kasvatuksellisia vaikutuksia ja saavutet-
tuja oppimistuloksia. Yhteisötason vaikuttavuus on toiminnan ”sisällöllistä 
pätevyyttä” eli opittiinko riittävän pätevää tietoa ja riittävän korkeatasoi-
sesti ja saavutetun tuloksen relevanttiutta: vastaako oppimisen tulos sisäl-
löltään ja vaikutuksiltaan yhteiskunnan koulutukselle asettamia odotuk-
sia. Vaikuttavuutta arvioitaessa korostetaan sitä, että koulutukselta odo-
tetaan yksilön kasvua ja elämää palvelevia, kansainvälisissä vertailuissakin 
riittävän korkeatasoisia tuloksia (vaikuttavuutta yksilöön ja yhteiskuntaan). 
Jotta tämä vaatimus täyttyy, on koulutuksen sisällöltään ja menetelmiltään 
oltava niin kehittynyttä, että sekä yksilö- että yhteisötasolla vaikutukset
ovat toivotunlaisia eli tavoitteiden mukaisia. Opetuksen sisältöjä on siis 
arvioitava toisaalta niiden ”tieteellisen pätevyyden” toisaalta niiden yhteis-
kunnallisen relevanttiuden, erityisesti tieto-taitotason osalta.

Tehokkuus

Tehokasta koulutus on silloin, kun hyvät tulokset voidaan saavuttaa oppi-
jan ja yhteiskunnan kannalta rakenteiden ja ajan osalta optimaalisimmalla 
mahdollisella tavalla. Tehokkuuden komponentteja ovat rakenne (jousta-
vuus ja toimivuus) ja aika. Joustavuus on koulutusjärjestelmän ja opetusjär-
jestelyjen kyky palvella yksilöä ja ympäristöä siten, että oikeata koulutusta 
on oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tarjolla oikeille ihmisille (valinnais-
aineiden ryhmäkokojen avoimuus, yksilölliset opintourat, monimuotorat-
kaisut jne.). Toimivuus on sitä, että järjestelmässä ei ole päällekkäisyyksiä, 
vaan on esim. oikeanlaista oppilaitoksien ja opetusryhmien välistä yhteis-
työtä ja tarjolla on yksilön kannalta toimivia opintoväyliä. Aikakompo-
nentti on sekä opetus- että opiskeluaikoja koskeva. Arvioinnissa tulisi sel-
vittää opiskeluaikojen yksilöllistä sääntelymahdollisuutta siten, että tarka-
taan päällekkäissuorituksia ja sitä, että suorituksien jaksottamismahdolli-
suuksia on tarjolla.
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Toukokuussa 1992 päätettiin perustaa yhdyshenkilöverkosto jatkamaan arvioin-
nin kehittämisyötä. Samalla sovittiin massiivisista kentän kuulemisista siten, että 
eri paikkakunnilla järjestettiin tilaisuuksia, joissa tuloksellisuuden arviointia käsi-
teltiin. Lisäksi perustettiin koulutusmuotokohtaisia ryhmiä kehittämään tuloksel-
lisuuden arviointia. Jo keväällä 1992 oli asetettu tuloksellisuuden arviointiryhmiä 
eri aikuisoppilaitosmuotoja varten ja indikaattorien kehittämisryhmä peruskoulua 
varten.

Opetushallituksen sisäisen Arvi-yhdyshenkilöverkoston4 toiminta käynnistyi laajan 
muistion tekemisellä, jossa kartoitettiin kouluhallinnossa ja laajemmin valtionhal-
linnossa aiemmin tehtyä tuloksellisuuteen tähtäävää kehittämistyötä. Sekä Koulu-
hallitus että Opetusministeriö olivat pohtineet tuloksellisuuden seurantaa yhdessä ja 
laatineet myös asiasta muistioita. Kouluhallituksessa oli jo 1984–1986 tehty tulok-
sellisuuden kehittämistyötä, josta olivat käytettävissä seuraavat raportit:

• Osa 1. Peruskoulun ja lukion tuloksellisuus. Ehdotus tuloksellisuuden arvi-
ointijärjestelmäksi Kouluhallituksessa ja peruskoulun tilannekartoitus vuo-
delta 1986”, 

• Osa 2. Koulutuksen tuloksellisuuden prosessiarviointi ja 
• Vapaan sivistystyön vaikuttavuus. Ehdotus vapaan sivistystyön vaikuttavuu-

den seurantajärjestelmäksi Kouluhallituksessa.

4 Arvi-yhdyshenkilöverkostoon kuuluivat Veikko Autio, Maija-Leena Clarkson, Marja Eerola, Veijo 
Hintsanen,Raija Kock, Raimo Konttinen, Reijo Laukkanen, Annette Liljeström, Kaj Malm, Reijo Maunula, 
Reijo Paronen, Sauli Rask, Anu Räisänen, Kaija Salmio, Renata Svedlin, Pirjo Väyrynen, Yrjö Yrjönsuuri, 
Matti Ropponen (sihteeri) ja Ritva Jakku-Sihvonen (pj.).

Taloudellisuus

Taloudellisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki koulutuksesta 
aiheutuneet kustannukset. Taloudellisuutta arvioitaessa mukana ovat 
yhteiskunnan ja yksilön taloudelliset koulutusinvestoinnit: raha, työkus-
tannukset, kiinteistöinvestoinnit, oppilaitoksen laite- ja oppimateriaali-
kustannukset, matkakustannukset ja ne investoinnit, jotka yksilölle ovat 
välttämättömiä, jotta opiskelu on mahdollista (esim. etäopiskelun edel-
lyttämät laiteinvestoinnit).

HUOM! Erikseen on sovittava, miten julkiset menot ja yksityisen oppi-
laitoksen ja opiskelijalle aiheutuvat kustannukset rekisteröidään ja mihin 
tarkkuuteen tällä ulottuvuudella halutaan päästä.
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Noiden raporttien asiantuntijaryhmissä olivat olleet mukana myös Kasvatustie-
teen tutkimuslaitoksesta professori Raimo Konttinen ja tutkija Kimmo Leimu. He 
tunsivat myös ne kansainväliset oppimistulosten arvioinnit, joissa Suomi oli ollut 
mukana. Siksi heitä kuultiin asiantuntijoina useampaan kertaan. Asiantuntijana 
kuultiin myös professori Jukka Lehtistä Tampereen yliopistosta.

Alkuvaiheessa pääpaino oli ennen kaikkea sopivien tuloksellisuusosoittimien eli 
indikaattorien määrittelyssä. Tätä varten perehdyttiin muualla hallinnossa tehtä-
vään kehittämistyöhön. 

Tuloksellisuusajattelu ei ollut henkilöstön keskuudessa kovin laajasti tuttua. Tilan-
netta selvensivät henkilöstölle tarkoitetut keskustelutilaisuudet, seminaarit ja Arvi-
yhdyshenkilöiden aktiivisuus. Aikuiskasvatus-lehden artikkeli ”Tuloksellisuuden 
käsite koulutuksen suunnittelun ja kehittämisen näkökulmasta”(Jakku-Sihvonen 
1992) vilkastutti myös arvioinnista ja tuloksellisuudesta käytävää keskustelua tut-
kijoiden kanssa. 

Arviointitiedon tuottamisen muodot alkoivat hahmottua jo varhaisessa vaiheessa. 
Kuviossa 1. olevat arviointitiedon tuottamisen muodot olivat tavalla tai toisella 
esillä keskusteluissa. Auditoinneistakin puhuttiin, mutta niistä käytettiin nimi-
tystä koulu- ja oppilaitoskäynnit. Niiden tarkoitukseksi asetettiin laadullisen tie-
don kerääminen. Auditointeihin liittyi ongelmia sen vuoksi, että tarkastuksista oli 
juuri päätetty luopua eikä paikallistason toimia haluttu etenkään koulukohtaisesti 
seurata. Ainoastaan tukityökalujen kehittämisen eri oppilaitosmuotojen sekä ope-
tuksen ja koulutuksen järjestäjien käyttöön katsottiin kuuluvan Opetushallituk-
sen tehtäviin. Talouden arviointien yhteydessä puhuttiin tilitietojen tarkastuksesta, 
mutta sekin alue jäi ajan hengen mukaisesti varjoon, sillä opetuksen ja koulutuksen 
järjestäjien itsenäisyyttä haluttiin vaalia. Termit kokonaisarviointi (tila-arviointi) ja 
teema-arviointi otettiin käyttöön ensimmäisten suurten hankkeiden käynnistyttyä, 
sitä ennen puhuttiin vain yleensä arviointiprojekteista, selvityksistä ja tutkimuksista. 
Olettama oli, että nimenomaan hankemuotoiseen arviointiin liitetään aineiston-
keruuvaiheessa tarpeen mukaan selvityksiä ja tutkimusta. Arviointitutkimus tuli 
ajankohtaiseksi kun havaittiin, että Opetushallitukseen on karttunut paljon sellaista 
tietoa, jonka pohjalta arviointitutkimusta olisi mahdollista tehdä. Myös kansainvä-
lisen vertailutiedon asemaa pidettiin alusta asti tärkeänä koulutuksen tuloksellisuu-
den arvioinnin tietomuotona. 
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Vuoteen 2003 saakka Opetushallituksella oli kehittämis-ja koordinointivastuu kai-
kista kuviossa 1. olevista arviointijärjestelmän elementeistä. 

KUVIO 1. Opetushallinnon arviointitiedon tuottamismuodot.

Arvi-yhdyshenkilöverkoston muistio ”Arvi-opus” valmistui 15.12.1993 ja täytti 
Opetushallituksen ja opetusministeriön välisessä 1993 tulossopimuksessa esitetyn 
tavoitteen arviointimenettelyjen kehittämisestä. Verkostossa oli keskusteltu paljon 
ulkoisen arvioinnin ja itsearvioinnin käsitteistä ja muodoista, joista viime mainitut 
olivat erityisen läheisiä aikuisoppilaitosten edustajille. Arvi-opuksen lisäksi samana 
vuonna valmistuivat seuraavat raportit: 

• Kansalais- ja työväenopistojen tuloksellisuuden itsearviointi (raporttisarja 
59/1993),

•  Kansanopistojen itsearviointi (raporttisarja 60/1993) ja 
• Neuvontajärjestöjen itsearvioinnin kehittämisprojekti (raporttisarja 61/1993). 

   Seurantaindikaattorit

Koonaisarvioinnit

Teema-arvioinnit

   Oppimistulosten arvioinnit

Auditoinnit

Itsearvioinnin tuki

Kansainväliset vertailevat arvioinnit (koordinointi)



28

Arvi-työryhmän raportin jälkeen tammikuussa 1994 pääjohtaja Vilho Hirvi asetti 
tuloksellisuuden arvioinnin metodisen kehittämisen projektin. Projektiryhmä otti 
nimekseen Opetustoimen tuloksellisuuden arvioinnin metodisen kehittämisen pro-
jekti (ARMI-projekti5) ja se loi perustaa tulevalle arviointitoiminnalle. Työryhmä 
otti työnsä lähtökohdaksi johtoryhmän vuonna 1992 vahvistaman tuloksellisuu-
den määritelmän. Projektiryhmän raportin luovutuskirjeessä 22. maaliskuulta 1996 
kuvataan toimintaa näin:

”Projektiryhmä on pitänyt 51 kokousta sekä neljä kouluttautumis- ja neuvot-
teluseminaaria osittain yhteistyössä kuntien ja oppilaitosten opetushenkilös-
tön kanssa. Projektiryhmä on järjestänyt kolme arviointiin liittyvää kurssia. 
Projektiryhmän jäsenet ovat osallistuneet kaksitoista lähiopetuspäivää sisäl-
täneeseen arviointikoulutukseen. Opetustoimen tuloksellisuuden arvioinnin 
metodisen kehittämisen projekti on laatinut aikaisemmin julkistetut tulok-
sellisuuden arvioinnin painoalueet vuosille 1994–1995 (huhtikuu 1994) ja 
tuloksellisuuden arviointiperusteet (toukokuu 1994) sekä valmistelut Ope-
tushallituksen arviointistrategiaa (kesäkuu 1995). Projektiryhmä on tuottanut 
julkaisun ”Koulutuksen tuloksellisuuden arviointimalli”, joka on julkaistu 
toukokuussa 1995 (Opetushallitus, Arviointi 9/95).

Työnsä päätteeksi projektiryhmä on laatinut nyt luovutettavan muistion kou-
lutuksen tuloksellisuuden arvioinnin määrällisistä indikaattoreista peruskou-
lussa, lukiossa, nuorten ammatillisessa koulutuksessa, ammatillisessa aikuis-
koulutuksessa, yleissivistävästä aikuiskoulutuksesta sekä musiikkioppilaitok-
sissa. Indikaattorit perustuvat koulutuksen tuloksellisuuden arviointimalliin. 
Indikaattoreiden käyttöönotto edellyttää tietotuotannon kehittämistä. 

Työskentelynsä aikana projektiryhmä on kuullut asiantuntijoita. Koulutuksen 
tuloksellisuuden arviointimallin luonnoksesta on pyydetty lausunnot useilta 
yhteistyötahoilta ja yksittäisiltä asiantuntijoilta. Määrällisiä perusindikaatto-
reita on muun muassa esitestattu muutamissa kunnissa ja oppilaitoksissa.”

Armi-mallin kehittämisen lähtökohtana oli kehittävän arvioinnin idea, ja toimin-
tatapa oli selkeästi osallistavaa arviointia. Kehittävällä arvioinnilla tuolloin tarkoi-
tettiin sitä, että arviointien tarkoituksena on tietoperustan luominen kehittämistoi-
minnalle. Myöhemmin termiä on käytetty myös toisenlaisin konnotaatioin. Kes-
kusteluja käytiin nimenomaan siinä hengessä, että arviointitoiminnasta ei haluta 
mittaamis- tai tarkastustoimintaa, vaan tarvitaan järjestelmä, joka tuottaa luotetta-
vaa tietoa päätöksentekijöille ja opetushallinnolle kehittämistoimenpiteiden tueksi. 

5 Projektin puheenjohtajaksi määrättiin Ritva Jakku-Sihvonen ja sihteeriksi Maija-Liisa Ojala ja Anna-Kaisa 
Ratilainen sekä myöhemmin ajaksi 23.1.1995–31.12.1995 Kirsti Nopanen. Projektiryhmän jäseninä oli-
vat opetusneuvos Eija Ahojärvi (1.12.1994 saakka), ylitarkastaja Heikki Blom, ylitarkastaja Jukka Katajisto, 
erikoistutkija Marja-Leena Pernu, opetusneuvos Matti Kimari, opetusneuvos Eero K. Niemi, opetusneuvos 
Magnus Renlund (1.9.1994-31.10.1994), opetusneuvos Matti Ropponen, ylitarkastaja Renata Svedlin, yli-
tarkastaja Pirjo Väyrynen, opetusneuvos Pentti Yrjölä (varapuheenjohtaja) ja opetusneuvos Yrjö Yrjönsuuri 
(31.1.1996 saakka). 
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Työryhmässä haluttiin siksi työskennellä vuorovaikutteisesti kuntatoimijoiden ja 
opetushenkilöstön sekä järjestöjen edustajien kanssa, jotta löydettäisiin relevantit 
arviointikohteet. Tutkijoiden kanssa pohdittiin paljon sitä, miten tietojen keruu 
ja käsittely kannattaisi organisoida, jotta saisimme mahdollisimman monipuolista 
informaatiota. Vuonna 1994 Armi-työryhmän aloitteesta tuotettiin myös kirjanen 
”Virikkeitä koulutuksen arvioinnin kehittäjille” (Jakku-Sihvonen, Räisänen ja Väy-
rynen toim.) 

Ulkopuolisen arviointitiedon tuottamisen lisäksi tiedostettiin vahvasti se, että pai-
kallistasolla tarvitaan itsearviointitoimintaa. Tästä viestii myös se, että Armi-ryh-
mässä käytyjen keskustelujen perusteella ministeriölle ehdotettiin itsearviointime-
netelmien kehittämisprojektia erilliseksi hankkeeksi tulossopimukseen.

Pääjohtaja Jukka Sarjala vahvisti Armi-projektissa kehitetyn käsitteistön ja arvioin-
timallin 18.5.1995. Koulutuksen tuloksellisuuden arviointimalli julkaistiin suo-
meksi, ruotsiksi ja englanniksi. Käännökset olivat tarpeen vilkkaan kansainväli-
sen yhteistyön vuoksi, olihan Suomi aktivoitunut erityisesti EU:n suuntaan. Armi-
mallissa tuloksellisuuden arvioinnin peruskohteet kullakin dimensiolla kuvattiin 
seuraavasti:
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TULOKSELLISUUS

TEHOKKUUS VAIKUTTAVUUS TALOUDELLISUUS
I I I

koulutustarjonta koulutustarpeen ja tarjonnan vastaa-
vuus

koulutuksen vaihtoehtoiset 
tuotantotavat

I I I
ajankohtaisuus ja reagointikyky oppimistulosten saavuttaminen koulutusresurssien määrä, 

kohdentuminen ja käytön 
tehokkuus

I I I
pedagogiset järjestelyt, opetuk-
sen laatu ja yhteistyötahot

oppimaan oppimisvalmiudet koulutuksen rahoitusjärjes-
telmät 
ja rahoituslähteet

I I
koulutuspituudet kommunikaatiovalmiudet

I I
keskeyttäminen/
koulutuksen läpäisy

elinikäinen oppiminen

I
moninkertainen koulutus ja 
hyväksilukeminen

I
henkilöstö voimavarana

I
tilat ja laitteet

I
säädökset ja sopimukset

I
oppilaitoksen johtamiskulttuuri

KUVIO 2. Koulutuksen tuloksellisuuden arviointimalli (1995).

Ehdotukset mallissa esitettyjen kohteiden arviointi- ja seurantaindikaattoreiksi 
saivat Opetushallituksessa ja ministeriössä myönteisen vastaanoton, sillä oppilai-
toksista saatu palautetieto koettiin puutteelliseksi. Suunnitteluryhmä kuvasikin 
Armi-työryhmän työn pohjalta 8.10.1997 muistiossa ne toimenpiteet ja tietoläh-
teet, joista kyseisiä tietoja voitaisiin hankkia. Lähtökohtana oli, että tietoja saadaan 
Opetushallituksen omasta tietokannasta ja Tilastokeskuksesta.
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Kissanhännänvetoa arvioijien ja perustietopalveluista vastanneiden virkamiesten 
välille aiheutti jonkin verran se, mikä Opetushallituksen yksikkö indikaattorituo-
tannosta ja niiden sisällöstä lopulta vastaa. Kun arviointi siirtyi linjoille organisoitui-
hin Arviointipalvelut-yksiköihin 1994, seurantatietojen hankinta määrättiin Suun-
nitteluryhmän ja sittemmin tietopalveluista vastaavan yksikön tehtäväksi. Arvioijien 
mahdollisuudet vaikuttaa indikaattorituotantoon käytännössä loppuivat ja arvioin-
nin kehittämistyö suuntautui arvioinneissa käytettävien tiedonhankintamenetel-
mien ja periaatteiden kehittämiseen. 

Armi-mallia haluttiin täydentää tarkentamalla erityisesti arvioinnin kohteita, ja 
pohtimalla eri kohteiden edellyttämiä tietolähteitä ja tiedonkeruun menetelmiä. 
Tieteellisten asiantuntijoiden kuulemista pidettiin tärkeänä. Niinpä pääjohtaja 
päätti asettaa jatkotyöryhmän 20.6.1996. Jatkotyöryhmän puheenjohtajaksi kut-
suttiin Ritva Jakku-Sihvonen ja jäseniksi professori Airi Hautamäki, opetusneuvos 
Esko Korkeakoski, dosentti Eira Korpinen, dosentti Pirjo Linnakylä, professori 
Reijo Raivola, opetusneuvos Magnus Renlund, professori Pekka Ruohotie, ope-
tusneuvos Anu Räisänen, opetusneuvos Leena Walls ja opetusneuvos Pentti Yrjölä. 
Työryhmän sihteereinä olivat KM Aulikki Etelälahti ja KK Riku Lehtovuori. 

Uusi Armi-työryhmä kuuli useita asiantuntijoita, joiden joukossa oli paitsi sidos-
ryhmien myös tutkijoiden edustajia. Merkittävimpiä tutkijoita olivat professorit 
Raimo Konttinen, Erno Lehtinen ja Erkki Olkinuora sekä tohtorit Pentti Rauhala 
ja Tapio Varmola.

Koulutuksen tuloksellisuuden arviointimalliin, joka valmistui 1998, sisällytettiin 
monipuolinen kuvaus opetustoimen koulutuksen tuloksellisuuden arviointijärjes-
telmästä, johon sisältyi sekä kansainvälistä yhteistyötä että kansallista tietotuotantoa. 
Raportissa kiteytetään asia näin: Ulkoisen arvioinnin peruspilareita ovat kansal-
liset indikaattorit, oppimistulosten arviointijärjestelmä ja ajankohtaiset hank-
keet. (Koulutuksen tuloksellisuuden arviointimalli 1998, 55.) Arvioinnin määri-
telmäksi vakiintui: 

 
”Arviointi on kohteen tai toiminnan tulkinnallista analyysiä ja toiminnan tuot-
taman hyödyn tai arvon määrittämistä.” 

Armi-työryhmän työ jatkui pitkään osittain siksi, että malliin haluttiin liittää kuvaus 
oppimistulosten arviointijärjestelmästä. Vuonna 1998 julkaistiin laajennettu versio 
tuloksellisuuden arviointimallista suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi (Koulutuksen 
tuloksellisuuden arviointimalli 7/1998).
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Arviointitoiminnassa mukana noihin aikoihin ollut asiantuntija kuvasi Armi-mallin 
merkitystä näin:

Koulutuksen tuloksellisuuden arviointimallia testattiin ensimmäisen kerran vuoden 
1994 lukion tilaa koskeneessa arvioinnissa, jonka suunnittelussa ja tuloksien rapor-
toinnissa hyödynnettiin tuloksellisuuden ulottuvuuksia tehokkuus, vaikuttavuus ja 
taloudellisuus. Mallia käytettiin sen jälkeen Opetushallituksen toteuttamissa koulu-
muoto- ja alakohtaisissa arvioinneissa niin kauan kuin Opetushallitus vastasi niistä. 

Koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnin yhteydessä tiedostettiin jo varhaisessa vai-
heessa se, että oppimistulosten kansallisen arvioinnin järjestämiseen liittyy erityisiä 
haasteita. Kouluhallitus oli pitänyt asiaa esillä omissa tuloksellisuushankkeissaan, 
ja valtioneuvosto oli nostanut päättökokeet ja päättötutkinnot esille jo 1991 Kou-
lutuksen ja Korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa 
(1991,16). Myös johtokuntaa arvelutti kehittämissuunnitelmassa 1991 ollut mai-
ninta päättökokeista.

Koulutuksen tuloksellisuuden arviointimallia valmistelleet työryhmät olivat hyvin 
yksimielisiä siitä, että pelkästään ainekohtaisilla koulusaavutuskokeilla ei koulu-
tuksen vaikuttavuutta voida arvioida, vaan koulun tuottamia muitakin elinikäisen 
oppimisen valmiuksia tulee arvioida. Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen osalta 
pidettiin hyvin tärkeänä sitä, että arvioinnin kohteiksi otetaan paitsi ammatillinen 
osaaminen myös kaikille yhteiset opinnot ja yleiskvalifi kaatiot. Koulutuksen tulok-
sellisuuden arviointimallin mukaan oppimistulosten arviointijärjestelmän edellyte-
tään tuottavan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

”Armi-gruppen och den publikation som publicerades 1998 (på svenska 1999) 
var synnerligen väsentlig för utvecklingen av utvärderingsverksamheten och för 
det allmänna förtroendet för utvärderingsverksamheten. Armi projektet innebar 
att utvärderingen blev en planerad och i rimlig grad förutsägbar verksamhet, vars 
grundvärderingar, centrala tyngdpunkter och fokusområden på förhand var kända. 
Publikationen var väsentlig också på grund av de andra utvärderingsmodellerna, 
som marknadsfördes, bland annat kommunförbundet förespråkade en helt annan 
typ av utvärdering. Armi-modellen balanserade på ett konstruktivt sätt mellan de 
krav och förväntningar som förelåg (lite som Stenhouse trojansk häst). ”
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Miten saavutetut oppiainekohtaiset tulokset vastaavat opetussuunnitelman ja tut-
kintojen perusteiden koulutukselle ja tutkinnoille asettamia tavoitteita?

Millaiset oppimaan oppimisvalmiudet koulutus on tuottanut? 

Millaiset kommunikaatiovalmiudet koulutus on tuottanut?

Miten koulutus on vaikuttanut opiskelijoiden itsensäkehittämishalukkuuteen eli 
millaisen suhtautumisen elinikäiseen oppimiseen koulutus on tuottanut?

Arviointiryhmissä pohdittiin paljon myös sitä, miten kansallisissa arvioinneissa voi-
taisiin hyödyntää diagnostista, formatiivista, summatiivista ja prognostista arviointia. 

Eduskunnan sivistysvaliokunnan ”Toteuttaako peruskoulu tasa-arvoa” - hankkeen 
julkistamisen yhteydessä vuonna 1996 esittämät näkemykset ja pääjohtaja Jukka 
Sarjalan kanssa käydyt keskustelut johtivat siihen, että oppimistulosten arviointijär-
jestelmän tarkoitukseksi muotoiltiin tiedon tuottaminen seuraavanlaisiin tarpeisiin:

• Erilaisista järjestelyistä ja sisällöistä riippumatta on pystyttävä takaamaan, 
että yksityisten kansalaisten koulutuksellinen oikeusturva ja tasa-arvo toteu-
tuvat.

• Päätöksentekijät tarvitsevat tietoa koulutuksen tuloksista kyetäkseen arvi-
oimaan sitä, miten koulutustarjonta vastaa kansallisia ja kansainvälisiä tar-
peita. (Kansallinen oppimistulosten arviointijärjestelmä 1998, 1.)

Julkaisu ”Kansallinen oppimistulosten arviointijärjestelmä” 1998 sisältää sekä 
perusopetuksen että ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointimallin ja 
kuvauksen siitä, miten aikataulutettuna tietoa tuotetaan. 

Oppimistulosten arviointijärjestelmän kehittäminen sekä perusopetukseen että 
ammatilliseen koulutukseen tuli tulossopimukseen 1997. 
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4.1. Oppimistulosten arviointijärjestelmän kehittäminen 
perusopetukseen

Kaikissa arviointia kehittäneissä työryhmissä käytiin eri vaiheissa monipuolista kes-
kustelua siitä, miksi oppimistulosten arviointietoa tarvitaan. Työryhmien jäsenten, 
johtokunnan ja opettajajärjestön edustajien kesken vallitsi yhteinen ymmärrys siitä, 
että tarkoituksena on tuottaa oppimistulosten arviointitietoa koulutuksen kehittä-
misen perustaksi. 

Käsitellessään Armi-ryhmän ensimmäisen vaiheen työn tuloksia johtokunta päätti 
15.12.1995, että peruskoulua varten kehitetään oppimistulosten arviointimalli. Jo 
tuolloin oli esillä otantaperustaisuus. Keskustelussa oli esillä myös ajatus koepankin 
kytkemisestä oppimistulosten arviointijärjestelmään siten, että kokeissa käytetyt 
tehtävät tallennetaan koepankkiin, josta niitä voidaan antaa koulujen käyttöön. 
Oppimistulokset oli tarkoitus julkaista siten, että koulut saavat käyttöönsä oman 
koulunsa tulosten jakaumat. (Ritva Jakku-Sihvosen kokoukselle laatima esittely-
muistio.) 

Koepankki herätti suurta kiinnostusta yleissivistävän linjan väen keskuudessa. Myö-
hemmin – varmaankin siksi, että arviointi irrotettiin linjoilta pääjohtajan esikun-
taan – virisi yleissivistävällä linjalla melko voimakas halu kehittää koepankki, joka 
on täysin irrallinen oppimistulosten arvioinnista. Johtokunta jopa päätti 26.9.1997, 
että oppimistulosten arviointijärjestelmä ja koepankki tulee liittää toisiinsa. Sama 
linjaus oli myös opetusministeriön vahvistamassa Koulutuksen arviointistrategiassa 
(1997, 6). Johtokunnan päätöksestä ja ministeriön linjauksesta huolimatta koe-
pankkia ei liitetty oppimistulosten arviointitoimintaan. 

Opetushallituksen johtokunta ja Opetushallituksen johtoryhmä seurasivat oppi-
mistulosten arviointijärjestelmän kehittämistä kiinnostuneina. Erityisen kiinnostu-
nut oli johtoryhmän tuolloinen puheenjohtaja, Suomen rehtoriliiton puheenjoh-
taja Antero Penttilä. Myös opettajien ammattijärjestö oli kiinnostunut erityisesti 
oppimistulosten arvioinnista. Merkittävää oppimistulosten arviointijärjestelmän 
kehittämisen kannalta oli se, että Opetushallituksen pääjohtaja ja johtoryhmä*6 
asettuivat epäilyksittä tukemaan otantaperustaista oppimistulosten arviointia. Jo 
alkuvaiheessa otoskooksi määriteltiin 5–10 % ikäluokan oppilaista.

6 Johtoryhmä halusi pienempää otosta kuin mikä esittelijän (Ritva Jakku-Sihvonen) esitys oli. Esittelymuistiossa 
otoskooksi esitetään 10¬15 % oppilaista. Hallintojohtaja perusteli otoskoon huomattavaa pienentämistä talou-
dellisuudella. Asiasta jouduttiin keskustelemaan useita kertoja. Otoskooksi sovittiin lopulta 5–10 % oppilaista. 
Todettiin myös, että menettely jo edellyttää sitä, että otannassa yksikkönä on oppilas, ei koululuokat. Siihen, 
että otoskooksi sovittiin 5–10 %, saatiin tukea Skolverketin pääjohtaja Ulf Lundgrenilta, joka vieraillessaan 
Opetushallituksessa tuki voimakkaasti otoskoon pitämistä 10 % yläpuolella. Tässä yhteydessä on myös syytä 
huomauttaa, että vaikka Opetushallituksen pääjohtaja Vilho Hirven voi hänen koulutuspoliittisen kannan-
ottojensa valossa todeta olleen innostunut uusliberalistisesta koulutuspolitiikasta (esim. Hirvi 1996: ”Koulu-
tuksen rytminvaihdos”), ei hän arviointitoimintaa koskevissa kannanotoissaan mitenkään asettunut tukemaan 
esimerkiksi uusliberalismin nimissä avoimuutta tavoittelevien toimijoiden vaatimia ranking-listoja. Hän piti 
arviointitietoja nimenomaan kehittämisen välineenä. Hän toi esille ranking-listoja vastustavan kantansa hyvin 
selkeästi sekä johtoryhmässä että asian esittelyä varten käydyissä valmisteluvaiheen keskusteluissa.
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Oppimistulosten arviointijärjestelmän käynnistämisen tueksi julkaistiin 1997 laaja 
oppimisen arviointiin liittyvä artikkelikokoelma ”Onnistuuko oppiminen” (Ritva 
Jakku-Sihvonen toim.). Tämän raportin toimittamisessa suunnittelija Aulikki Ete-
lälahdella oli merkittävä osuus. 

Ainekohtaisten arviointien tarkoitukseksi määriteltiin tiedon tuottaminen siitä, 
miten hyvin opetussuunnitelman perusteissa asetetut tavoitteet on saavutettu. 
Arvioinnit määriteltiin alusta saakka luonteeltaan summatiivisiksi. Käytettävien 
tehtäväsarjojen laatimisen periaatteeksi määriteltiin tiedon tuottaminen mahdol-
lisimman monipuolisten ja oppiaineen erityispiirteet huomioon ottavien tehtävä-
sarjojen avulla. 

Ensimmäistä oppimistulosten arviointia 1998 tekemään saatiin kokenut tutkija ja 
matematiikan opettajana työskennellyt opetusneuvos Hannu Korhonen. Hänen 
kokemuksellaan oli suuri merkitys siinä, millaisia tehtäväsarjoja ensimmäisiin arvi-
ointeihin laadittiin. Samana vuonna rekrytoitiin äidinkielen arviointitehtäviin ope-
tusneuvos Hannu-Pekka Lappalainen, jolla oli erinomainen opettajakokemus, ja 
siksi hänen panoksensa paitsi oman oppianeensa ensimmäisten tehtäväsarjojen 
suunnittelussa myös opettaja- ja rehtorikyselylomakkeiden kehittämisessä oli mer-
kittävä. Rehtorilomakkeiden sisällölliseen kehittämiseen osallistui myös ensimmäi-
sen luonnontieteiden arvioinnin toteuttamisesta projektipäällikkönä vastannut 
Antti Rajakorpi, jolla oli pitkäaikainen kokemus rehtorin työstä. Johtuen otospe-
rustaisuudesta, tehtäväsarjojen kehittämisessä ja etenkin vaikeustason määrittelyssä 
voitiin alusta saakka käyttää esitestausta. Esitestauskouluiksi valittiin niitä kouluja, 
jotka eivät kuuluneet otokseen. 

Ylioppilastutkintolautakunnan puheenjohtajana toiminut matematiikan professori 
Aatos Lahtinen antoi arvokasta apuaan ensimmäisen tehtäväsarjan suunnitteluun. 
Käytännön kokeiden järjestämisprosessiin saatiin arvokkaita neuvoja ylioppilastut-
kintolautakunnan pääsihteerinä toimineelta Anneli Romanilta.  
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Otospohjaisen perusopetuksen oppimistulosten arviointihankkeen vaiheet ovat 
kutakuinkin toiminnan alusta saakka olleet seuraavat: 

Kuvio 3. Perusopetuksen oppimistulosten arviointihankkeen vaiheet. 

1.  Arviointihankkeen esisuunnittelu (tavoite, kesto ja resurssisuunnit-
telu ja -varmistus)

2. Henkilöstön rekrytointi: projektipäällikkö, metodikko ja tutkimus-
sihteeri ja mahdollinen muu henkilöstö

3. Hankesuunnitelman laadinta ja vahvistaminen

4. Asiantuntijaryhmän ja mahdollisesti erillisen tehtävänlaatijaryhmän 
asettaminen ja vaitiolositoumuksien allekirjoittaminen, perehdyt-
täminen ja työskentelyvaihe

5. Otoskoulujen valinta ja informointi rehtorikirjeellä

6. Tehtävien laatiminen, esikokeilu ja tehtäväsarjan koostaminen, teh-
tävien pisteitysohjeiden tarkistus

7. Tehtävien tallentaminen parametreineen arkistoon

8. Opettaja-, rehtori- ja oppilaskyselyn laatiminen 

9. Arviointiaineiston kerääminen kouluissa 

10. Opettajien suorittama tehtävien pisteitys 

11. Aineiston sensorointi 

12. Aineiston tarkistaminen, puhdistaminen ja tallennus

13. Aineiston analyysit

14. Pikapalaute (koulukohtaiset tulokset ja kansalliset tulokset) kou-
luille ja opetuksen järjestäjille

15. Aineistoanalyysien raportointi

16. Kehittämissuosituksien laadinta

17. Raportin julkistaminen ja tiedon levittäminen.
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Arviointiaineistojen luotettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Tehtäväsar-
jojen laadintaa sekä aineistojen keruuta ja käsittelyä on pyritty kehittämään kart-
tuvan palautteen sekä kansainvälisessä yhteistyössä karttuneen tiedon ja konsultaa-
tioiden avulla. 

Aineasiantuntijoista Chris Silverström on osallistunut lukuisiin pohjoismaisiin 
oppimistulosten arviointia koskeviin työryhmiin ja seminaareihin. Hannu-Pekka 
Lappalainen on osallistunut mm. 1999–2003 Suomen edustajana Englannin, Ita-
lian, Ranskan ja Suomen väliseen lukutaidon arviointivälineiden kehittämishank-
keeseen. ja toiminut 2002–2004 Suomen opetusministeriön edustajana OECD:n 
kansainvälisen oppimistulosten arviointiohjelman (PISA) osanottajamaiden neu-
vostossa. Hannu-Pekka Lappalainen ja Chris Silverström kuvaavat matkaraportis-
saan vuonna 2007 saamaansa seikkaperäistä palautetta Saksan koulutuksen kehit-
tämisinstituutin (IQM) Berliinissä järjestämästä tutkijakollokviumista näin:

Merkittävän panoksen tehtävätyyppien kehittämiseen ovat antaneet arviointihank-
keiden projektipäälliköt ja toteuttajat sekä ne opettajat ja tutkijat, jotka ovat osallis-
tuneet eri oppiaineiden asiantuntijaryhmiin ja tehtävänlaatijaryhmiin. Tehtävätyyp-
pien kirjo on laajentunut, kun arvioitavaksi on otettu myös sellaisia aineita, joissa 
tarvitaan muutakin kuin kynä-ja paperiaineistoa. Haastavia ovat olleet kielitaidon, 
viestintävalmiuksien, kuvataiteen, käsityön ja musiikin sekä liikunnan arvioinnit 
joukkokokeina. Arviointikokeiden teoreettista perustaa ja toteutusta on kuvannut 
Jari Metsämuuronen 2009 kirjassaan ”Metodit arvioinnin apuna”. 

Merkittävä kehittämissysäys oppimistulosten arvioinneissa tapahtui syksyllä 2002, 
jolloin päätettiin yhteistyössä ministeriön kanssa käynnistää pitkittäisarvioinnit 
matematiikassa ja äidinkielessä. Samoja oppilaita seurattiin vuosiluokilla 3, 6 ja 
9. Pitkittäisarvioinnin kehittäminen oli esillä jo opetusministeriön vahvistamassa 

”Ammatillisesti erittäin hyödyllistä oli kuulla kirjoitustaitoihin perehtyneiden sak-
salaisten tutkijoiden käsityksiä siitä, miten on mielekkäintä valita kirjoitustehtäviä 
ja tekstilajeja kirjoitustaitojen joukkokokeena järjestettäviin arviointeihin. Syntyi 
vaikutelma siitä, että tutkijat pitivät kansallisissa arvioinneissa soveltamiamme pis-
teityskäytäntöjä tarkoituksenmukaisina. Heillä oli myös selkeä käsitys siitä, ettei 
joukkokokeena järjestettävä arviointi voi painottua juurikaan kirjoitusprosessiin, 
vaan tehtävänä on analysoida monipuolisesti lopputuotosta, jotta saadaan riittä-
vän luotettava kuva taitotasosta kulloinkin arvioitavissa tehtävissä. Mikäli lisäre-
sursseja olisi käytettävissä, voidaan prosessitietoa kerätä suppeammin erillistutki-
muksin. Toisaalta tarpeellista tietoa opiskelun ja opetuksen käytännöistä esimer-
kiksi kirjoitusprosessin osalta voidaan kerätä myös oppilas- ja opettajakyselyjen 
avulla, niin kuin suomalaisessa oppimistulosarvioinnissa on ollut alusta lähtien 
tapana.” (Ote matkaraportista.)
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Koulutuksen arviointistrategiassa (Koulutuksen arviointistrategia 1996,7). Pitkit-
täisarvioinnit ovat kansainvälisessäkin katsannossa merkittäviä, ja niistä on rapor-
toitu tavallista laajemmin. (Ks. julkaisuluettelo Liite 3).

Perusopetuksen oppimistulosten arviointijärjestelmä on tuottanut opetussuunni-
telman perusteiden ja pedagogisen toiminnan kehittämistä palvelevaa tietoa jo 15 
vuoden ajan. Järjestelmä toimii, mutta myös kehittämisen alueita on tunnistettu. 
Metodikot kuvasivat kehittämishaasteita haastattelussa mm. näin:

Opetushallituksessa ryhdyttiin opetusministeriön toivomuksesta perehtymään 
sähköiseen arviointiin jo 2009. Tärkeimmät virikkeet kehittämistyöhön on saatu 
Luxemburgista, Tanskasta ja Norjasta. Opetushallituksessa sähköistä tiedonkeruuta 
kokeiltiin äidinkielen oppimistulosten arvioinnissa keväällä 2014 siten, että osa 
aineistosta kerättiin tavanomaisella kynä- ja paperimenetelmällä ja osa yhteistyössä 
Turun yliopiston kanssa kehitetyllä sähköisellä järjestelyllä. Tarkoitus on, että vuo-
den 2015 matematiikan oppimistulosten arviointi voitaisiin toteuttaa kokonaan 
sähköisesti. 

Sähköistämisen yhteydessä on käynnistynyt keskustelu siitä, että oppimistulosten 
arviointijärjestelmään voitaisiin liittää myös formatiivista arviointia, joka on tarkoi-
tettu palvelemaan oppimista siten, että opiskelija ja opettaja saavat tietoa oppimisen 
edistymisestä opiskeluprosessin kuluessa. Tällaisen järjestelmän luominen perus-
opetuksen alemmille luokille saattaisi palvella opettajia ja oppilaita, mutta se ei voi 
korvata päättövaiheen summatiivisia arviointeja. Formatiivisten arviointien kehit-
täminen edellyttää hyvää sähköisen tiedonkeruun, aineiston käsittelyn ja palaut-
teenannon infrastruktuuria sekä muutoksia mm. opetussuunnitelmanperusteissa 
määriteltyjen kriteerien asettamiskäytänteisiin. (Ks. Jakku-Sihvonen 2013, 33.)

”Kehitystä ei juurikaan ole tapahtunut eikä uusia avauksia tehty. Siihen taas saat-
taa olla osasyynä määrän korostuminen laadun kustannuksella. Arviointiohjelma 
on ollut resursseihin nähden ajoittain tiukka. Oli syy mikä tahansa, raportit ovat 
kymmenen vuotta toistaneet itseään aika paljon. Periaatteellinen ongelma, joka 
on aika usein ollut mielessäni, on metodi, joka tuottaa aina keskimäärin "hyvää 
osaamista". Se on mielestäni tautologinen, kun kokeet laaditaan niin, että ratkai-
suosuudeksi saadaan vähän yli 60 %. Poikkeamat yleisestä hyvästä tasosta johtuvat 
siis vain siitä, ettei ole osattu tehdä sellaista koetta, johon on pyritty. ”

”Viimeisten vuosien aikana tiedon tuottamisen paradigma OPH:ssa ja OPM:ssä 
ovat olleet toisilleen vieraita. OPM olisi halunnut jo vuosia meidän tekevän pieniä 
ja kepeitä arviointeja, mutta OPH on halunnut tuottaa syvällisiä ja painokkaita 
arviointeja. Se on tuonut rajua jännitettä aikatauluihin, mittareiden laadintaan ja 
hankkeiden aikatauluihin. Helposti löytyy paljonkin ongelmia.”
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Ainekohtaisten arviointien lisäksi oppimistulosten arviointijärjestelmään7 kuuluu 
oppimaan oppimisen, kommunikaatiovalmiuksien ja elinikäisen oppimisen moti-
vaation arviointi. Oppimaan oppimisen arviointia kehitettiin aluksi pilottiprojek-
tissa 1996 yhteistyössä Helsingin yliopiston tieteellisten asiantuntijoiden kanssa 
siten, että osan kehittämiskustannuksista maksoi Helsingin kaupunki ja osan Ope-
tushallitus. Melko pian Opetushallituksessa todettiin, että tämä erityisosaamista 
vaativa alue kannattaa jättää yliopiston tehtäväksi. Niinpä oppimaan oppimisen 
tehtäväsarjojen kehittämisvastuu on ollut Helsingin yliopiston asiantuntijoiden 
vastuulla. Kasvatustieteiden (myöhemmin Käyttäytymistieteiden) tiedekuntaan 
on perustettu 1996 Koulutuksen arviointikeskus, joka on kehittänyt Opetushalli-
tuksen aikanaan käynnistämää eurooppalaista yhteistyötä hyödyntäen Oppimaan 
oppimisen testistöjä. Päävastuu testistöjen kehittämisestä on ollut professori Jarkko 
Hautamäen tutkimusryhmillä. Opetushallituksesta erikoistutkija Jorma Kuusela on 
osallistunut aktiivisesti oppimaan oppimisen tehtäväsarjojen kehittelyyn. 

Viestintävalmiuksien arviointia varten tehtäväsarjoja on kehitetty vain niitä kahta 
hanketta varten, jotka Opetushallituksessa on toteutettu. Kommunikaatioval-
miuksia on arvioitu sekä lukiossa että perusopetuksen päättövaiheessa kerran. Eira 
Uusitalo vastasi arviointihankkeesta ”Viestintävalmiudet perusopetuksen päättö-
vaiheesssa” vuonna 2003. Tarja Valkonen vastasi arviointihankkeesta” Lukiolaisten 
kommunikaatiovalmiudet” vuonna 2001. 

Elinikäisen opiskelumotivaation arviointihanke on toteutettu vain kertaalleen 
aikuiskoulutuksen alueella vuonna 2002 (Markku Niemivirran raportti ”Valmiuk-
sia, virikkeitä vai vaihtelua”). 

4.2. Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän 
kehittäminen

Vuoden 1997 tulossopimuksessa oppimistulosten arviointijärjestelmähanke oli 
laajentunut siten, että Opetushallituksen tuli kehittää oppimistulosten arviointi-
järjestelmä myös ammatilliseen koulutukseen. Alakohtaisissa arvioinneissa oli jo 
vuodesta 1994 alkaen tehty ammatillisia päättökokeita. Ammatillisia päättökokeita 
toteutettiin eri aloilla: metsäala, kone- metalli- ja sähköala, tekstiili- ja vaatetusala, 
käsi- ja taideteollisuusala, kauppa- ja hallinto sekä matkailu-, ravitsemis- ja talous-
ala. Kaikille yhteisiä opintoja ammatillisessa koulutuksessa arvioitiin Opetushalli-
tuksessa 1990- luvulla ja 2000-luvun alussa hyvin laajasti. Kyse oli ainekohtaisista, 
otosperustaisista ja tutkintorajat ylittävistä arvioinneista. Arvioinnit kohdistuivat 
muun muassa äidinkieleen, vieraisiin kieliin, matematiikkaan ja luonnontieteisiin. 
Äidinkielen ja vieraiden kielten arvioinneista vastannut opetusneuvos Pirjo Väyry-
nen kuvasi kokemuksiaan ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointien 
alkuvaiheesta näin: 

7 Kansallista oppimistulosten arviointijärjestelmää koskevassa pro gradu -tutkielmassaan Helsingin yliopistossa 
vuonna 2013 ”Uutta perinnettä rakentamassa” Pekka Syrjänen on tarkastellut peruskoulujen otospohjaista 
arviointimallia koulutuspoliittisessa kontekstissa. 
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Yleiskvalifi kaatioiden arvioimiseksi tehtiin oppimaan oppimisvalmiuksien arviointi, 
johon osallistui sekä ammatillisen koulutuksen että lukiokoulutuksen opiskelijoita. 

Vuoden 1998 oppimistulosten arviointimallissa tavoitteeksi oli kirjattu, että amma-
tillista osaamista arvioidaan päättökokeina kaikissa tutkinnoissa joka viides vuosi. 
(Kansallinen oppimistulosten arviointijärjestelmä 1998, 1.) Ammatillisen koulu-
tuksen oppimistulosten ulkoista arviointia kuvataan näyttöperustaisen arviointijär-
jestelmän kehittämisen käynnistämisvaiheessa artikkelissa Räisänen ym. ”Evalua-
tion and Assessment in Vocational Education in Finland (2000). 

Opetusministeriö kuitenkin päätti, että kansallisista päättökokeista luovutaan ja 
että ammattiosaamisen arvioinnissa siirrytään näyttöjärjestelmään (OPM:n päätös 
212/430/1998). Samalla haluttiin ryhtyä kehittämään uutta kansallista oppimis-
tulosten arviointijärjestelmää. 

Syynä ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän perusteel-
liseen uudistamiseen oli mm. se, että kertaluonteisiin päättökokeisiin perustunut 
arviointimalli koettiin erilliseksi järjestelmäksi, joka ei tuottanut systemaattista seu-
rantatietoa paikallisen kehittämistyön tueksi (Räkköläinen 2005, 17–18). 

Opetusministeriöllä oli merkittävä rooli näyttöperusteisen arviointijärjestelmän 
kehittämisen johtamisessa. Opetusministeriö asetti syksyllä 1999 kehittämis-
työtä johtamaan näyttöjen johtoryhmän, joka muodostui työmarkkinajärjestö-
jen, sidosryhmien sekä opetushallinnon edustajista. Johtoryhmän tehtävänä oli 
ohjata näyttöjen liittämistä ammatillisiin perustutkintoihin ja arviointijärjestel-
män integroimista siihen. Johtoryhmän8 puheenjohtajana toimi Timo Lankinen. 

8 Johtoryhmään osallistuivat lisäksi eri vaiheissa Tarja Riihimä ki, Opetusministeriö (varapuheenjohtaja), Manu 
Altonen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Jorma Hahkala, Suomen Kuntaliitto, Erkki Husu, Toimihenki-
lökeskusjärjestö STTK ry, Leena Joensivu, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry, Jorma Karjalainen, Helsingin 
tekniikan alan oppilaitos, Kati Kokkonen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto - SAKKI ry, Merja 
Laamo, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry, Veli-Matti Lamppu, Suomen Yrittäjät, Petri Lempinen, Toimi-
henkilökeskusjärjestö STTK ry, Petri Mustakallio Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto - SAKKI ry, 
Soili Nevala, Suomen lä hi- ja perushoitajaliitto Super ry, Timo Näsänen, Palvelualojen ammattiliitto, Martti 
Pallari, Suomen Yrittäjät, Saana Siekkinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Inkeri Toikka, 
Suomen Kuntaliitto, Tarja Tuominen, Palvelutyö nantajat ry ja Opetushallituksesta Risto Hakkarainen, Seppo 
Hyppö nen, Sirkka-Liisa Kärki, Seija Rasku (sihteeri), Anu Räisänen, Mari Rä kkö lä inen (sihteeri) ja Pentti 
Yrjölä.

”Kansainväliset kontaktit saivat lisäpotkua, kun oli mahdollista esitellä kansallis-
ten arviointien tuloksia, joita valmistui 1990-luvun lopulla ja 2000-luvulle tul-
taessa useilta eri ammattialoilta ja eri aineissa. Niin sanottuja yleiskvalifi kaati-
oita tuottavien opintojen asema ja erityisesti niiden kautta saavutettu osaamisen 
arviointi oli monesti ulkomaisten kollegojen mielenkiinnon kohteena. Euroop-
palaisessa ammattikasvatustutkimuksessa oli vuosikymmenten ajan pohdittu sitä, 
miten työn vaatima muu kuin ”puhdas ammattitaito” voidaan saavuttaa, miten 
tarpeelliseksi arvioitu koulutus tulisi järjestää ja miten näitä taitoja arvioidaan”. 
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Arviointijärjestelmän ja näyttöjärjestelmän yhteensovittamista varten perustettiin 
kehittämistyöryhmä (ns. integraatiotyöryhmä). Ryhmään kutsuttiin arviointiko-
keiluun valittujen alojen näyttöjä valmistelevista ryhmistä projektikoordinaatto-
rit ja asiantuntijoita. Arviointikokeilusta eri tutkinnoissa vastasivat projektipäällik-
köinä Erja Kotimäki, Päivi Kukkonen, Juha-Ville Mäkinen, Seppo Huhtiniemi, 
Veli-Pekka Körkkö, Tapio Österlund ja Eero Pentti. Laadunvarmennusjärjestelmän, 
laatuvaatimusten ja standardien kehittämistä varten perustettiin valmisteluryhmä 
(ns. standardiryhmä), joka työskenteli Opetushallituksen arviointiryhmän asian-
tuntijoiden kanssa. Kehittämistyössä oli merkittävässä määrin mukana myös pro-
fessori Esa Poikela Tampereen yliopistosta. (Räkköläinen 2005, 26–28.)

Laadunvarmennukseen perustuvan oppimistulosten arviointijärjestelmän kehittä-
mistyön käynnisti Anu Räisänen, jonka pääsy 1990-luvun loppupuolella mukaan 
eurooppalaiseen COST-hankkeeseen (Joustavuus, siirto-osaaminen ja liikku-
vuus ammatillisessa koulutuksessa) loi pohjaa ammatillisen koulutuksen arvioin-
nin yhteistyösuhteille. Yhteistyöverkoston kautta kehittämishankkeeseen saatiin 
mukaan brittiläinen arviointiasiantuntija, professori Kathryn Ecclestone, joka toimi 
hankkeessa critical friend -roolissa ja osallistui hankkeesta tehtyjen julkaisujen tuot-
tamiseen.

 
Arviointijärjestelmän kehittämisen lähtökohdat tiivisti Anu Räisänen tätä julkaisua 
varten näin: 

• Oppimistulosten arviointijärjestelmän tulee tukea nykyistä tehokkaammin 
koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia opetustoimen kehittämisessä kuten 
myös kansallista kehittämistä. 

• Oppimistulosten arviointitieto tuotetaan suoraan näytöistä ilman kansal-
lisesti yhtenäisiä kokeita. 

• Oppimistulosten laatu varmistetaan ulkoisella, riippumattomien arvioijien 
tekemillä prosessien, aineistojen (mahdollisesti tehtävien) ja arvioitsijoi-
den pätevyyteen kohdistuvalla laadunvarmistuksella. Laadunvarmistamisen 
perustaksi laaditaan laatustandardit. Näin ollen tavoitteeksi asetettiin laa-
dunvarmistukseen perustuva oppimistulosten arviointijärjestelmä.

• Tavoitteeksi asetettiin myös, että oppimistulosten arviointiin tulee kehit-
tää sähköinen järjestelmä, jossa oppimistuloksia on mahdollista myös ver-
tailla taustamuuttujittain. 

• Satunnaisten laatukontrollien (arviointikäynnit) avulla lisätään arvioinnin 
luotettavuutta ja arvioinnin läpinäkyvyyttä.

• Arviointia kehitetään myös konsensus- ja vertaisarvioinnin keinoin. Lisäksi 
opettajia ja muita arvioijia ohjataan tunnistamaan ja analysoimaan itse arvi-
oijasta ja näyttötilanteesta johtuvia virheitä ja luotettavuusriskejä. 

• Oppimistulostiedoista tuotetaan myös laadullisia indikaattoreita. 
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• Tulokset julkistetaan vuosittain lyhyinä kuvauksina ja taulukoina ja syvä-
analyysejä tehdään harkiten. 

• Oppimistulosten arvioinnin kehittäminen ammattiosaamisen näyttöjen 
osana edellyttää opettajien ja työelämän tahojen kouluttamista. 

• Uutta järjestelmää kehitetään ja kokeillaan vuosina 2002–2003 ja se ote-
taan käyttöön vuonna 2006. 

Vuosina 2003–2007 näyttöperusteisen oppimistulosten kansallisen arviointijärjes-
telmän kehittämishankkeesta (Koppi-hankkeesta) vastasi Opetushallituksessa Mari 
Räkköläinen. Pääosin ESR-rahoituksella toimineessa hankkeessa toteutettiin kaksi 
arviointikokeilua. Nämä kokeilut kehittivät paikallisten toimijoiden kykyä toteut-
taa näyttöjä ja nostivat esille niitä haasteita, joita näyttöperusteisen arviointiaineis-
ton hankkimiseen kansallista arviointia varten liittyy. Ensimmäinen arviointiko-
keilu (Pilotti I) toteutettiin vuosina 2002–2003 ja toinen (Pilotti II) 2004–2007. 
Arviointikokeilut suunniteltiin yhteistyössä oppilaitosten, työelämän edustajien ja 
Opetushallituksen asiantuntijoiden kanssa. Mari Räkköläinen kuvaa kehittämis-
työtä näin:

”Oppimistulosten arviointistrategian ensimmäisessä vaiheessa luotiin teoreettiset 
mallit vaihtoehtoisista arviointijärjestelmistä sekä mallien käytännön sovellutuk-
set näyttöperusteiseen arviointiin integroimiseksi. Heti alkuvaiheessa käynnistyi 
myös kansainvälinen asiantuntijayhteistyö ja vertaisarviointi, joka kesti hankkeen 
päättymiseen 2008 saakka. 

Pilotti I toteutettiin yhteistyössä muissa näyttöjä kehittävissä projekteissa mukana 
olevien oppilaitosten kanssa. Siinä arviointimallia testattiin sosiaali- ja terveysalan 
sekä talotekniikan ja rakennusalan perustutkinnoissa. Aluksi perehdyttiin alojen 
opetussuunnitelmiin, näyttöaineistojen kehittämistyöhön ja tehtiin oppilaitos-
käyntejä. Arviointikokeilun osana toteutettiin ulkoinen laadunvarmennus. Tässä 
vaiheessa laadittiin opettajien, opiskelijoiden ja työelämän edustajien taustakyse-
lyt, joiden tarkoituksena oli tuottaa tietoa näyttöjen toteuttamisesta, arvioinnista 
ja vaikuttavuudesta. Pilotti I raportoitiin keväällä 2003 LVI-alalta, rakennusalalta 
ja sosiaali- ja terveysalalta. Arviointikokeillussa mukana olleet oppilaitokset saivat 
erikseen palauteraportit omista tuloksistaan. 

Toinen arviointikokeilu eli Pilotti II toteutettiin vuosina 2004–2007 yhteistyössä 
neljän valtakunnallista arviointijärjestelmää kehittävän projektin kanssa (Soti Jär-
kevä-, Konsensus-, Arvo- ja Arvi-projektit). Näyttöperusteista arviointimallia tes-
tattiin niissä 14 perustutkinnossa, joiden kansalliset näyttöjen toteuttamista ja 
arviointia ohjaavat ammattiosaamisen näyttöaineistot olivat valmiit ja niihin oli 
tehty laadunvarmennus. 

Arviointikokeilun yhteydessä ryhdyttiin kehittämään myös vertaisarviointia osana 
näyttöperusteisen arvioinnin laadunvarmennusta. Kokeilun aikana perehdyttiin 
vertaisarvioinnin periaatteisiin, kehitettiin vertaisarvioinnin valmennusohjelma, 
koulutettiin vertaisarvioijia ja tuotettiin tukimateriaalia vertaisarvioinnin toteut-
tamiseen. Ensimmäiset vertaisarviointikokeilut toteutettiin 2005.” 
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Ammatillisen koulutuksen näyttöperusteisen kansallisen oppimistulosten arvioin-
tijärjestelmän kehittämisen aikana järjestettiin suuri määrä erilaisia koulutustilai-
suuksia. Hanke oli luonteeltaan osallistava, sillä siinä hyödynnettiin monipuolisesti 
sidosryhmiä ja paikallisia toimijoita. Tutkimustietoa ja kansainvälistä asiantunte-
musta hyödynnettiin laajasti. Lisäksi hankittiin ulkopuolista ja ulkomaista arvioin-
tia useissa vaiheissa. 

Kansallisen arvioinnin kehittämishankkeen päävaiheet ja aikataulu on kuvattu kuvi-
ossa 4.

PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN JA AIKATAULU

Arviointistrategian ja mallien kehittäminen, laadunvarmennus-
järjestelmän kehittäminen

2002–2007

I Arviointikokeilu (Pilotti I) 2002–2003

Kokeilun raportointi 2004
II Arviointikokeilu (Pilotti II) ja oppimistulosten alakohtainen 
arviointi, ”KOPPI”-hanke

2004–2007

Raportti 2005

Vertaisarviointikokeilut 2005–2007

Palaute- ja informaatiojärjestelmän kehittäminen 2004–2007

Välitulokset II kokeilusta 2006

Arviointikokeilun ja oppimistulosten raportointi, hank-
keen ulkoinen arviointi

Pikapalautteet    
oppilaitokselle 
2006
2007–2008

Kehittämistyön ulkoinen arviointi ja raportointi
Ehdotus arviointijärjestelmäksi

Pikapalautteet op-
pilaitokselle 2008
2008 loppuraportti

KUVIO 4. Kansallisen ammatillisen koulutuksen näyttöperustaisen oppimistulosten arviointi-
järjestelmän kehittämisvaiheet (Räkköläinen 2011,111).
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Ammatillisen koulutuksen kansallisen oppimistulosten arviointijärjestelmän kehit-
tämishankkeen (Koppi-hankkeen) ulkoisen arvioinnin raportissa todetaan mm. 
näin: 

”Kopin aikana hankitut kokemukset, tietämys ja erilaiset kokeilutulokset antavat 
riittävän varmuuden siitä, että kansallinen arviointi voidaan rakentaa paikallisten 
koulutuksen järjestäjien organisoimien näyttöjen yhteyteen yhdessä paikallisen työ-
elämän kanssa. Paikallisesta ja kontekstuaalisesta tiedosta voidaan tehdä johtopää-
töksiä kansallisen päätöksenteon tueksi ”. (Spangar 2008,4). 

Kehittämistyön tuloksena syntyi osallistava ammattiosaamisen arviointijärjestelmä, 
jossa perusaineiston muodostavat opiskelijan opintokokonaisuuksittain antamat 
näytöt. Niiden arvioinnissa käytettävät kohteet, kriteerit ja arviointikäytännöt ovat 
yhtenevät kaikissa tutkinnoissa. Osaamisen arviointiin osallistuvat opettaja, työelä-
män edustaja ja opiskelija. Arvosana muodostetaan yhteisen keskustelun tuloksena. 
Oppilaitokset vastaavat siitä, että kaikkien näyttöjen tulokset ovat kansallisen arvi-
oinnin käytettävissä. 

Ammatillisen peruskoulutuksen näyttöperusteisen oppimistulosten arviointihanke 
on raportoitu monipuolisesti. Raportointiin on merkittävässä määrin osallistunut 
Paula Kilpeläinen, joka toimi hankkeessa suunnittelijan tehtävissä. Liitteessä 3 ovat 
kaikki hankkeeseen liittyvät Opetushallituksen julkaisemat raportit. Hankkeen 
kuvauksen kannalta keskeisimpiä ovat raportit:

 Räkköläinen, M. 2005. Kansallisen näyttöperusteisen oppimistulosten arviointijärjestel-
män kehittäminen ammatillisiin perustutkintoihin. Arviointikokeilusta kohti käytäntöä. 
Arviointi 3/2005. Opetushallitus. Helsinki: Hakapaino Oy.

 Räkköläinen, M., Mäki, M. & Kilpeläinen, P. 2006. Selvitys ammattiosaamisen näyttö-
jen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavasta toimielimestä. Raportti kyselyn tulok-
sista. Moniste 20/2006. Opetushallitus/ Arviointi. Helsinki: Edita Prima oy.

 Räkköläinen, M. & Kilpeläinen, P. 2008. Arviointikokeilu II 2004−2007. Yhteenveto 
oppimistuloksista ja taustakyselyn tuloksista. Moniste 4/2008. Opetushallitus. Helsinki: 
Edita Oy.

Ammatillisen koulutuksen arviointijärjestelmän kehittämistä ja toimivuutta kuva-
taan laajasti myös Mari Räkköläisen väitöskirjassa ” Mitä näytöt näyttävät?” vuo-
delta 2011. Tutkimuksen mukaan aviointitieto voidaan koota paikallisesti toteutet-
tavista näytöistä, mikäli näyttöjen toteuttamista ohjataan valtakunnallisesti ja näyt-
töprosesseille asetetaan minimilaatuvaatimukset. Arviointikokeiluun osallistuneet 
kokivat näyttöperusteisen arvioinnin hyödylliseksi ja motivoivaksi. (Räkköläinen 
2011, 210, 217).
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Järjestelmän mukainen toiminta käynnistettiin Opetusministeriön päätöksellä 
(3/502/2007) vuoden 2007 alussa. Oppimistulosten arviointitietojen sähköisen 
informaatio- ja palautejärjestelmän kehittäminen on ollut vireillä useita vuosia. 
Oppimistulosten arviointeja on toteutettu ministeriön määräämän arviointisuun-
nitelman mukaan. Oppimistuloksia raportoinut arvioija kuvasi järjestelmän tämän-
hetkistä kehitysvaihetta haastattelussa näin:

Aikuiskoulutuksen oppimistulosten arviointia ei ole osoitettu Opetushallituksen 
tehtäväksi. Arvioija kommentoi asiaa haastattelussa näin:

4.3 Itsearviointia, laadunvarmennusta, auditointia ja vertaisarviointia

Tuloksellisuuden arvioinnin kehittämisen alkuvaiheesta saakka itsearviointi on 
nähty yhdeksi tärkeäksi arviointitiedon tuottamisen muodoksi. Osana arvioinnin 
menetelmällistä kehittämistä Opetushallituksessa ryhdyttiin jo varhain pohtimaan 
tapoja koulutuksen ja opetuksen järjestäjien ja oppilaitosten itsearvioinnin tuke-
mista varten. Tämä työ kuitenkin hiipui vuoden 2003 jälkeen, kun Koulutuk-
sen arviointineuvosto perustettiin ja Opetushallituksen arviointitoiminta keskit-
tyi oppimistulosten arviointiin. Opetushallituksessa oli 1990-luvun loppupuolella 
kiinnostusta myös laadunvarmennuksen toimintamallien kehittämiseen. Laadun-
hallintaan liittyvä kehittäminen on kuitenkin edennyt ministeriövetoisesti sekä 
ammatillisen koulutuksen että yleissivistävän koulutuksen alueella. Selkeintä kehi-
tys on ollut ammatillisen koulutuksen alueella, jossa eurooppalainen yhteistyö on 
toiminut merkittävänä promoottorina ja Euroopan Unioni merkittävänä toimin-
nan resursoijana. 

”Haluttiin luoda laadunvarmennettu ammatillisen osaamisen järjestelmä. Järjes-
telmä kyllä toimii, mutta laadunvarmennuksesta en ole varma. Näyttötilanteissa 
tapahtuva arviointi edellyttäisi arvioijien tuntevan paremmin kriteerit, joita käy-
tetään. Todellisessa opiskelijan arviointitilanteessa kriteerien tulkinnat vaihtele-
vat ja järjestelyissä on korjaamisen varaa. Harakanpesä tämä systeemi on, jos sitä 
laadunvarmennuksen kannalta katselee. Kyllä työtä on paljon edessä, jotta tieto 
olisi luotettavaa.” 

”Ammatillisessa koulutuksessa yksi keskeinen pulma on ammatillisen aikuiskou-
lutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen näyttötutkintojen eriytyminen oppi-
mistulosten arvioinnin ulkopuolella. Eri tahot ovat vaikuttaneet siten, että sitä ”ei 
saa tai tarvitse” arvioida. Tämä vääristää ammatillisen peruskoulutuksen oppimis-
tulosten arviointia, koska suuri osa perustutkinnoista suoritetaan näyttötutkin-
toina. Asiaa on ajettu jo pitkään, mutta aina tuntuu tulevan kapuloita rattaisiin. ”



46

Erityisesti aikuiskoulutuksen alueella itsearviointia painotettiin alusta saakka. Ope-
tushallitus kutsui oppilaitosmuotokohtaisia työryhmiä kehittämään itsearviointia 
jo 1990-luvun alussa. Aikuiskoulutuksen alueella kehittämistyö siirtyi ”kenttävetoi-
seksi” varsin pian: Opetushallituksessa tehty kehittämistyö antoi kuitenkin perus-
valmiuksia myöhempiin laadunvarmennuksen välineiden ja menetelmien kehittä-
miseen ja valintoihin. Etenkin ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa erilaisten 
laatujärjestelmien ja laadunvarmennusmenetelmien käyttöönotto eteni nopeasti.

 Perusopetuksen alueella merkittäväksi itsearviointimallien kehittämisvirikkeiksi ja 
keskustelun avaukseksi muodostuivat Reijo Laukkasen, Kaija Salmion ja Renata 
Svedlinin vuonna 1992 toimittama ”Koulun itsearviointi ” ja Kauko Hämäläisen, 
Reijo Laukkasen ja Armi Mikkolan vuonna 1993 toimittama ”Tuloksellisuuden 
arviointi”. Perusopetuksen itsearvioinnin kehittämisen tueksi valmisteltiin Opetus-
hallituksen sivustoille myös ”työkalupakki”, joka sisälsi hyvin perusteellisen lomak-
keiston peruskoulua varten. Arviointivälineitä oli mm. koulun tilojen, johtamiskäy-
tänteiden ja oppilaiden viihtymisen arviointiin. 

Opetushallituksen esityksestä opetusministeriö antoi 1994 tulossopimuksessa teh-
täväksi eri oppilaitos-ja koulumuotojen itsearvioinnin kehittämisen. Hanke kesti 
useampia vuosia ja sen pohjalta syntyi vuonna 1996 oppimateriaalina paljon käy-
tetty Anu Räisäsen ja Leena Vainion kirja” Etsi laatu itsestäsi”. Kirja käännettiin 
myös ruotsiksi, viroksi ja englanniksi. Hanke loi maaperää laadunhallinnan kehit-
tämistyölle nimenomaan ammatillisessa koulutuksessa. 

Ammatillisen koulutuksen laatusuosituksien kehittämisessä oli merkittävää se koke-
mus, jota Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen arvioijat hankkivat audi-
toidessaan oppilaitoksia. Malli auditointiin oli muokattu Laatukeskuksen laatu-
kilpailukriteeristön pohjalta: tämän mahdollisti Opetushallituksen Anu Räisäselle 
kustantama laadunarvioijakoulutus ja siihen perustuen neuvoteltu palkintokritee-
rien muokkaamiseen oikeuttanut lisenssi. Opetushallitus julkaisi kirjaset ”Suomen 
laatupalkintomallin sovellus ammatilliseen koulutukseen” ja ”Euroopan laatupal-
kintomallin sovellus ammatilliseen koulutukseen”, kirjoittajina Anu Räisänen ja 
Aila Korpi. Opetushallituksessa koulutetut auditoijat tekivät koulutuksen järjestä-
jien tilaamia oppilaitosten auditointeja ja välittivät samalla laadunhallintatietämystä 
oppilaitoksiin. Toiminta jatkui 2000-luvun alkuvuosiin, mutta hiipui kuitenkin sen 
vuoksi, että Opetushallitus joutui sovitun työnjaon mukaisesti keskittymään vain 
oppimistulosten arviointiin. 

Anu Räisäsen johdolla laadittiin merkittävä määrä laadunhallintaan liittyviä jul-
kaisuja, joilla on ollut tärkeä merkitys eri oppilaitosmuotojen tekemälle laatutyön 
käynnistymiselle (mm. Sosiaali-ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajakoulutuk-
sen laatustandardit ja kriteerit).
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Opetushallituksen arviointiryhmästä Leena Koski osallistui ns. Kööpenhaminan 
prosessiin, jonka työn tuloksena syntynyt ammatillisen koulutuksen laadunvarmis-
tuksen eurooppalainen viitekehys (EQAVET) on tuonut suomalaiseenkin amma-
tilliseen koulutukseen monipuolisen arviointivälineistön.

Paikallisen arvioinnin tukemiseksi kunnissa tehtiin opetuksen järjestäjien kanssa 
vuorovaikutteista yhteistyötä. Opetusneuvos Eero K. Niemi vastasi paikallisen 
tason arviointia koskeneesta hankkeesta, jonka raportoi Jari Rajanen vuonna 2000 
nimellä ”Selvitys paikallisen tason arvioinnin tilasta”. Raportin tulokset herättivät 
myös poliittiset päättäjät huomaamaan, että uuden lainsäädännön arviointivelvoite 
toteutuu vain osassa kuntia. Eero K. Niemi kuvaa paikallistason arviointitoiminnan 
kehittämisen alkuvaiheen tukimuotoja mm. näin:

Opetushallituksen tekemällä paikallistason ja itsearviointimenetelmien kehittämis-
työllä oli aktiivisia yhteistyökumppaneita etenkin pienemmissä kunnissa, joissa kai-
vattiin valtionhallinnon tukea toiminnan kehittämiseen. Opetushallituksen pää-
johtaja Aulis Pitkälä muisteli haastattelussa arvioinnin kehittämistä suuren kunta-
toimijan edustajana niin, että hän itse hankki tietoa ulkomailta ja yhteistyöverkos-
toistaan. Hän toi mm. Balanced Scorecard -mallin Vantaalle ja kertoi pitäneensä 
tiivistä yhteyttä Kuntaliitossa arviointia kehittäneisiin asiantuntijoihin. Kuntaliiton 
OTTO-, Vertti-, ARKI-, ja Oppi ja laatu -hankkeet loivat edellytyksiä paikallisten 
toimijoiden yhteistyöverkostoille.

”Työryhmässä oli Opetushallituksen edustajia ja Kuntaliiton sekä kuntien edus-
tajia. Projektilta valmistui kirja” Opetustoimen arviointi kunnassa” vuonna 1995. 
Työryhmä järjesti myös koulutustilaisuuksia. Vuonna 1996 perustettiin paikalli-
sen tason arvioinnin hanke, jossa mukana olleet kunnat valmistivat oman kun-
tansa opetustoimen kehittämissuunnitelman ja arviointistrategian. Lisäksi Ope-
tushallitus järjesti Kuntaliiton, FSL:n ja OAJ:n kanssa koulutustilaisuuksia ympäri 
maata. Yhteistyönä syntyi myös lehtinen nimeltä Arvioinnin ABC, jolla oli tärkeä 
merkitys monien koulutustilaisuuksien materiaalina ja opetushenkilöstön moti-
voinnissa arviointitoimintaan. Opetushallitus julkaisi vuonna 2000 myös Kunta-
liiton, Efektia Oy:n ja OAJ:n kanssa kirjan ”Kuntien ja koulujen itsearviointikäy-
täntöjä”, jonka toimittivat Esko Korkeakoski, Eero K. Niemi, Olavi Arra, Kirsi 
Lindroos ja Eija Säilä. Sidosryhmien kanssa järjestettiin koulutustilaisuuksia ja 
perustettiin yhteistyöverkosto, johon kutsuttiin kaikkien läänien ja yli 40 sellaisen 
kunnan edustajia, joilla arviointitoiminta oli jo kunnossa. Vuodelle 2002 laadit-
tiin toimenpideohjelma, jonka mukaan sekä läänit että yhteistyöverkostokunnat 
toimivat sellaisten kuntien auttamiseksi, joilla oli vaikeuksia arviointitoiminnan 
toteuttamiseksi. Lääninhallitukset järjestivät yhteistyöverkostokuntien edustajien 
kanssa tilaisuuksia ja neuvonpitoja arviointitoiminnasta.”



48

Koulutuksen arviointineuvosto piti toimintansa alkuajoista asti yllä keskus-
telua siitä, että itsearvioinnin ja paikallistason arvioinnin kehittäminen eivät  
kuulu Opetushallituksen vaan Koulutuksen arviointineuvoston tehtäviin. 
Opetushallituksessa pidetyssä yhteisessä neuvonpidossa vuonna 2006 päätet-
tiin, että itsearviointikäytänteiden kehittäminen ei silloisessa tilanteessa kuu-
lunut Opetushallitukselle vaan tehtävästä kantaa vastuun Koulutuksen arvi-
ointineuvosto. Tämä päätös katkaisi hyvän yhteistyön paikallistason toimijoi-
den kanssa. Arvioija kuvaa tunnelmiaan nyt, kun Opetushallitus on uudel-
leen käynnistänyt kuntien kanssa tehtävän kehittämisyhteistyön:

Vertaisarviointia kehitettiin ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnin 
alueella Koppi-hankkeessa. Kehittämishankkeen yhteydessä syntyi Mari Räkköläi-
sen ja Kirsti Stenvallin julkaisu ”Arvioi, opi ja kehity” vuonna 2008. 

Opetushallitus oli aktiivisesti mukana myös eurooppalaisessa vertaisarvioinnin 
kehittämistyössä. Pirjo Väyrynen kuvasi vertaisarviointimallien ja -menetelmien 
kehittämistä Peer Review -projekteissa vuosina 2004–2009) näin:

”Joskus on tuntunut turhauttavalta, onko kaikesta tästä kuitenkaan sitä hyötyä, 
miten paljon työpanosta arviointitoimintaan on tullut uhrattua. Opetushallitus on 
alkanut tehdä alusta sellaista työtä, jota arviointiyksikössä tehtiin jo 1990-luvulla. 
Tuntuu siltä, ettei aikaisempaan työhömme ole haluttu edes perehtyä ja pyörä kek-
sitään uudelleen. Kaikesta huolimatta työ on ollut mielenkiintoista ja haastavaa.” 

”Erilaisia laadunhallinnan kehittämiseen ja koulutuksen järjestäjien toimintajär-
jestelmän arviointiin soveltuvia arviointimenetelmiä on työstetty useissa euroop-
palaisissa hankkeissa 2000 -luvulla. Opetushallitus on ollut aktiivinen kehitettä-
essä eurooppalaista vertaisarviointia, sen käytäntöjä ja materiaaleja. Hankkeissa 
on tuotettu sekä englanninkielistä että suomenkielistä materiaalia ja useita julkai-
suja. Vertaisarviointi, jossa vertaisarviointiryhmä arvioi ammatillista oppilaitosta 
tai koulutuksen järjestäjän toimintaa, on osoittautunut erityisen lupaavaksi laa-
dun varmistamisen ja kehittämisen välineeksi. 

Eurooppalainen vertaisarviointiopas (Th e European Peer Review Manual) kuvaa 
ammatillisen peruskoulutuksen vertaisarvioinnin eurooppalaisen vakiomenette-
lyn. Opas on laadittu Leonardo da Vinci -ohjelman Peer Review in initial VET 
-projektissa seitsemää Euroopan maata edustavien kahdeksan organisaation asi-
antuntijatiimin voimin. Vuonna 2006 vertaisarviointia pilotoitiin suorittamalla 
15 kansainvälistä vertaisarviointia kahdeksassa Euroopan maassa, ja menettelyä 
muokattiin saatujen kokemusten ja niiden pohjalta tehtyjen suositusten mukai-
sesti. Eurooppalaisen vertaisarviointioppaan kuvaamaa menettelyä, arviointialu-
eita, kriteerejä ja indikaattoreita on testattu käytännössä, ja sitä on kehitetty saa-
tujen kokemusten perusteella.” Projektin materiaalia on saatavilla Opetushallituk-
sen sivustolla www.oph.fi .” 
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4.4  Paradigmakeskusteluja ja väitöksiä 

Arviointitoiminnan alkuvaiheessa käytiin paljon keskusteluja arvioinnin tarkoi-
tuksesta ja menetelmistä. Jo aivan ensimmäisissä valmistelluissa papereissa ilmenee 
pyrkimys toimintaan, jonka tavoitteena on koulutuksen kehittäminen. Arviointi 
määriteltiin toiminnaksi, jonka tarkoituksena on analysoida toiminnan ja asetet-
tujen tavoitteiden vastaavuutta ja puntaroida toimintatapojen etuja ja hyötyjä sekä 
haittoja tai puutteita. Motoksi arviointitoiminnalle muodostui itäsuomalaisen opet-
tajan tokaisu eräässä seminaarissa: ”Ei sikakaan punnitsemalla liho!”

Menetelmäkehityksen työtavat ovat alusta asti olleet osallistavia. Opetushallituk-
sessa kuultiin useissa yhteyksissä monia tutkimuksen ja arvioinnin asiantuntijoita. 
Lisäksi järjestettiin seminaareja, joissa opetushallinnossa työskentelevät opettajat, 
paikallistason, aluehallinnon ja keskushallinnon virkamiehet pohtivat arviointia. 
Näiden pohdintojen taso oli väliin hyvin fi losofi sesti orientoitunutta ja väliin poh-
dittiin käytännön mittaamisongelmia ja tiedonkeruuta. Teoreettiseen ajatteluun vai-
kuttivat alkuvaiheessa erityisesti teokset, joita ovat kirjoittaneet Chelimsky (1997), 
Guba ja Lincoln (1989 ja 1998), Norris (1990), House (1980 ja 1993), Pawson 
ja Tilley (1997), Patton (1990, 1997), Kvale (1989) ja Scriven (1991) sekä ajan-
kohtainen kotimainen kirjallisuus. Erityisen paljon keskustelutti arviointitiedon 
luotettavuus, jota koskevissa keskusteluissa oli paljon esillä mm. Garawayn 1997 
julkaisema artikkeli “Evaluation, validity and values “(Evaluation and Planning vol 
20, no 1, 1–5) ja Messickin 1995 julkaisema artikkeli ”Validation of inferences 
from persons’ responses and performances as scientifi c inquiry into score meaning 
“ (American Psychologist vol 50 no 9, 741–750).

Oman värinsä Opetushallituksen piirissä käytyihin keskusteluihin toivat esimerkiksi 
arvioinnin ”sukupolvikeskustelut”, joihin Cuban ja Lincolnin (1989) tunnettu jaot-
telu johdatti. Ymmärrys siitä, että Opetushallituksella on nimenomaan ulkopuoli-
sen arvioijan rooli, piti enemmistön sillä kannalla, että teemme kolmannen suku-
polven mukaista arviointityötä. Ohjelma-arviointiin tutustuneet olisivat kovasti 
halunneet nähdä, että vain neljännen sukupolven arviointityyppinen toiminta vie 
kehitystä eteenpäin. Tutkijapiireistä on tullut avauksia siihen suuntaan, että eten-
kin perusopetuksen oppimistulosten arviointia tehdään niin tieteellisellä metodilla, 
että sitä voi hyvin kutsua realistiseksi arvioinniksi (Pawson & Tilley 1997). Häm-
mennystä herättivät keskustelut, joissa sekoittuivat ohjelma-arviointiperinteen ja 
joukkokokeina tehtävien oppimistulosten arviointien erilaiset lähtökohdat etenkin 
silloin, kun keskusteluissa oli ulkopuolisia, joille oppimistulosten arvioinnit olivat 
täysin vieraita. 

Vuosituhannen vaihteessa toimintaa ja prosesseja koskevien arviointien yhtey-
dessä käytiin paljon keskustelua työelämän organisaatioiden arviointiin kehitetty-
jen laatujärjestelmien soveltuvuudesta viranomaistoimintana tehtävään arviointiin. 
Kun laadunhallintaan liittyvää kokemusta karttui ja eurooppalainen ammatillisen 
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koulutuksen laadunhallintavälineiden kehittäminen ns. Kööpenhaminan prosessin 
myötä eteni, myös mielenkiinto laadunvarmennukseen lisääntyi. 

Tällä vuosituhannella on otettu edistysaskeleita arviointia koskevassa keskustelussa. 
Koulutuksen arvioinnista ovat kirjoittaneet mm. Linnakylä ja Välijärvi (2005), 
Atjonen (2007) ja Olkinuora ym. (2002). Opetushallituksen julkaisema kirja ”Joh-
datus koulutuksen uudistuvaan arviointikulttuuriin” (Ritva Jakku-Sihvonen ja Sari 
Heinonen 2001) oli tarkoitettu edistämään etenkin opettajankoulutuksessa käytä-
vää keskustelua arviointitoiminnasta. Koulutuksen arviointineuvosto on tuottanut 
lukuisia julkaisuja, jotka ovat herättäneet keskustelua. 

Ohjelma-arviointikirjallisuudessa on nostettu keskusteluun aiempaa enemmän 
myös arvioinnin erilaiset fi losofi at: ihmisten valtauttaminen arvioinnilla ja osallis-
tavan arvioinnin kohdetoimintaa kehittävä vaikutus. Ajatuksia ovat virittäneet mm. 
Fetterman (2001), Rossi, Lipsey & Freeman (2004) ja Pawson (2006). 

Oppimistulosten arvioinnin alueella suomalainen ammatillisen koulutuksen osaa-
misen näyttöihin perustuva malli on monella tavoin edistynyt ja teoreettisesti haas-
tava. Sen kehittämisen yhteydessä on noussut esille formatiivisen arvioinnin asema 
ja vaatimukset sekä arvioinnin kontekstisidonnaisuus, jota ovat korostaneet mm. 
Jakku-Sihvonen ja Heinonen (2001), Poikela ja Räkköläinen (2006), Räkköläi-
nen (2011) ja Poikela (2013). Räkköläisen (2011) väitöskirjatyössään esille nosta-
mat opiskelija-arvioinnin luotettavuuteen ja luottamukseen liittyvät kytkennät ovat 
herättäneet myös paljon pohdintaa. 

Joukkokokeina toteutettava oppimistulosten arviointi on edistynyt muutamissa 
maissa hyvin paljon, kun käyttöön on otettu sähköisiä arviointijärjestelmiä. Esimer-
kiksi vuorovaikutteisten tehtävien käyttömahdollisuudet ovat lisääntyneet. Tulok-
sien tulkinnassa puolestaan mm. monitasomallien kehittyminen tarjoaa uudenlaisia 
mahdollisuuksia esimerkiksi opetusjärjestelyjen ja oppimistuloksien välisten yhte-
yksien analysointiin.

Armi-mallissa esitetty vaatimus arviointitoiminnan kriteeriperustaisuudesta on 
herättänyt arvioijissa monenlaisia pohdintoja. ”Itseruoskintaa ” on harjoitettu sen 
vuoksi, että kriteeriperustainen toimintapa ei ole edistynyt riittävästi etenkään perus-
opetuksen arviointien yhteydessä. Ammatillisen koulutuksen näyttöihin perustu-
van oppimistulosten arviointijärjestelmän kehittämisvaihe vei kriteeriperustaista 
toimintatapaa eteenpäin, vaikka kehittämisen varaa asiassa vielä onkin. Kriteerejä 
koskevaa kehittämistä ja tutkivaa kokeilua on hankaloittanut se, että kriteerien laa-
timisesta vastaavat asiantuntijat eivät ole useinkaan panostaneet kriteerien riittävän 
monipuoliseen kuvaamisen. Tätä kysymystä on tarkastellut väitöskirjassaan Najat 
Ouakrim-Soivio (2013). 
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Liitteenä olevassa arviointitoiminnan julkaisuluettelossa on myös julkaisuja, joiden 
tarkoitus on edistää metodista keskustelua. Uusinta arvioijien käymää keskustelua 
kuvataan Anu Räisäsen toimittamassa artikkelikokoelmassa ” Oppimisen arvioin-
nin kontekstit ja käytännöt” (2013), jossa opiskelija-arviointia pohditaan monipuo-
lisesti. Kirjoittajat esittelevät sekä arvioinnin teoreettisia perusteita että käytännölli-
siä toteuttamismahdollisuuksia.

Etenkin vuosituhannen vaihteessa arviointiraporttien yhteydessä käytiin keskuste-
lua siitä, voiko joukkokokeina tehdyn aineiston perusteella laatia kehittämissuosi-
tuksia vai pitääkö tyytyä vain arvioiviin johtopäätöksiin. Asia oli esillä jo tila-arvioin-
tien yhteydessä: esimerkiksi ammatillisen koulutuksen alakohtaisissa arvioinneissa 
ja peruskoulua koskevissa arvioinneissa päädyttiin hieman erilaisiin ratkaisuihin. 
Kehittämissuosituksien käyttöön liittyvän keskustelun teki ongelmalliseksi se, että 
etenkin ohjelma-arviointia koskeva kirjallisuus innosti asiaan vähemmän perehty-
neitä ajattelemaan, että arviointiraportti ilman sellaisia johtopäätöksiä, jotka ovat 
välittömästi toimeenpantavissa, on jokseenkin hyödytön. Vasta-argumenttina esi-
tettiin usein se, että monissa arvioinneissa nousee esille ongelmia, joiden ratkaise-
minen ilman tarkempaa tutkimusta tai kokeilua on epärealistista. 

Koulutuksen arviointitoiminnan teoreettisen keskustelun kannalta vuoden 2003 
arvioinnin hajauttamispäätös on ollut kielteinen: vireästi alkanut metodinen kehit-
täminen Opetushallituksessa on kärsinyt toiminnan kapea-alaistumisesta. Ajatte-
luun ja keskusteluun on ollut viime vuosina vähän aikaa: tuottavuuspaineinen 
hallinto on joutunut paljolti tyytymään siihen kehittämistyöhön, jota Euroopan 
Unioni on resursoinut tai kansainvälinen tiedeyhteisö on raportoinut. Ratkaisu-
malleja niihin ongelmiin, joita kansalliseen arviointitiedon tuottamiseen liittyy, ei 
juurikaan ole löytynyt.

Opetushallituksessa toimineet arvioijat ovat omalta osaltaan osallistuneet arviointia 
koskevan tiedon tuottamiseen. Teoreettiseen keskusteluun ovat tuoneet lisäaineksia 
ne väitöskirjatyöt, joita Opetushallituksen arviointitoiminnassa työskennelleet ovat 
tehneet. Suurin osa väitöskirjoista on tematiikaltaankin arvioinnin alaan liittyviä.

Reijo Laukkanen väitteli 1998 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirja: Opetustoimen 
keskushallinnon evaluaatioajattelun kehitys 1970-luvulta 1990-luvulle.
Anu Räisänen väitteli 2002 Turun yliopistossa. Väitöskirja: Hoitotyöntekijöiksi 
valmistuvien osaaminen: vertailututkimus opistoasteelta ja ammattikorkeakou-
luista valmistuvien hoitotyöntekijöiden hoitotyön toimintojen hallinnasta sekä 
opetuksen ja opiskelun painotuksista. 
Marjatta Siniharju väitteli Helsingin yliopistossa 2003. Väitöskirja: Kodin ja kou-
lun yhteistyö peruskoulun alkuopetusluokilla. 
Renata Svedlin väitteli Helsingin yliopistossa 2003. Doktorsavhandling: Utvär-
dering i skolan – mellan skolutveckling och styrpolitik. 
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Eero K. Niemi väitteli Turun yliopistossa 2004. Väitöskirja: Perusopetuksen oppi-
mistulosten kansallinen arviointi ja tulosten hyödyntäminen koulutuspoliitti-
sessa kontekstissa.
Kaija Salmio väitteli Joensuun yliopistossa 2004. Väitöskirja: Esimerkkejä perus-
koulun valtakunnallisista arviointihankkeista kestävän kehityksen didaktiikan 
näkökulmasta.
Antti Hilmola väitteli Turun yliopistossa 2009. Väitöskirja: Opetussuunnitelma 
käsityönopettajan työssä.
Mari Räkköläinen väitteli Tampereen yliopistossa 2011. Väitöskirja: Mitä näytöt 
näyttävät? Luotettavuus ja luottamus ammatillisten perustutkintojen näyttöpe-
rustaisessa arviointiprosessissa. 
Najat Ouakrim-Soivio väitteli Helsingin yliopistossa 2013. Väitöskirja: Toimi-
vatko päättöarvioinnin kriteerit. (Väitös pian arviointihankkeen valmistumisen 
jälkeen.)
Tärkeä väitöskirja arviointimenetelmien kannalta oli myös Pekka Rantasen Enem-
män vähemmällä vuodelta 2003 Helsingin yliopistossa. Pekka Rantanen oli tärkeä 
yhteiskumppani menetelmäkehittäjille. Hänet valittiin Opetushallituksen tutki-
musprofessorin virkaan 2011. Hänen menehtymisensä pian viran vastaanottami-
sen jälkeen oli suuri menetys arviointitoiminnalle ja työyhteisölle. 

Arviointiaineistoihin perustuva tutkimusperustainen keskustelu on lisääntynyt. 
Arviointiaineistoja on enenevässä määrin haluttu yliopistojen tutkimusaineistoiksi, 
ja arvioijina toimineet tutkijat ja opettajat ovat käyttäneet aineistoja artikkeleidensa 
ja tieteellisten konferensseissa pitämiensä esitelmien perustana. Opetushallituksen 
oman väen aktiivisuus julkaisutoiminnassa on ollut lisääntymään päin. Esimerkiksi 
Jari Metsämuuronen ja Hannu-Pekka Lappalainen ovat osallistuneet arviointia kos-
kevaan keskusteluun seuraavilla julkaisuillaan:

Metsämuuronen J (2014). Changes in achievement in and attitude toward Mat-
hematics of the Finnish children from grade 0 to 9 – A longitudinal study. Edu-
cational Development (Submitted)
Metsämuuronen J (2014). Total factor productivity in lower secondary educa-
tion – A Finnish perspective. International Journal of Educational Research, 
(Accepted)
Metsämuuronen J (2013). A New Method to Setting Standard for the Wide 
Range of Language Profi ciency Levels. International Education Research, 1(1), 
http://www.todayscience.org/IER/v1/Jari%20Metsamuuronen.pdf 
Metsämuuronen J Svedlin R & Ilic J (2012). Change in Pupils’ and Students’ 
Attitudes toward School as a Function of Age – A Finnish Perspective. Journal 
of Educational and Psychological Development, 2(2) November. http://www.
ccsenet.org/journal/index.php/jedp/article/view/20578/13500. 
Metsämuuronen J (2012). Comparison of Mental Structures of Eighth-Graders 
in Diff erent Countries on the basis of Fennema-Sherman test. International Jour-
nal of Psychological Studies, 4(4) December, 1–17. http://www.ccsenet.org/jour-
nal/index.php/ijps/article/view/17305/14331. 
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Metsämuuronen J (2012). Challenges of the Fennema-Sherman Test in the 
International Comparisons. International Journal of Psychological Studies, 
4(3) September, 1–22. http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijps/article/
view/16904/12480. 
Haverinen-Shaughnessy U, Turunen M, Metsämuuronen J, Palonen J, Putus T, 
Kurnitski J, Shaughnessy R (2011). Sixth Grade Pupils’ Health and Performance 
and Indoor Environmental Quality in Finnish School Buildings. British Journal 
of Educational Research, 2(1), 4–58. http://www.sciencedomain.org/abstract.
php?iid=89&id=17&aid=308#.UXBOsMPyWpM 
Haverinen-Shaughnessy U, Turunen M, Paanala A, Metsämuuronen J, Palonen 
J, Putus T, Kurnitski J, Nevalainen A, Shaughnessy R. (2010). Assessment of 
health and learning outcomes of sixth grade students and indoor environmen-
tal quality in Finnish elementary schools. In: Proceedings Clima 2010, Turkey, 
Antalya, 2010.
Metsämuuronen J (2007). Kokonaistuottavuuden muutos perusopetuksen ylä-
luokilla. VATT vuosikirja 2007. 245–262.
Lappalainen, H-P. 2006. How reading comprehension is assessed in Finland? 
CADMO, Giornale Italiano di Pedagigia sperimentale: An International Journal 
of Educational Research XIV, 1, 5–12. Milano: Franco Angeli. 
Lappalainen, H-P. 2006. Assessment validity in national learning performance 
evaluation at the end of comprehensive education in the Improvement of the 
Educational Evaluation: Programmebook, 39–77. Söul: KICE.
Lappalainen H-P. 2007. Arvosanat areenalle: havaintoja perusopetuksen oppilas-
arvioinnin yhdenvertaisuudesta. Teoksessa S. Grünthal & E. Harjunen [toim.] 
2007. Näköaloja äidinkieleen ja kirjallisuuteen, 182–200. Tietolipas 217, Jyväs-
kylä: SKS. 
Lappalainen, H-P. 2009. Äidinkielenopetuksen kysymysmerkkejä. Virittäjä 4 / 
2009, 585–589. Helsinki. 
Lappalainen, H-P. 2011. Young Finns’ writing skills as the focus of assessment. 
Lifelong Learning in Europe, Vol XVI, issue 3, 164–73. Helsinki.

Lisäksi Hannu-Pekka Lappalainen on osallistunut seuraavien julkaisujen tuot-
tamiseen: 
2001. Yhdessä G. Bonnet, N. Braxmayer, S. Horner etc. kanssa raportti]Th e Use 
of National Reading 
Tests for International Comparisons: Ways of Overcoming Cultural Bias. Paris: 
DPD Édition 
2003. Yhdessä G. Bonnet, F. Daems etc. kanssa raportti Culturally Balanced 
Assessment of Reading (C-BAR): A European Project. Paris: DPD Édition. 
2007. Yhdessä. R. Domischin kanssa. Evaluierung schulischer Qualität in Finn-
land, W. Böttcher & H.-G. Kotthoff  [Hrsg.] Schulinspection: Evaluation Rechen-
schaftslegung und Qualitätsentwicklung, 165–174, Münster / New York / Mün-
chen / Berlin: Waxmann.
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4.5 Innostavaa kansainvälistä yhteistyötä 

Opetushallituksen arviointitoiminnan kansainvälinen yhteistyö käynnistyi varhain. 
Heti ensimmäisen toimintavuoden aikana Opetushallituksessa vieraili pääjohtaja 
Ulf Lundgren Skolverketistä. Hän oli jo tuolloin tutkijapiireissä kansainvälisestikin 
tunnettu evaluaatioasiantuntija. Keskusteluyhteys oli tiivis, ja monet vierailut eri 
kokoonpanoille Ruotsiin auttoivat pääsemään alkuun arviointitoiminnan kehittä-
misessä. 

Pohjoismainen yhteistyö oli Opetushallituksessa vilkasta osittain siksi, että Opetus-
ministeriöllä oli laajaa yhteistyötä Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa, jonka 
asettamiin työryhmiin Opetushallituksen arviointiasiantuntemuksen edustajat pää-
sivät mukaan. Myös suorat ja mutkattomat kontaktit pohjoismaiden kesken ovat 
mahdollistaneet lukuisat kahdenkeskiset vierailut, joissa on voitu vertailla arvioin-
tijärjestelmien toimivuutta hyvin avoimessa ja rakentavassa hengessä. 

Yhteistyöryhmä Arbetsgruppen för skolevaluering (myöhemmin Evalueringsgrup-
pen) on ollut hyvin arvokas keskustelufoorumi. Myös pohjoismaisissa pääjohtaja-
kokouksissa on käsitelty usein arviointia. Etenkin oppimistulosten arviointijärjes-
telmän kehittämiselle on saatu hyödyllisiä virikkeitä ryhmästä Nordisk netverk för 
prov och utvärdering av inlärningsresultat. 

Yhteydenpito virolaisten arviointitoimijoiden kanssa oli vilkasta heti arviointitoi-
minnan käynnistyttyä. Pääjohtaja Vilho Hirvi ja pääjohtaja Jukka Sarjala pitivät 
molemmat tiivistä yhteyttä Viron opetusviranomaisiin ja toivoivat usein arvioi-
jilta esityksiä tapaamisiin. Viron opetushallinnon virkamiehet vierailivat tutustu-
massa arviointimenetelmien kehittämistyöhön. Kuriositeettina kannattaa mainita, 
että opetusneuvos Hannu Korhonen piti viron kielellä esitelmän PõHIKOOLI 9. 
KLASSI RAHVULINE MATEMAATIKA EKSAM (TASEMETÖÖ) 17.4.1998 
jo silloin, kun arviointihanke oli vielä meneillään. 

Kontaktit Iso-Britanniaan arviointitoiminnassa käynnistyivät jo 1992. Merkittä-
väksi muodostui oppimistulosten arvioinnin kannalta 1997 PhD Andrew Daviesin 
vierailu OFFSTEDT:sta. (Offi  cial Body for Inspecting Schools in the UK). Hän sel-
vitti brittiläistä testien valmisteluprosessia ja koulujen tarkastuskäytäntöä perusteel-
lisesti ja kriittisesti. Osallistuminen Hollantiin arviointiasiantuntijoille järjestettyyn 
kesäkouluun vuonna 1996 johti pitkäaikaiseen konsultointisuhteeseen CITO:n 
metodisten asiantuntijoiden kanssa. 

Euroopan Unioniin liittyminen merkitsi harppausta kansainvälisessä yhteistyössä. 
Hyödyllisiä keskusteluja käytiin yhteistyöverkostossa European Network of Poli-
cymakers for Evaluation Education System. Verkostossa vaihdettiin kokemuksia 
arviointitoiminnan hallinnollisista järjestelyistä ja menetelmällisistä ratkaisuista 
Euroopan unionin jäsenmaissa ja Norjassa, josta verkostossa oli edustaja. Verkosto 
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myös organisoi yhteistyötä eurooppalaisten toimijoiden kesken. Suomi osallistui 
verkoston organisoimaan 15-vuotaiden peruskoululaisten englannin kielen taitojen 
arviointiin (Eeva Tuokon raportti 2002). Lisäksi Suomi johti EU- yhteistyöprojek-
tin Learning to learn, jonka hallinnoinnista vastasi Opetushallitus. Testien kehit-
tämisestä ja tieteellisestä raportoinnista vastasi Suomen osalta Helsingin yliopiston 
Koulutuksen arviointikeskus yhteyshenkilönään professori Jarkko Hautamäki. 

Euroopan unionin piirissä syntynyt  QUALS -projekti (Mechanismis for Quality 
Assurance and Evaluation of School Education 1996-1999) oli hyödyllinen tapa 
tutustua eurooppalaisiin arviointijärjestelmiin. Myös tutustuminen amerikkalai-
siin arviointikeskuksiin 1990-luvun lopussa muodostui tärkeäksi opintomatkaksi. 

Opetushallituksesta on osallistuttu myös Suomen arviointiyhdistyksen toimintaan 
sen perustamisesta lähtien. Myös osallistuminen European Evaluation Society:n 
seminaaritoimintaan on koettu hyödylliseksi. 

Kehittäväksi on koettu yhteistyö, johon arvioijat ovat voineet osallistua OECD:n 
organisoimissa hankkeissa. Esimerkiksi mukaan pääsy PISA-hankkeen käynnistys-
vaiheen ohjausryhmään ja osallistuminen hankkeen läpivientiin eri positioissa on 
tarjonnut mukana olleille mahdollisuuksia yhteistyöverkostojen luomiseen.
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Haastatellut kuvasivat käsityksiään nykyisestä arviointitoiminnasta kansainvälisessä 
vertailussa näin:

”Hyvä brändi! ”

”Järjestelmänä kevyt ja edullinen, ei tuota ranking-listoja.”

”Laadultaan esimerkiksi kelpaava mutta määrältään riittämätön. Ei ole kontrollin 
ja paremmuusjärjestysten peruste, vaan kehittämisen työkalu kaikilla tasoilla, var-
sinkin kouluissa rehtoreille ja opettajille. Itsearvioinnin korostaminen ja verraten 
laaja toteutuminen kunnissa ja kouluissa.” 

”Finland har genom sina strategiska val, utgjort ett alternativt förhållningssätt till 
den testtyngda resultatorienterade utvärderingspolitiken särskilt i jämförelse med 
anglosaksiska länder. Finland har inte strävat efter en kontrollinriktad utvärdering, 
utan utvecklat ett system som stärker det professionella ansvaret och förhållnings-
sättet bland de anställda inom utbildningen. Den inriktning som den fi nländska 
utvärderingen har är kontinuerligt ett diskussionsämne vid pedagogiska konferen-
ser och utvärderingskonferenser.”

”Suomen arviointitoimintaa on pidetty arvokkaana aineistojen kattavuuden ja luo-
tettavuuden sekä aineiston käsittelyn tieteellisyyden vuoksi”.

”Omanlaisensa ja hyvä malli, jonka avulla on toistaiseksi vältetty koulujen ran-
kinglistat. Myös taustalla oleva ARMI-malli on mielestäni ansiokas.”
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5  ARVIOINTITOIMINTA ORGANISAATIO-   
     MUUTOSTEN PYÖRTEISSÄ 

Arviointitoiminnassa mukana olleet ovat kokeneet monta organisaatiouudistusta 
Opetushallituksessa. Aluksi arvioijat olivat niissä yksiköissä, joihin heidät kukin 
oli nimitetty Opetushallitusta perustettaessa. Arvioinnin metodisen kehittämisen 
hankkeissa toimittiin työryhminä. Lukuun ottamatta vuotta 1995 Opetushallituk-
sen arviointitoiminnan organisointiin liittyvää aktiviteettia on ollut jossain vireillä: 
ellei Opetushallituksen sisällä niin ainakin ministeriössä, Koulutuksen arviointineu-
vostossa tai eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa. 

5.1  Arvioinnille haettiin paikkaa Opetushallituksen organisaatiossa  
1991–2002

Varsinainen organisaatiomyllerrysten sarja käynnistyi, kun Opetushallituksessa 
melko pian sen toiminnan käynnistyttyä alettiin suunnitella organisaatiomuutosta. 
Valtioneuvosto linjasi 18.6.1993 vahvistamassaan Koulutuksen ja korkeakouluissa 
harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa Opetushallituksen toimintaa 
siten, että Opetushallituksesta muodostetaan kehittämiskeskus, jonka toiminta-
alueet ovat opetuksen kehittäminen, koulutuksen arviointi ja eräät tukipalvelut. 
(Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunni-
telma 1991–1996, 1993,16.) Opetushallituksessa tehdyn valmistelun mukaisesti 
virasto piti muuttaa kehittämisvirastoksi nimeltä Suomen opetuskeskus, jonka oli 
tarkoitus aloittaa toimintansa 1.3.1994 alkaen. Asiaa valmisteltiin huolellisesti 
Opetushallitukseen palkatun konsultin avustuksella. Henkilöstöä oli valmennettu 
kaikille yhteisissä tilaisuuksissa ja yksiköiden ylijohtajien henkilöstölleen organisoi-
missa kokouksissa. Koko henkilöstö joutui hakemaan itselleen virkaa valmisteilla 
olleesta organisaatiosta.

Syksyllä 1993 pidettiin Heinolan kurssikeskuksessa strategiapäivät, joiden aikana 
uuden viraston tehtävien määrittelyä täsmennettiin johdon ja nimettyjen päällikkö-
virkamiesten kesken. Tuolloin oli jo sovittu, että 25.10.1993 pidetään henkilöstön 
valintakokous, jossa tehdään lopullinen henkilöstön sijoittaminen uusiin yksiköi-
hin. Arviointia varten oli tarkoitus perustaa oma osasto, johon tulisi 3 yksikköä. 
Yksiköt, joissa arviointitoimintaa oli tarkoitus jatkossa hoitaa oivat nimeltään: Kou-
lutusjärjestelmän tuloksellisuus, Opetuksen tuloksellisuus ja Arviointimenetelmät. 
Arviointipalvelukokonaisuuteen oli hakenut yhteensä 185 henkilöä, joista arvioin-
tiin sijoittuminen oli ensisijaisena toiveena 98 henkilöllä. Avoinna olleeseen arvi-
ointiosaston johtajan virkaan haki kaksi henkilöä.
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Johtoryhmän pöytäkirjoissa on 26.11.1993 liitteenä listaus, joka on ns. valmistelu-
lista siitä, miten uusi organisaatio käynnistyy. Henkilöstön keskuudessa hämmen-
nys oli melkoinen, kun vuoden 1993 lopussa kuultiin, ettei Suomen opetuskeskusta 
perustetakaan. Hallintojohtajana tuolloin toiminut Kari Pitkänen toi haastattelussa 
esille, että Opetushallituksen ylijohtajissa oli ollut myös hankkeeseen epäilevästi 
suhtautuvia. Ratkaisevaa kuitenkin oli hankkeen käsittely sivistyspoliittisessa minis-
teriryhmässä, jossa Suomen opetuskeskuksen perustaminen raukesi. Asian kanssa 
tekemisissä olleiden virkamiesten käsitys on se, että kielteiseen kantaansa ministe-
riryhmä sai tukea paitsi Opetushallituksesta eräiltä ylijohtajilta, myös opetusmi-
nisteriön virkamieskunnasta. Henkilöstön kokemuksia tuosta prosessista kuvattiin 
haastattelussa mm. näin: 

Peruuntuneen organisaatiouudistuksen jälkeen arviointityötä tekevä henkilöstö 
sijoitettiin viraston linjoille perustettuihin Arviointipalvelut - nimisiin yksiköihin 
pääjohtaja Vilho Hirven 17.1.1994 päätöksen mukaisesti. Työjärjestys sisälsi kolme 
uutta arviointiyksikköä, joista yksi oli Yleissivistävällä linjalla ja kaksi Ammatillisella 
linjalla. Henkilöstö nimettiin noihin yksiköihin ylijohtajien ja pääjohtajan sopimin 
perustein. Vain yksittäistapauksissa joku henkilö saattoi itse vaikuttaa siihen, minne 
hänet sijoitettiin. Haastattelussa arvioija kuvaa kokemustaan näin:

”Paljon työtä tehtiin suunnittelussa ja virkojen hakemisessa, mutta toteutusman-
daattia ei ollut selvitetty ja varmistettu riittävästi. Monille virkamiehille jäi myös 
katkeria muistoja tuosta virkojen hakukierroksesta. Suunnitteluhan ei kuitenkaan 
koskenut pelkästään arviointiyksiköitä, vaan muistaakseni koko organisaatiota”.

”Muistan kyllä kiireet ja kymmenet kokoukset Suomen opetuskeskusta valmistel-
taessa. Tehtiin paljon turhaa työtä ja täysin hukkaan. Silloin kyllä koeteltiin hen-
kilöstön uskoa johtajistoon ja poliitikkojen touhuun ihan tosissaan”.

”Tästä uudistuksesta kuulin Hakaniemen torilla palattuani virkamatkalta, kun 
henkilöstöpäällikkö kertoi minulle kävellessämme yhdessä työpaikalle, että sinut 
on eilen siirretty toisiin tehtäviin. Yllätys oli melkoinen. Kun tiedustelin asiaa hal-
lintojohtajalta työpaikalle päästyäni, vastaus oli tyly: talon virkojen sijoittelusta 
päättää pääjohtaja. Olin tottunut virastossa melko tylyyn henkilöstön kohteluun, 
joten ryhdyin jatkamaan töitäni.”
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Yleissivistävän koulutuksen linjalle sijoitettiin Arviointipalvelut-yksikkö, joka vas-
tasi yleissivistävän koulutuksen arvioinnista ja menetelmäkehityksestä. Ammatilli-
selle linjalle perustettiin kaksi yksikköä: Opetusmenetelmäpalvelut -yksikkö, joka 
vastasi oppimisen ja opetuksen arvioinnista sekä itsearvioinnista ja Arviointipalvelut 
-yksikkö, jonka tehtävänä oli tuloksellisuuden arviointi. Aikuiskoulutuksen linjalla 
arviointihenkilöstö sijoitettiin Työelämän tutkintopalvelut -yksikköön. 

Vähitellen arviointitoiminta itsenäistyi ja lisääntyi muuttuen hanketoiminnaksi, 
johon osaavaa henkilöstöä rekrytoitiin muualtakin kuin arviointiyksiköistä. Ope-
tushallituksen ulkopuolisten tahojen aktivoiduttua kyseenalaistamaan kehittämisvi-
raston edellytykset toimia arviointiorganisaationa, Opetushallituksen sisälläkin alet-
tiin huolestua siitä, miten arviointitoiminnan riippumattomuus voitaisiin osoittaa 
ulkopuolisille. Äänekkäitä kuntapuolen toimijoita olivat mm. myöhemmin Ope-
tushallituksen pääjohtajina toimineet Kirsi Lindroos ja Aulis Pitkälä, joista edelli-
nen toimi tuolloin Kuntaliitossa. Kirsi Lindroos kertoi haastattelussa, että hänen 
kriittisyytensä perustui siihen, että kuntakentällä Opetushallituksen oppilaitoksista 
arviointitarkoituksiin keräämät kyselyt herättivät hämmennystä, eikä kukaan oikein 
tiennyt mihin tietoja käytettiin. Aulis Pitkälä puolestaan totesi haastattelussa, että 
hänellä oli vahva käsitys kunnan omasta vastuusta arvioinnin kehittämisessä, joten 
hän ei nähnyt Opetushallituksella mitään erityistä roolia arviointitoiminnan alku-
vaiheessa. 

Kritiikki osoittautui niin voimakkaaksi, että Opetushallituksen pääjohtaja Jukka 
Sarjala ilmoitti edessä olevasta organisaatiouudistuksesta 16.2.1996. Asiaan liitty-
vässä tiedotteessaan pääjohtaja esittää arviointiasiantuntijoiden sijoittamista pääjoh-
tajan esikuntaan perustellen asiaa mm. arviointiosaamisen keskittämisellä ja arvi-
ointitoiminnan kehittämisen tärkeydellä. Hän totesi, että arviointityön merkitys 
viraston työssä ja tuloksissa on koko ajan kasvamassa. Pääjohtaja kuvaa tiedottees-
saan esikuntaansa näin:

”Pääjohtajan esikuntaan sijoitetaan arvioinnin asiantuntijoita. Heillä on 
kokonaisvastuu Opetushallituksen arviointitehtävästä sekä tehtävänään arvi-
ointimenetelmien kehittäminen, arvioinnin työohjelman ja projektisuunni-
telmien valmistelu, arviointityön koordinointi ja arviointihankkeissa avusta-
minen. Arvioinnit toteutetaan projekteina, joihin voivat osallistua viraston 
asiantuntijat muista yksiköistä projektisuunnitelman mukaisesti. Asianomai-
sille linjoille jää arviointitehtäviä. Nämä tehtävät koskevat ennen muuta oppi-
mistulosten arviointia ja muuta opetussuunnitelmiin ja tutkintoihin välittö-
mästi liittyvää arviointia. Pääjohtajan esikuntaan sijoitettavien asiantuntijoi-
den määrä tulee olemaan 6 henkilöä. ”
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Samalla päivämäärällä pääjohtaja pyytää Opetushallituksen asiantuntijoita ilmoitta-
maan 28.2.1996 mennessä kiinnostuksensa sijoittua pääjohtajan esikuntatehtäviin 
seuraaville asiantuntijuusalueille:

0. 

1. Arviointimenetelmät ja -tutkimus

2. Peruskoulun ala-asteen arviointi

3. Peruskoulun yläasteen ja lukion arviointi

4. Ammatillisen koulutuksen arviointi 

5. Aikuiskoulutksen arviointi

6. Asiantuntijoita arviointiprojekteissa avustava henkilö (osasto- tai toimistosih-
teeri). 

Erityisesti Opetushallituksen tuolloisten ylijohtajien keskuudessa käytiin esikunnan 
arviointivirkamiesten tehtävistä ja vastuista epäröivää keskustelua. Ylijohtajien suh-
tautumista organisaatiomuutokseen kuvaa hallintojohtajalle ja tiedoksi pääjohtajalle 
toimitettu kannanotto 29.4.1996, jossa kirjoitetaan mm. näin:

0. 

1. "Esityksessä ei ole selkeästi todettu arviointiasiantuntijoiden tehtäviä suh-
teessa tulosyksiköiden tehtäviin, vaan lähdetty puhtaasti asiantuntijoiden 
näkökulmasta.

2. Arviointihankkeiden rahoitus ja työnjohto ovat tulosyksiköiden johtajien 
vastuulla, jolloin koordinaatiovastuu käytännössä väistämättä merkitsee 
tähän vastuuseen puuttumista. OPH:n arviointiasiantuntemus on kehityt-
tävä koko arviointihenkilökunnan varaan. Vastuu projekteista on johtoryh-
män päättämällä tavalla tulosyksiköiden johtajilla. Esityksessä arviointiasi-
antuntijoille keskitetään eri projektien koordinaatiotehtavä, projektisuunni-
telmien laadinta ja jopa projektien toteutusvastuuta. Mielestämme arvioin-
nin asiantuntijoiden tehtävät tulisi määritellä konsultoinniksi, ei koordinoin-
niksi. Heillä tulee olla menetelmäasiantuntemusta, tietoa uusimman arvioin-
titutkimuksen tuloksista, tietoa kansainvälisistä suuntauksistaja kykyä tukea 
käytännön arviointeja. Heidän tulee olla konsultteina ja avustajina, syvällistä 
asiantuntemusta omaavina asiantuntijoina tulosyksiköiden johtajien ja arvi-
ointiprojektien käytettävissä."

Ylijohtajakunnan epäröinti lienee osaltaan johtanut siihen, että esikuntaan nimet-
tyjen henkilöiden toimenkuvia ja arviointiprojektien hallinnointia koskeva päätös 
hieman viivästyivät. Pääjohtaja päätti asiasta 7.6.1996. 
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Arviointihenkilöstössä toiminnan uudelleenorganisointi herätti hämmennystä, jota 
haastattelussa kuvatiin mm. näin: 

Ylijohtajien kannanotto sisältää monta sellaista seikkaa, joihin törmättiin ylijohta-
jien ja arvioijien välillä esikunnan toiminnan käynnistyttyä. Arviointihankkeissa toi-
mineet henkilöt rekrytoitiin linjoilta ja he olivat henkilöstöhallinnollisesti edelleen 
linjojen henkilöstöä. Tämä tilanne oli kestämätön, sillä ylijohtajilla oli mahdollisuus 
joko sallia tai kieltää pyydettyjen henkilöiden osallistuminen arviointihankkeisiin. 
Arviointihankkeiden henkilöresursointi oli riippuvaista siitä, mitä muita tehtäviä 
pyydetyille asiantuntijoille oli määrätty. Joissakin tapauksissa tulossopimuksen arvi-
ointihankkeiden toteuttaminen kärsi pahoin asiantuntijan työpanoksen suuntaa-
misesta samaan aikaan moniin eri projekteihin. 

Pääjohtaja ja hallintojohtaja joutuivatkin käytännössä kantamaan vastuun siitä, että 
arviointiin saatiin kulloinkin riittävät resurssit. Ainakin arvioijien silmin asiat näyt-
tivät usein siltä, että henkilöresurssien irrottaminen hankkeisiin oli vaikeampaa 
kuin mitä osattiin ennakoida. Vaikka arviointia periaatteessa pidettiin myös ylijoh-
tajakunnan keskuudessa tärkeänä, ylijohtajien tyytymättömyys arviointiesikunnan 
oikeuksiin suunnitella ja ohjata hankkeita heijastui monin eri tavoin toimintaan. 
Tästä syystä pääjohtaja päätti 19.5.1997 (Päätös 10/116/97) laajentaa arviointiesi-
kunnan tehtäviä siten, että arviointiesikunnan koordinointitehtävät ja eräät hal-
linnolliset tehtävät sekä avustavan henkilökunnan työnjohto siirtyivät esikunnassa 
tuolloin toimineelle Ritva Jakku-Sihvoselle.

Arviointitoiminta laajeni ja pääjohtajan esikuntaan kuuluviin arviointivirkamie-
hiin rekrytoitiin lisää väkeä. Vuonna 1998 lopussa toteutettiin organisaatiouudis-
tus, jolla arviointihenkilöstö irrotettiin kokonaan linjoilta ja sijoitettiin pääjohta-
jan esikuntaan. Arvioinnin merkitystä Opetushallituksen toiminnassa vahvistettiin 
myös siten, että Opetushallituksen työjärjestykseen tuli 16.10.1998 pykälään 11 
maininta arvioinnista. Koska pitkin matkaa oli epäselvyyksiä niissä valtuuksissa, 
joita arviointiesikunnan koordinoivien opetusneuvosten ja ylijohtajien johtamis-
vastuisiin kuului, ja kun julkisuudessa oli virinnyt keskustelua arviointitoimin-
nan riippumattomuudesta, pääjohtaja täsmensi vastuita 18.2.1999 tekemällään 

”Ikimuistoista on, miten me arviointiyksikköön sijoitetut virkamiehet kuulimme 
vuosina 1994–1996 toimineen arviointiyksikön hajottamisesta eli siis lakkaut-
tamisesta. Olimme olleet edellisenä päivänä maakuntien suurilla kylillä selvittä-
mässä valmistuneita perusopetuksen ja erityisopetuksen arviointeja. Seuraavana 
aamuna menimme virastotalon ruokalaan aamukahville vaihtamaan kuulumisia 
maakuntatilaisuuksista ja kuulimme siellä toisen yksikön kollegalta, joka oli ollut 
edellisenä päivänä virastossa paikalla, että arviointiyksikkö hajotetaan ja tehdään 
uudelleen organisointia.”
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työjärjestyksen muutoksella. Työjärjestykseen tuli maininta: ”Arviointivirkamies-
ten toiminnan koordinoinnista vastaa pääjohtajan määräämä virkamies” ja toinen 
kohta: ”Arvioinnin ja arviointihenkilöstön riippumattomuus kehittämistoimin-
nasta toteutetaan hallinnollisin toimenpitein.” Arviointivirkamiesten toiminnan 
kokonaisuuden koordinointi tuli hallintojohtajan tehtäväksi, mikä merkitsi sitä, että 
hänen panoksensa arviointitoiminnan talous- ja henkilöstöresursoinnissa vahvistui 
entisestään. Tällä päätöksellä oli hyvin myönteinen vaikutus arviointivirkamiesten 
toimintaedellytyksiin.

Arviointiesikunnan henkilöstömäärä oli kasvanut vuonna 1998 siten, että kokonais-
määrä oli vuoden lopussa 26. Kasvu jatkui siten, että vuoden 2000 lopussa pääjoh-
tajan alaisuudessa työskenteli 41 arviointihankkeissa toimivaa henkilöä. Heistä 17 
oli vakinaisessa ja 24 määräaikaisessa työsuhteessa. Tämä tilanne jatkui siihen saakka 
kun tieto Koulutuksen arviointineuvoston perustamisesta tuli, eli käytännössä vuo-
den 2002 loppuun. Arviointivirkamiehet muistelivat aikaa näin:

5.2 Kriisitunnelmia arvioinnin hajauttamisen valmisteluvaiheessa 
2001–2003

Koulutuksen arviointia koskevissa 1.1.1999 voimaan tulleissa säädöksissä arvioin-
nin asema vahvistui suomalaisessa opetustoimessa. Säännösten mukaan Opetus-
hallituksen tuli huolehtia opetusministeriön päättämien perusteiden mukaisesti 
arvioinnin kehittämisestä ja ulkopuolisten arviointien toimeenpanosta. Eduskunta 
antoi säädösten käsittelyn yhteydessä Opetushallituksen arviointitoiminnan kan-
nalta kohtalokkaan lausuman:

”Vastuu- ja valtakysymykset nousivat joskus esille – arviointi ei mielestäni saanut 
ansaitsemaansa valtaa. Liekö kilpailu siitä, kenellä on paras tietämys oppiaineesta. 
Yhteistyön alku oli hieman vaikeaa. Toisaalta korostettiin arvioinnin riippumat-
tomuutta, mikä sekin saattoi vaikuttaa yhteistyön laatuun.”

“Det väsentliga var att de personer som arbetade med utvärdering var utsedda för 
uppdraget och att arbetet koordinerades på ett tydligt och klartänkt sätt. Uppgif-
ter, ansvar och praxis för arbetet diskuterades och en välfungerande praxisgemens-
kap utvecklades. Centralt var det starka metodkunnande som småningom bygg-
des upp, samt möjligheterna att sammanlänka tidigare empiriska data med senare 
insamlade material. Väsentligt var också samarbetet med dataregister ansvariga, 
och ansvariga för statistikföringen.”
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“Eduskunta edellyttää, että arviointitoiminta Opetushallituksessa järjestetään 
riittävän itsenäisesti suhteessa opetushallinnon muuhun organisaatioon. Arvi-
oinnin toimivuudesta on annettava selvitys kahden vuoden kuluessa. Samalla 
on kerättävä kokemuksia eri tehtävien tarkoituksenmukaisesta organisoin-
nista ja tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin arviointia koskevien säännös-
ten tarkistamiseksi.” (Lausuma EV70/1998vp)

Lausuman johdosta sekä opetusministeriössä että Opetushallituksessa ryhdyttiin 
pohtimaan arvioinnin toimivuutta ja sen organisointia niin, että toiminnan riip-
pumattomuus voitaisiin turvata. 

Opetusministeriö ryhtyi valmistelemaan selvitystä, ja nimesi ensimmäisessä vai-
heessa työryhmän, jossa oli myös Opetushallituksen edustajia. Ryhmä asetettiin 8.1. 
1999 ja se jätti muistionsa ministeriölle 27.10.2000. Tämä muistio kuvaa arvioin-
nin tilannetta ja esitystä arviointineuvoston perustamisesta seuraavasti: 

”Arviointitoiminnan nykyinen asema Opetushallituksen organisaatiossa ei 
takaa riittävästi arviointitoiminnan riippumattomuutta ja läpinäkyvyyttä. Sen 
takia on tarpeellista ja välttämätöntä uudistaa Opetushallituksen alaisen ope-
tustoimen kansallisen arviointitoiminnan organisaatio. Arvioinnin riippu-
mattomuus voidaan turvata järjestämällä arviointi toimeenpanevan hallin-
non kylkeen tai sivuun siten, ettei hallinnolla ja päätöksentekojärjestelmällä 
ole suoraa alistavaa käskyvaltasuhdetta arviointiorganisaatioon... Keskeisiä 
seikkoja riippumattomuuden kannalta ovat ennen kaikkea neuvoston asetta-
mismenettely ja kokoonpano, alaisuussuhde keskushallintoviranomaisiin ja 
neuvoston sihteeristön asema. Vaikka arviointiorganisaation tulee olla riip-
pumaton, edellyttää arvioinnin relevanssin ja vaikuttavuuden turvaaminen 
toisaalta, ettei arviointiorganisaatio ole liian etäällä hallinnosta ja päätöksen-
teosta. Lisäksi opetustoimen sektorilla arvioinnin organisointiin liittyy kes-
keisenä kysymyksenä oppimistulosten arviointi, joka poikkeaa muusta arvi-
ointitoiminnasta. Arviointitoiminnan taloudellisuutta arvioitaessa keskeisen 
kysymyksen muodostaa se, järjestetäänkö varsinainen arviointityö pääasialli-
sesti arviointiorganisaation henkilöstön toimesta vai asetettujen ulkopuolisten 
arviointiryhmien toimesta eli kustannusvaikutuksiltaan suhteellisen kevyellä 
organisaatiolla.” (Koulutuksen arvioinnin toimivuus 2000,5)

Pääosin tämän raportin perusteella opetusministeriö antoi eduskunnan sivistysva-
liokunnalle 15.3.2001 päivätyn selvityksen koulutuksen arviointitoiminnan orga-
nisoinnista. Eduskunnalle annetussa selvityksessä esitettiin arviointitoiminnan 
kehittämiskohteina muun muassa opetustoimen kansallisen arviointitoiminnan 
organisaation uudistamista. Selvityksessä päädyttiin seuraavaan kuvaukseen koskien 
opetustoimen kansallisen arviointitoiminnan organisointia:
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“Arviointitoiminnan nykyinen asema Opetushallituksen organisaatiossa ei 
takaa riittävästi arviointitoiminnan riippumattomuutta ja läpinäkyvyyttä. Sen 
takia on tarpeellista ja välttämätöntä uudistaa Opetushallituksen alaisen ope-
tustoimen kansallisen arviointitoiminnan organisaatio.”

Ministeriön antamassa selvityksessä tarkastellaan vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ja 
päädytään esittämään, että arviointitoiminta olisi tarkoituksenmukaista järjestää 
Korkeakoulujen arviointineuvoston tapaan erilliseen opetus- ja koulutoimen arvi-
ointineuvostoon.

Eduskunnan sivistysvaliokunta 15.6.2001 antoi lausuntonsa tästä selvityksestä. 
Valiokunta kannatti opetusministeriön ehdottamaa vaihtoehtoa, jossa Opetushalli-
tuksen yhteyteen perustetaan erillinen koulutuksen arviointineuvosto. Valiokunta 
totesi edelleen, että riippumattomuuden kannalta on välttämätöntä, että sen käyt-
töön osoitettavat määrärahat ovat erillään Opetushallituksen toimintamäärärahoista 
siten, että arviointia varten on oma toimintamenomomentti valtion tulo- ja meno-
arviossa. Valiokunta katsoi edelleen, että arviointitoiminnan riippumattomuutta 
voidaan korostaa sijoitus- ja tilaratkaisuin. Valiokunta asettui myös puoltamaan 
pysyväisluonteisen henkilökunnan tarvetta sihteeristöön. Opetushallituksen pää-
johtaja Aulis Pitkälä kertoi haastattelussa olleensa itse yksi niistä, jotka ajoivat aktii-
visesti arviointitoiminnan irrottamista Opetushallituksesta ja kuntapäättäjille mah-
dollisuutta olla vaikuttamassa siihen, mitä ja miten arvioidaan. Hänen kantansa 
tulee esille myös sivistysvaliokunnalle annetussa lausunnossa. Valiokunnan pyytä-
missä lausunnoissa korostuu erittäin vahvasti tarve saada riippumatonta arviointitie-
toa. Opetushallitusta ei pidetä riippumattomana toimijana. Esimerkiksi Helsingin 
kaupungin edustajana lausunnon antanut Rauno Jarnila korosti riippumattomuu-
den edellyttävän omaa määrärahaa valtion budjetissa ja pysyväisluonteista henki-
löstöä. (SiV ptk.36/2001, 31/2001.)

Sivistysvaliokuntakäsittelyn jälkeen ministeriössä tapahtuva jatkovalmistelu eteni 
vauhdikkaasti ja haastattelujen perusteella jää se vaikutelma, että tuolloisen koulu-
tus- ja tiedepolitiikan ylijohtajan ja hänen yhteistyöverkostonsa osuus valmistelun 
suunnan muuttumisessa oli vahva. 

Arviointineuvostomuotoisen koulutuksen arviointitoiminnan organisoimiseksi 
ylijohtaja asetti 16.8.2001 opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan osastolle 
työryhmän, joka antoi mietintönsä sekä säädösmuutosesityksensä 14.1.2002. 

Työryhmä kuvaa tekemäänsä ehdotusta koulutus- ja tiedepolitiikan osaston ylijoh-
tajalle osoittamassaan luovutuskirjeessä näin: 

”Työryhmän ehdotuksen pääasiallinen sisältö koskee koulutuksen arvioin-
titoiminnan uudelleen organisointia sivistysvaliokunnan kannan mukai-
sesti Opetushallituksen yhteyteen perustettavaan koulutuksen arviointineu-
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vostoon. Työryhmä oli valmisteluvaiheessa kuullut eräitä keskeisiä tahoja”. 
(Koulutus- ja tiedepolitiikan ylijohtajalle osoitettu muistion luovutuskirje 
14.1.2002) 

Työryhmän laatiman ehdotuksen jatkovalmistelusta työryhmä toteaa seuraavaa:

”Valtion yksiköiden ja toimintojen sijoittamisen valmistelusta ja käsittelystä 
annettu valtioneuvoston ohje edellyttää työryhmän käsityksen mukaan alu-
eellisen sijoittamisselvityksen laatimista. Työryhmä pitää tärkeänä, että siinä 
yhteydessä selvitetään laajemmin erilaisia vaihtoehtoisia koulutuksen arvi-
ointineuvoston sijoitusratkaisuja, esimerkiksi koulutuksen arviointineuvos-
ton sijoittamista sivistysvaltiokunnan kannanotosta poiketen korkeakoulun 
tai tutkimuslaitoksen yhteyteen.”    (Koulutus- ja tiedepolitiikan ylijohtajalle osoitettu muistion luovutuskirje 14.1.2002.)

Arviointineuvostoa esittäessään työryhmä kiinnitti huomiota siihen, että ”opetus-
toimen sektorilla arvioinnin organisointiin liittyy keskeisenä kysymyksenä oppimis-
tulosten arviointi, joka poikkeaa muusta toiminannasta.” Tämä maininta oli tärkeää 
Opetushallituksen tulevan arvioijaroolin kannalta. 
(Koulutuksen arviointitoiminnan organisointi 2002,5.)

Vain kuukausi työryhmän mietinnön jättämisen jälkeen ministeriössä päädyttiin 
kutsumaan selvitysmies, jonka tehtäväksi annettiin esityksen tekeminen arvioin-
nin organisoinnista. Selvitysmieheksi kutsuttiin professori Jarmo Visakorpi, joka 
oli toiminut Korkeakoulujen arviointineuvostossa. Visakorpi sai toimeksiantonsa 
13.2.2002 ja jätti muistionsa 26.4 2002. Opetushallituksen toimintaan paljon mie-
lenkiintoa osoittanut sanomalehti Keskisuomalainen osallistui koulutuksen arvioin-
tineuvoston sijaintipaikkakuntaa koskevaan keskusteluun mm. artikkelilla Opetus-
toimen arviointi Jyväskylään 21.2.2002 seuraavasti:

”Valtioneuvoston ohjeiden mukaan valtion toimintojen ja yksiköiden sijoit-
taminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle otetaan aina selvitettäväksi, kun 
perustetaan uusi yksikkö, laajennetaan toimintaa tai organisoidaan sitä mer-
kitsevästi uudelleen. Tämän periaatepäätöksen piti käynnistää keskusviras-
tosuman purkaminen Helsingissä ja muutoinkin järjestellä valtionhallinnon 
rakenteita maan kokonaisetuja tasapuolisesti palvelevaan suuntaan. 

Tervettä kehitystä ei ole saatu käyntiin. Pahimman esteen muodostavat pää-
kaupunkiin mieltynyt virkamiesarmeija ja ennen kaikkea sen isokenkäisim-
mät edustajat, joiden mielipiteet välittyvät suorina poliittisille päättäjille.
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Opetushallituksen nykyinen, mutta pian eläkkeelle siirtyvä pääjohtaja Jukka 
Sarjala ei hajasijoitushankkeille paljon arvoa anna, ainakaan oman reviirinsä 
puitteissa. Opetustoimen kansallisen arviointitoiminnan yksikkö tulee hänen 
mielestään sijoittaa Opetushallituksen yhteyteen, eikä esimerkiksi Jyväsky-
lään, jossa tälle toiminnalle on todennäköisesti maan parhaimmat valmiudet. 
”Jos halutaan tehdä tämä oikein hankalaksi ja monimutkaiseksi, niin voihan 
sen sijoittaa vaikka ulkomaille”, Sarjala lataa.

Opetusministeriössä valmistunut ehdotus erillisen koulutuksen arviointineu-
voston perustamisesta sisälsi myös suosituksen sen sijaintipaikasta, pääkau-
pungista. Jyväskylän yliopiston rehtorin Aino Sallisen viimesyksyinen asiasyin 
perusteltu toivomus arviointitoiminnan keskittämisestä Jyväskylään otettiin 
tosin ehdotuksessa huomioon, mutta vain kohteliaan pidättyvästi… Uusien 
virastojen sekä yksiköiden paikoista päätettäessä pääkaupunkiseudun virka-
miesmielipiteille ei tule antaa suurta painoarvoa. Koulutuksen arviointitoi-
minnan sijoitus on ratkaistava pikaisesti, ja järki- sekä asiaperustein. Kun näin 
menetellään, vältytään repivältä kamppailulta, joka pahimmassa tapauksessa 
jättää jälkeensä toimintaa haittaavaa jurnutuskitkaa.”

Tutustuttuaan eri paikkakuntiin Visakorpi päätyi arvioimaan paikkakunnilla toimi-
vien tahojen arviointiosaamista. Opetushallituksessa Visakorpi vieraili 13.3.2002. 
Opetushallituksen arviointiväen kannalta kiinnostavaa on se, miten vähälle huomi-
olle selvitysmiehen päätelmiin vaikutti hänen kirjaamansa havainto: 

” …Opetushallituksen arviointiosaaminen, joka käytännön tasolla on valta-
kunnassa vahvinta”. 

Visakorpi myös näki infrastruktuurin ja Opetushallituksen tietovarannon merkit-
tävinä etuina arviointineuvoston Opetushallituksen yhteyteen sijoittamiselle. (Visa-
korpi 2002, 23.)

Visakorpi päätyi siihen, että arviointien riippumattomuuden takaamiseksi arvi-
ointineuvoston tulisi toimia opetusministeriön, ei Opetushallituksen yhteydessä. 
Sijaintipaikaksi selvitysmies esitti Jyväskylän yliopistoa.

”Arviointineuvoston vastatessa arviointitoiminnan suunnittelusta, johtami-
sesta, kehittämisestä ja kansainvälisistä yhteyksistä tapahtuisi arviointien suo-
ritus pääasiallisesti neuvoston ulkopuolisin voimin. Tätä varten esitetään arvi-
ointiverkoston perustamista siten kuin arviointineuvosto päättäisi. Verkoston 
jäseninä voisivat toimia ne yliopistolliset arviointiyksiköt, joilla on alan koke-
musta ja kiinnostusta sekä Opetushallituksen arviointiyksikkö, joka keskit-
tyisi muussa toiminnassaan välittömästi tarvitsemansa oppimistulosten arvi-
ointitiedon tuottamiseen.” (Visakorpi 2002, 26.) 
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Opetushallituksen johtokunta seurasi valmistelua aktiivisesti. Opetushallitussa 
otettiin erityisen vakavasti se eduskunnan esittämä kannanotto, jossa edellytettiin, 
että arvioinnin aseman tulee olla riittävän itsenäinen. Hallintojohtajan valmistele-
missa johtokunnan kokouksen esittelyasiakirjoissa todettiin, että Opetushallituk-
sen nykyinen organisaatio ei ole arviointitoiminnan kannalta tyydyttävä ja että se 
ei ole rakenteeltaan arvioinnin itsenäisyyttä tukeva. Jotta arviointi voitaisiin järjes-
tää Opetushallituksessa tyydyttävästi, hallintojohtaja päätyy esittämään seuraavaa: 

”Arvioinnin nykyinen organisointi pääjohtajan esikuntaan perustuu siihen, 
että viraston organisaation perusrakenne on säädetty laissa. Arvioinnin riip-
pumattomuuden järjestäminen myös ulkoisesti edellyttää sen uutta organi-
sointia. Arviointia varten pitäisi olla erityinen tulosyksikkö, jolla olisi johtaja.
Arviointitehtävän tueksi ja tulosten levittämiseksi tarvitaan erityinen asian-
tuntijaelin.” 

    (Liiteasiakirjat johtokunnan 3.12.2000 pöytäkirjoissa.) 

Opetushallituksen johtokunta seurasi tiiviisti opetusministeriön toimia. Kokouk-
sessaan 15.6.2001 johtokunta oli edelleen sillä kannalta, että arviointia varten tulee 
olla Opetushallituksen yhteydessä oma yksikkö. Laadittu lakimuutosehdotus sai 
johtokunnan tuen, ja sitä päätettiin esittää ministeriölle. Opetushallituksen johdon 
toimia seurattiin johtokunnassa ilmeisen tarkasti, sillä kokouksessaan 10.8.2001 
johtokunta on päättänyt seuraavaa:

”Johtokunta edellyttää, että viraston johto neuvottelee opetusministeriön 
kanssa arvioinnin organisoinnin etenemisjärjestyksen ja aikataulun, ja odot-
taa, että asian valmistelu aloitetaan ja toteutetaan nopeasti.” 

Tuon päätöksen sävy on tiukka ja viestinee osittain siitä huolesta ja levottomuu-
desta, joka sekä arviointihenkilöstön että talon johdon kautta oli välittynyt johto-
kunnan tietoon. Arviointia koskevassa johtokunnan keskustelussa 7.9.2001 johto-
kunta toteaa, että arvioinnin organisoinnin tarkoituksena on tukea arvioinnin riip-
pumattomuutta ja lisätä arvioinnin vaikuttavuutta. Ottaessaan kantaa arvioinnin 
tulevaan organisointiin johtokunta myös totesi, että arviointitoiminnalla tulee olla 
oma johtaja, joka on johtoryhmän jäsen. Johtokunta myös linjasi arviointitoimin-
taa siten, että johtokunta päätti aloittaa arviointistrategian kehittämisen niin, että 
tavoitteena oli erityisesti arvioinnin vaikuttavuuden lisääminen. 

Kokouksessaan 8.12.2001 johtokunta päätti esittää Opetusministeriölle, että Ope-
tushallitusta koskevaa lakia muutetaan siten, että viraston yhteyteen voidaan perus-
taa arviointineuvosto. Tämä käsittely oli juuri samoihin aikoihin, kun ministeriön 
virkamiestyöryhmän muistio valmistui (14.2.2002). Seuraavaan eli 1.2.2002 johto-
kunnan kokouksen pöytäkirjaan merkittiin tiedoksi arviointisihteeristön kaavailtu 
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kokoonpano. Opetushallituksen henkilöstöjärjestöt olivat 22.3.2002 johtokunnan 
kuultavina ja ne mm. toivoivat, että arviointitehtävät säilyisivät Opetushallituksessa. 
Kokouksessaan 26.4.2002 johtokunta käsitteli selvitysmiehen raporttia ja valtuutti 
johdon laatimaan käytyyn keskusteluun perustuvan lausunnon asiasta 3.5.2002 
pidettävään kuulemistilaisuuteen. Opetushallituksen lausunnossa kirjoitetaan mm. 
seuraavaa:

”Kukaan ei ole osoittanut, tai minkään arviointihankkeen yhteydessä epäillyt, 
että arviointitoiminnan sijainti Opetushallituksessa aiheuttaisi arvioitsijoille 
riippuvuutta. Arviointitoiminnan sijoittamisella opetusministeriön yhteyteen 
ei tässä suhteessa saavutettaisi mitään etua…Opetushallitus myös kannattaa 
verkostomallin soveltamista arviointityön järjestämisessä. Verkostoon tulisi-
vat selvitysmiehen esittämät yliopistot, ja ne kehittäisivät osaamistaan arvi-
oinnin eri osa-alueilla. Järjestely vahvistaisi opetustoimen kehittämisen, tut-
kimuksen ja opettajankoulutuksen välistä yhteyttä” (Opetushallituksen lau-
sunto: Professori Visakorven selvitys koulutuksen arviointineuvoston ja sen 
sihteeristön vaihtoehtoisista sijoitusratkaisuista ja siihen perustuvat ehdotuk-
set 26.4.2002,2)

Kuulemistilaisuutta kuvasi hallintojohtaja Kari Pitkänen haastattelussa näin: 
 

Kesästä 2002 asiat kuitenkin etenivät ministeriövetoisesti. Opetushallituksessa 
vireästi toiminut arviointityö jakaantui kahteen eri organisaatioon, kun Valtioneu-
voston asetus 150/2003 koulutuksen arvioinnista annettiin keväällä 2003. Päätök-
sen taustalla oli monenlaista poliittista aktiivisuutta. 

”Kyllähän siinä yleisenä perusteluna oli, että arvioinnin pitää olla riippumatonta ja 
että se ei sellaista voi olla virastosta, joka vastaa kehittämisestä. Muita syitä on vai-
kea verifi oida, mutta uskon kahteen vaikutuskanavaan. Keskusviraston ja minis-
teriön välillä on aina ollut jonkinlainen ”kilpailutilanne”. Ministeriön virkamie-
het eivät halunneet Opetushallituksen olevan vahva, vaan halusivat hajauttaa sen 
tehtäviä. Myös epäiltiin, että Opetushallituksen arviointiasiantuntijoita olisi ollut 
taustalla puhumassa erillisen arviointikeskuksen perustamisen aiheellisuudesta. 
Sitäkin väkevämpää uskon vaikutuksen olleen Jyväskylän yliopistosta, joka lobbasi 
ministeriön virkakuntaa, ministereitä ja muita asiaan vaikuttavia tahoja tavoitteena 
saada arviointiyksikkö Jyväskylään. Vaikka minulla ei ole asiasta minkäänlaista 
näyttöä, on uskottavaa, että hallituksessa asiaa kannatti varsinkin jyväskyläläinen 
ministeri… Ministeriö järjesti asiasta kuulemistilaisuuden. Puolustin arviointitoi-
minnan säilyttämistä Opetushallituksessa ja keskityin oppimistulosten arviointiin, 
koska tiesin pelin muutoin olevan menetetty. Ylijohtaja Arvo Jäppinen johti kuu-
lemista ja keskeytti puheenvuoroni. ” 
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Haastatteluissa arveltiin, että opetusministeriön väestä etenkin yleissivistävän kou-
lutuksen johtajana tuolloin toiminut Kirsi Lindroosilla vaikutti keskeisesti siihen, 
että oppimistulosten arviointi jätettiin Opetushallituksen tehtäväksi. Ammatillisen 
koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän aktiivisia edistäjiä olivat Ope-
tusministeriössä Timo Lankinen ja Mika Tammilehto. Heillä oli tärkeä rooli pian 
asetuksen antamisen jälkeen käynnistyneen ammatillisen koulutuksen oppimistu-
losten arviointijärjestelmän kehittämisen aloittamisessa yhteistyössä Opetushalli-
tuksen kanssa. 

Vuosien 2001–2003 valmisteluvaiheesta jää se vaikutelma, että Opetushallituksen 
aktiivinen pyrkimys kehittää omaa organisaatiotaan siten, että arviointitoiminta 
voitaisiin järjestää riittävän itsenäisesti, ei saanut ministeriön valmistelijoita vakuut-
tumaan yhtä paljon kuin arvioinnin hajauttamista kannattaneiden poliittisten toi-
mijoiden ja muiden sidosryhmien toiminta. Aila Paloniemi, joka oli tuolloin sivis-
tysvaliokunnan jäsen, kuvasi valiokunnassa asiasta käytyjä keskusteluja perusteelli-
siksi ja jopa melko tiukkasanaisiksi. Hänen mukaansa Jyväskylän yliopiston pitkä 
kokemus arviointitutkimuksen alueella oli ensisijainen peruste, mutta myös alue-
poliittiset perustelut olivat tärkeitä sijoittamispäätöstä tehtäessä. Jyväskylässä oli 
hänen mukaansa monia toimijoita, joita arviointitoiminnan saaminen Jyväskylään 
kiinnosti. 

Pitkään arviointitehtävissä ollut virkamies kuvasi tuolloisia aikaisia henkilöstön tun-
nelmia ja vaikutelmaa Opetushallituksessa näin:

”Päätös oli täysin poliittinen. Haluttiin hajasijoittaa myös opetushallintoa ja arvi-
ointisihteeristö perustettiin Jyväskylään.”  
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5.3. Arvioinnin organisoinnit jatkuvat Opetushallituksessa 2003–2014

Opetushallituksen arviointitoiminta jatkui pääjohtajan esikunnassa siihen 
saakka kun Koulutuksen arviointineuvosto perustettiin. Opetusneuvos Reijo Lauk-
kanen, joka oli määrätty syyskuusta 2002 kevääseen 2003 toimimaan arviointiesi-
kunnan esimiehenä, sai tehtäväkseen selvittää, miten arviointitehtävät tulisi orga-
nisoida sen jälkeen kun osa arviointitehtävistä ja resursseista siirretään Koulutuksen 
arviointineuvostolle. Tavoitteena oli selvittää, miten arviointitoiminta Opetushalli-
tuksessa tulisi organisoida, jotta se täyttäisi riippumattomaan tietotuotantoon koh-
distuneet vaatimukset. 

Reijo Laukkasen ehdotti arviointitoiminnan siirtämistä Suunnitteluryhmään. 
Hänen näkemyksensä mukaan arviointi voitaisiin yhdistää luontevasti tutkimus-
toiminnan yhteyteen. Esitys valmistui vuoden vaihteessa, jolloin myös pääjohtaja 
Jukka Sarjalan toimikausi loppui. Tuossa vaiheessa oli jo selvää, että Opetushalli-
tukselle jäi vastuu vain oppimistulosten arvioinnista. Niinpä suuri osa muista kuin 
oppimistulosten arviointityötä tekevistä virkamiehistä sijoitettiin Opetushallituk-
sessa muihin tehtäviin. 

Uutena pääjohtajana aloitti 1.3.2003 Kirsi Lindroos. Arviointivirkamiesten asema 
selkiintyi, kun pääjohtaja Kirsi Lindroos nimesi Opetushallitukseen arviointivir-
kamiesten esimieheksi 1.6.2003 alkaen Pentti Yrjölän ja päätti 30.9.2004, että 
esikunnassa toimii Arviointiryhmä. Tätä arviointiryhmän toiminnan aikaa luon-
nehtii toiminnan supistuminen ja niiden selvitysten tekeminen, jotka opetusmi-
nisteriö antoi tulossopimuksella Opetushallituksen tehtäväksi. Henkilöstö muisteli 
aikaa näin: 

Seuraavan kerran organisaatiota uudistettiin vuonna 2006 asetusmuutoksella. 
Opetushallituksessa siirryttiin koulutusmuotokohtaisesta jaosta toimintayksikköja-
koon. Yksikköjaon lähtökohdaksi otettiin uudistuksessa kaikkia koulutusmuotoja 
koskevat tehtävät eli kehittäminen, laadunhallinta ja seuranta, toimialapalvelut ja 

”Tunnustetun aseman saaminen lisäsi arviointi-identiteettiä.”

”Monia meistä vaivasi huoli arvioinnin tulevaisuudesta Opetushallituksessa. Jat-
kuvasti pohdittiin, kannattaako ja uskaltaako toimintaa kehittää. Erilaiset lehti-
kirjoitukset ja työnjaon selvittely Koulutuksen arviointineuvoston puolelta kuor-
mittivat todella paljon henkilöstöä ja loivat ikävän tunnelman sinänsä mielenkiin-
toiseen työhön.”

”Oppimistulosten arviointijärjestelmä vakiintui. Oppimistulosten arviointijärjes-
telmä vakiinnutti asemansa osana suomalaista koulutusjärjestelmää. Arvioinnin 
kulta-aikaa Opetushallituksessa”.



71

ruotsinkielinen koulutus. Tuossa uudistuksessa Arviointiryhmä sijoitettiin nimellä 
Arviointi- ja seurantapalvelut osaksi suurempaa Laadunhallinta ja seuranta -toi-
mintayksikköä. 

Tuota vaihetta leimasi arvioinnin kannalta pyrkimys selkiinnyttää oppimistulos-
ten arviointi erilleen laadunvarmennuksen kehittämistyöstä ja erilaisista arvioijien 
tehtäväksi annetuista tutkimus- ja selvitystehtävistä. Toimintaa organisoitiin jopa 
pienryhmiin siten, että arviointiyksiköstä erotettiin tutkimusryhmä ja laaturyhmä. 
Tutkimusryhmä toimi käytännössä vain vuoden. Laaturyhmä lakkautettiin seuraa-
vassa organisaatiouudistuksessa. Tuo ajanjakso hahmottuu henkilöstön haastatte-
luissa ”selkiyttämisen ajaksi”. 

Seuraava organisaatiouudistus tuli voimaan 1.1.2009, kun Opetushallituksen 
pääjohtajaksi 1.1.2008 alkaen tuli Timo Lankinen. Hän oli päätynyt esittämään 
Valtioneuvoston asetuksella 2.joulukuuta 2008 vahvistettua organisaatiouudistusta. 
Tuolloin Laadunhallinta ja seuranta -yksikkö nimettiin Tieto ja arviointi -yksi-
köksi. Arviointi-ja seurantapalvelut -yksikkö nimettiin Oppimistulosten arvi-
ointi -yksiköksi. Se sijoitettiin osaksi Tieto- ja arviointi -toimintayksikköä. Tähän 
ajanjaksoon osuu myös säädösten tarkistaminen siten, että Opetushallituksen oppi-
mistulosten arviointitoiminta kirjattiin perusopetusta ja ammatillista koulutusta 
koskeviin säädöksiin. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 27.11.2009/972 ja Laki 
Perusopetuksesta 27.11.2009/970.) Oppimistulosten arviointi -yksikössä tämä 
muutos koettiin myönteisesti. Tässä vaiheessa kirjattiin säädöksiin termi ”seuranta-
arviointi”, jonka pääjohtaja Lankinen otti selvitysmiesraportissaan käyttöön. Tämä 
hallinnolliseen kielenkäyttöön selkeyttä tuomaan tarkoitettu termi on herättänyt 
keskustelua: monet arvioijat ja tutkijat ovat vierastaneet termiä. 

Henkilöstö kuvasi haastatteluissa ajanjaksoa 2006–2013 näin:

”Hyvää aikaa! Tehokasta ja tuloksellista aikaa.” 

”Erillisen yksikön perustaminen antoi vakinaisuutta aiemman epävarmuuden 
sijaan.”

”Vi hade många tidsbundet anställda projektchefer i olika ämnen. Verksamheten 
var febril eftersom många ämnen skulle utvärderas inför den nya läroplanspro-
cessen. Ämnen som aldrig förr utvärderats utvärderades nu, vilket var en bra sak. 
Verksamheten hade fått en helt annan bredd än tidigare då vi inte fi ck resurser för 
att genomföra nödvändiga projekt, eller måste jobba så att vi hade en utomstående 
projektchef som inte jobbade heltid hos oss. Utvärderingsenheten var fortfarande 
en del av ungefär samma sektor som tidigare. Arrangemanget fungerade bra ur en 
anställds synvinkel.”
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Vaikka haastattelujen perusteella Opetushallituksen tiuhaan toistuneet organisaa-
tiomuutokset ovat koetelleet henkilöstön kärsivälisyyttä, mielekäs työ ja työyhteisön 
myönteinen ilmapiiri ovat kannustaneet arvioijia. Haastattelussa asia tuli esille näin:

Viimeisin organisaatiouudistus toteutettiin vuoden 2014 alusta, jolloin Tieto ja 
arviointi -yksikkö lakkautettiin ja Oppimistulosten arviointi -yksikkö sijoitettiin 
osaksi uutta Koulutuspalvelut -yksikköä. 

5.4 Muita koulutuksen arviointitoiminnan organisoinnin 
selkiyttämispyrkimyksiä 2005–2014

Arviointiväki on joutunut seuraamaan myös useita muita koulutuksen arvioinnin 
organisoinnin uudistamis- ja selkiinnyttämispyrkimyksiä. Opetusministeriössä on 
vuoden 2003 asetuksen jälkeen ollut useampia työryhmiä, joiden toimeksiannossa 
on ollut joko päätavoitteena tai laajemman toimeksiannon osana myös koulutuksen 
arviointitoiminnan organisointi. Vuosina 2005–2007 työskennelleen Koulutuksen 
arviointijärjestelmän kehittämistyöryhmän tehtävänä oli 

0. 

1. arvioida koulutuksen arviointijärjestelmän nykytila koko koulutusjärjestel-
män laajuudelta ottaen huomioon koulutuksen arviointia koskevat kansalli-
set ja kansainväliset kehittämistarpeet; 

2. tehdä ehdotus koulutuksen ulkopuolisen arvioinnin organisoinnista; sekä

3. tehdä esitys uudeksi koulutuksen ulkopuolista arviointia koskevaksi lainsää-
dännöksi.

”Det har alltid varit trevligt att jobba på utvärderingsenheten, även om det ofta 
har varit bråttom. Kollegerna på enheten har varit väldigt trevliga. Det som fram-
för allt kännetecknar arbetsplatsen är att det aldrig är tråkigt för att vi åtminstone 
då och då befunnit oss i händelsernas centrum, antingen på grund av resultat som 
vi publicerat eller diskussioner om hur verksamheten ska organiseras i Finland. 
Alldeles speciellt är vårt sätt att arbeta i team, så att var och en har ett visst ansvar 
för någon del av ett utvärderingsprojekt. Det har i diskussioner inför sammans-
lagningen av utvärderingsorganisationerna visat sig att vi har ett väldigt bra kon-
cept, i och med att det alltid fi nns någon vid enheten som känner till läget i ett 
visst projekt. Om projektchefen inte är anträff bar, kan kanske forskningssekrete-
raren eller någon av metodexperterna svara på frågor för att alla är inkopplade på 
samma projekt på ett eller annat sätt. Vid enheten fi nns en anda av att alla hjäl-
per varandra för enhetens bästa och att ingen lämnas ensam med besvärliga delar 
av sitt projekt. Utbildningsstyrelsens ledning har varit intresserad av verksamhe-
ten, liksom också enheten för svenskspråkig utbildning. Det vore bra om resul-
taten i rapporterna ledde till ännu mer konkreta åtgärder från Utbildningsstyrel-
sens lednings sida.”
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Työryhmä jätti mietintönsä 20.4.2007 (Opetusministeriön työryhmämuistioita 
ja selvityksiä 2007:27.) Työryhmä päätyi esittämään, että koulutuksen arviointiin 
kohdennettujen taloudellisten ja asiantuntijaresurssien tuottavuutta voidaan tehos-
taa sijoittamalla Koulutuksen arviointineuvoston sihteeristö ja Korkeakoulujen arvi-
ointineuvoston sihteeristö samoihin tiloihin. Kustannustehokkuuden ja logistii-
kan toimivuuden näkökulmasta sijaintipaikan tulee olla Helsinki. Työryhmä päätyi 
esittämään, että Opetushallitus voi lakisääteisten tehtäviensä perusteella edelleen-
kin seurata välittömästi opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden kehittä-
miseen liittyvien oppimistulosten kehitystä ja arvioida niitä suhteessa opetussuun-
nitelman perusteissa asetettuihin tavoitteisiin. Opetushallituksen ohella kuitenkin 
myös muut tahot voivat tehdä oppimistulosten arviointeja. Lisäksi esitettiin, että 
Opetushallituksen oppimistulosten arviointien tulokset ja aineistot tulee olla Kou-
lutuksen arviointineuvoston käytettävissä. Vastaavasti Koulutuksen arviointineu-
voston keräämät arviointiaineistot tulee olla Opetushallituksen käytettävissä. Arvi-
ointien tulokset ja aineistot tulee saada maksutta käyttöön. Lisäksi tulee edistää sitä, 
että arviointiaineistoja voidaan hyödyntää tutkimustoiminnassa sekä koulutuksen 
järjestäjien kehittämistoiminnassa tietosuojaan ja salassapitoon liittyvät ehdot ja 
velvoitteet huomioon ottaen. Työryhmässä vallinnut melko epäileväinen suhtautu-
minen Opetushallituksen oppimistulosten arvioijaroolia kohtaan johti siihen, että 
raporttiin tuli erillinen maininta: 

”Opetushallituksen toteuttamaa oppimistulosten arviointitoimintaa tulee 
arvioida säännöllisesti ulkopuolisen tahon toimesta”. 

Työryhmän merkittävin anti koulutuksen arvioinnille oli lopulta se, että ehdotus 
koulutuksen arviointisuunnitelmasta tuli säädökseen. 

    (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:27, 1, 43–48). 

Opetushallituksen johtokunta käsitteli muistiota kokouksessaan 29.5.2007, jonka 
aluksi työryhmän sihteeri esitteli muistiota. 

Johtokunnan puheenjohtaja Aila Paloniemi oli kutsunut kokoukseen Kou-
lutuksen arviointineuvoston pääsihteerin, joka kertoi lyhyesti arvioinnin his-
toriasta ja totesi, että arviointi tulisi koota kokonaan uudelleen yhteen orga-
nisaatioon. 
Arviointi- ja seurantapalvelut -yksikön päällikkö painotti, että Opetushalli-
tus on tehnyt metodologista kehittämistä ja nykyinen arviointijärjestelmä on 
toimiva.
Pääjohtaja totesi, että Opetushallitus tarvitsee instrumentin, joka tuottaa 
palautetta opetussuunnitelman ja koulutusjärjestelmän toiminnasta. Hänen 
mukaansa Opetushallituksen arviointitoiminta on laadukasta ja tehokkaasti 
hoidettu.
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Opetushallituksen laatujohtaja muistutti, että toiminnan riippumattomuu-
dessa on keskeistä, että arvioinnin laatinut henkilö tai ryhmä vastaa raportista 
eikä taustaorganisaatio puutu arvioinnin toteutukseen tai raportin sisältöön. 
Puheenjohtaja kyseenalaisti sihteeristön siirtämisen Helsinkiin kansainvälisen 
verkottumisen vuoksi. Hänen mukaansa Jyväskylässä oli entuudestaan arvi-
ointitoiminnan asiantuntemusta. 
 

Johtoryhmän jäsenissä herätti hämmennystä Koulutuksen arviointineuvoston 
pääsihteerin vierailu Opetushallituksen johtokunnassa asian käsittelyn yhteydessä. 
Tuolloin johtokunnan puheenjohtajana toiminut Aila Paloniemi kertoi tätä histo-
riikkia varten tehdyssä haastattelussa, että hän halusi saada asian käsittelyyn moni-
puolisuutta. Hän kertoi kuuluneensa siihen aktiivisten toimijoiden ryhmään, joka 
pyrki säilyttämään arviointitoiminnan Jyväskylässä. Hän myös totesi puheenjohta-
jakaudellaan vakuuttuneensa siitä, että Opetushallituksessa oli erittäin hyvää osaa-
mista arvioinnin alueella, minkä vuoksi hänen motiivinaan ei ollut toiminnan kes-
kittäminen pelkästään Jyväskylään. 

Vain reilu kuukausi edellä käsitellyn työryhmän jälkeen selvitysmies Timo Lan-
kinen 28.5.2007 sai tehtäväkseen pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjel-
massa määritellyn Opetushallituksen aseman ja tehtävien selvittämisen. Perus-
teellisessa raportissaan 23.10.2007 hän päätyi ehdottamaan, että oppimistulosten 
arviointitoiminta tulisi säilyttää Opetushallituksessa sen vuoksi, että kysymyksessä 
on opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden kehittämiseen läheisesti liittyvä 
seuranta-arviointi. (Termi tuli myöhemmin säädöksiinkin.) Lankinen päätyi myös 
ehdottamaan, että Korkeakoulujen arviointineuvoston ja Koulutuksen arviointi-
neuvoston toiminta sijoitettaisiin uuteen virastoon, joka olisi koulutuksen arvioin-
tikeskus. Lankisen ehdotus oli seuraava:

"Koulutuksen arviointikeskuksella olisi yleistoimivalta koulutuksen ulkoisen 
arvioinnin alalla. Arviointikeskus ei kuitenkaan toteuttaisi määrättyjä tutkin-
toihin tai opetussuunnitelmiin perustuvia oppimistulosten seuranta-arvioin-
teja, ellei opetusministeriö niitä erikseen siltä tilaisi. Koulutuksen arviointi-
keskuksen tulee toteuttaa järjestelmällistä julkisen rahoituksen piirissä ole-
van koulutuksen ulkoista arviointia esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuk-
sen, ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön alu-
eilla. Arviointikeskus toteuttaisi myös seuranta-arviointeja. Aikuiskoulutus 
sisältyisi integroituna teemana kaikkien sektoreiden arviointiin kullekin sek-
torille luonteenomaisella tavalla. Koulutuksen arviointikeskuksen toimialasta 
ei ole perusteita erottaa korkeakoulutusta erilliseksi korkeakoulujen arvioin-
tineuvostoksi, koska monet arvioinnin kysymykset kattavat useampia koulu-
tusmuotoja ja -asteita. Arviointikeskuksessa voitaisiin kuitenkin korkeakoulu-
jen laadunvarmistusjärjestelmien auditointi organisoida erilliseen yksikköön."

        (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:46, 79 ja 190–192.)
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Samaan aikaan kun Koulutuksen arvioinnin kehittämisryhmä työskenteli ja sel-
vitysmies Timo Lankinen teki työtään, oli myös Koulutuksen arviointineuvosto 
käynnistänyt oman selvityksensä. Koulutuksen arviointineuvoston pääsihteerin 
13.11.2006 eduskunnan oikeusasiamiehelle tekemän kirjelmän perusteella apu-
laisoikeusasiamies otti tehtäväkseen selvittää Opetushallituksen arviointitoiminnan 
laillisuuden. Pääsihteerin kirjelmän liitteenä oli Koulutuksen arviointineuvoston 
puheenjohtajan ja pääsihteerin 21.2.2006 allekirjoittama opetusministeriöön toi-
mitettu arviointitoiminnan päällekkäisyyksien vähentämistä koskeva muistio. Se 
perustui Koulutuksen arviointineuvoston jo 2005 asettaman työryhmän muistioon. 
Asia oli siis ollut vireillä vuoden päivät ennen kuin se saapui oikeusasiamiehelle. 
Opetushallitus toimitti opetusministeriölle 23.2.2007 pyydetyn selvityksensä arvi-
ointitoiminnastaan. Asian käsittely pitkittyi siten, että Opetushallitus toimitti edus-
kunnan apulaisoikeusasiamiehelle vielä 18.2.2008 päivätyn selvityksen, jossa kuva-
taan opetusministeriön Opetushallitukselle vuoden 2008–2009 tulossopimuksessa 
alustavasti sopimia hankkeita. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvittely ja 
lopulta vuoden 2009 perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen uudet säädökset 
johtivat siihen, että Opetushallitus saattoi jatkaa oppimistulosten arviointitehtäviä. 

Heti seuraavana vuonna kansliapäällikkö Harri Skog ja hallintojohtaja Håkan Matt-
lin saivat selvitysmiestehtävänsä 30.8.2010 ja päätyivät esittämään vuoden 2011 
raportissaan, että Suomeen perustetaan Koulutuksen arviointikeskus, johon keski-
tetään Korkeakoulujen arviointineuvoston, Koulutuksen arviointineuvoston, Ope-
tushallituksen arviointitoiminta ja ylioppilastutkintotoiminta. Tämä esitys yhdessä 
Timo Lankisen selvitysmiesraportissaan tekemän ehdotuksen kanssa lienee vaikut-
tanut pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan keväällä 2011, sillä Skogin ja 
Mattlinin raportti luovutettiin juuri ennen hallitusneuvotteluja 18.2.2011. (Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:6.) 
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5.5 Uuden kansallisen arviointikeskuksen perustamisvaiheen tunnelmia

Tieto kansallisen arviointikeskuksen perustamisesta tuli Opetushallitukseen tie-
doksi pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman tultua julki. Oppimistulosten 
arviointiyksikön väki kutsui opetus-ja kulttuuriministeriöstä johtaja Kirsi Kangas-
punnan kertomaan uudistuksesta kesäkuussa 2011. Tuolloin hänellä oli jo tiedossa 
se, että keskuksen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2014 alusta. 

Ministeri Jukka Gustafsson asetti työryhmän valmistelemaan uudistusta 1.12.2011. 
Työryhmä jätti muistionsa 20.6.2012. Sen jälkeen selvitysmies Markku Mattila 
teki sijoituspaikkaselvityksen, jonka hän jätti 7.11.2012. Ministeri Jukka Gustafs-
son teki päätöksen sijoittamispaikasta 1.3.2013. (Opetus- ja kulttuuriministeriön 
työryhmän muistioista ja selvityksiä 2012:19 ja 2012:25.) 

Opetushallituksen johdon piirissä pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman 
kirjaus Koulutuksen arviointikeskuksen perustamisesta herätti tyytymättömyyttä. 
Kaikki haastatellut johdon edustajat ilmaisivat johtoryhmän pitäneen koulutuksen 
arviointikeskuksen perustamista huonona ajatuksena, keskeisimpänä perustelunaan 
taloudelliset seikat: keskus tulisi saamaan osan resursseistaan nykyisestä Opetushal-
lituksesta. Asiallisia, esimerkiksi oppimistulosten arviointitoiminnan luonteeseen 
liittyviä perusteluja, eivät Opetushallituksen edustajat pitäneet historiikkia varten 
tehdyissä haastatteluissa lainkaan esillä. Johdon edustajia harmitti pääjohtajan ja 
hallintojohtajan mukaan myös se, että arviointikeskuksen perustamista valmistel-
leeseen työryhmään ei nimetty edustajia johtoryhmästä vaan Oppimistulosten arvi-
ointi -yksiköstä. 

Johdon kielteinen suhtautuminen hallitusohjelmassa olevaan uudistukseen heijas-
tui monin tavoin arvioinnin työilmapiiriin heti asian tultua julki. Pääjohtaja ilmaisi 
kielteisen suhtautumisensa arvioinnin uudelleen organisointiin henkilöstötilaisuu-
dessa keväällä 2012. Hänen suhtautumisensa herätti epävarmuutta arviointihenki-
löstön keskuudessa. Hallintojohtajan esitykset resursoinnista olivat saman sisältöi-
siä kuin pääjohtajan kannanotot. Kokenut Opetushallituksen työntekijä, joka on 
seurannut sivusta arviointitoimintaa koko Opetushallituksen toiminnan ajan, totesi 
haastattelussa arvioinnin olleen pitkän aikaa käenpoikasen asemassa. Hän tulkitsi 
johdon toimintaa siten, että 

 
”nyt tilanne näyttää asian osalta kärjistyneen. Johto haluaa karsia 
toimintoja ja arvioinnin siirtyminen pois sopii tähän tilanteeseen 
hyvin.” 
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Johtokunnan puheenjohtaja Sari Sarkomaa piti uutta arviointikeskusta mahdol-
lisuutena. Hän toivoi, että uusi arviointikeskus tarjoaa arvioijille hyvät työolot ja 
mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen. Hän painotti haastattelussa sitä, että tär-
keintä on kyetä luomaan Opetushallituksen ja Kansallisen arviointikeskuksen välille 
kiinteä yhteistyö, jotta tieto arviointien tuloksista välittyy kehittäjille ja päättäjille. 

Myös suurin osa muista haastatelluista näki uuden arviointikeskuksen mahdolli-
suutena. Opetushallituksen johtajistossa aiemmin työskennellyt, mutta nyt toisiin 
tehtäviin siirtynyt arvioinnin asiantuntija pohdiskeli asiaa näin:

Opetushallituksessa työskentelevien arvioijien näkemykset uuteen organisaation 
siirtymisestä ovat pääosin optimistisia. Panostaminen menetelmäkehitykseen, pit-
kään toivottu riippumattomuus ja arviointitiedosta tiedottamisen selkiintyminen 
sekä mahdollisuudet edistää tiedon hyväksikäyttöä tulivat haastatteluissa selkeästi 
esille. Seuraavassa muutamia esimerkkejä näkemyksistä: 

”Det är synnerligen viktigt att samla utvärderingskompetensen och 
stöda en kontinuerlig utveckling. Den insamlade utvärderingsdata 
bör fi nnas till förfogande för hela utvärderingsområdet. Den nuva-
rande situationen med tre olika enheter ger utrymme för taktike-
rande, regionala konfl ikter och prestigetänkande. För avnämarna är 
detta en avgörande förbättring, eftersom utvärderingen som helhet 
blir bättre koordinerad och genomtänkt.”
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”Ehkä lopultakin päästään sellaisesta kahtiajaosta, joka on syönyt 
kohtuuttomasti jopa arviointitoiminnan uskottavuutta.”

”Arviointitoiminnalle on toivottu riippumattomuutta opetuksen 
kehittämisestä. Arviointikeskus mahdollistaa tämän riippumatto-
muuden. Toisaalta arviointitoiminta halutaan nostaa keskeisem-
mälle sijalle koulutusjärjestelmässämme.” 

”Jos arviointikeskus saa sekä riippumattoman aseman että käyttäy-
tymistieteellisiin tutkimus- ja mittaamismenetelmiin riittävästi kou-
lutetun henkilökunnan, sille syntyy edellytyksiä tuottaa luotettavaa 
tietoa koulutuksen, opetussuunnitelmien toteutumisen ja oppilas-
arvioinnin tilasta ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen näkö-
aloista.”

”Mahdolliset synergiaedut esimerkiksi menetelmäkehityksessä. Jos 
organisaatio puhaltaa yhteen hiileen, on eri koulutussektoreiden 
arvioinnin välinen keskustelu kaikkia osapuolia ja suomalaista kou-
lutusjärjestelmää palvelevaa. Sudenkuoppana voi olla kaivautumi-
nen omiin poteroihin, jolloin uudistuksesta voi tulla torso ja toi-
minta voi kääntyä sisäiseksi kinasteluksi.”

”Nationella centret för utbildningsutvärdering har antagligen en 
möjlighet att bli en viktig aktör. 
Det fi nns en del att vinna på att slå ihop verksamheten i Jyväskylä 
och verksamheten vid Utbildningsstyrelsen. Centret får dessutom 
ansvar för utvärdering av alla utbildningsnivåer, vilket är en styrka. 
Samtidigt fi nns det också risker, t.ex. att en hel del resurser slukas av 
administrationen på det nya centret. För den fi nlandssvenska utbild-
ningen har placeringen vid Utbildningsstyrelsen varit en positiv sak, 
med tanke på att det funnits möjlighet att få hjälp av svenska enhe-
tens tjänstemän. Det kommande centret kommer att få svårigheter 
att upprätthålla samma nivå på den svenska servicen”. 
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6  MITÄ KAIKKEA EHDITTIIN ARVIOIDA?

Opetushallituksen arviointitoiminnan julkaisuluettelossa on yli 120 nimikettä, 
jotka koskevat opetustoimen arviointia. Arviointiraporttien lisäksi on julkaistu 
metodista keskustelusta edistäviä kirjoja ja artikkelikokoelmia, arviointitutkimuk-
sia sekä erilaisia selvityksiä ja muistioita. 

6.1 Monipuolista arviointitoimintaa 1991–2003
Opetushallitus sai heti toimintansa alusta pitäen tehtäväkseen ministeriöltä erilais-
ten selvitysten tekemisiä. Aluksi Opetushallituksen tehtäväksi asetettiin mm. koulu-
tusjärjestelmän tilaa koskevan valtakunnallisen osaselvityksen tekeminen ja ammat-
tikorkeakoulukokeilujen koulutusohjelmien arviointi. Ensimmäinen temaattinen 
arviointihanke, jonka raporttia Opetushallituksen johto käsitteli, koski itsenäistä 
opiskelua ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeen esitteli johtoryhmälle joulu-
kuussa 1993 Anu Räisänen. Raportti päätettiin toimittaa opetusministeriöön. 

Laajat arviointihankkeet suunniteltiin asiantuntijavoimin ja toteutettiin verkos-
toyhteistyössä yliopistojen, lääninhallitusten kouluosastojen, Tilastokeskuksen ja 
Opetushallituksen omien asiantuntijoiden kanssa. Suunnitteluvaiheessa oli keskus-
teltu tietotarpeista rehtorijärjestöjen, koulutoimenjohtajien ja Kuntaliiton kanssa. 
Ammatillisissa hankkeissa oli mukana myös työelämän edustajia. Arviointitoimin-
taa leimasi halu toimia laajoissa verkostoissa. Projektiryhmät olivat hyvin suunnitel-
tuja, ja työtahti melko kireä. Raportit olivat monipuolisia: tarkasteltiin koulutuksen 
tehokkuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta mahdollisimman monipuolisesti. 
Lukion tilaa koskevassa hankkeessa käytettiin myös ulkomaisia arvioijia: esimerkiksi 
kemian ja fysiikan ylioppilastutkintotehtävistä saatiin lausuntoja Uumajan yliopis-
ton asiantuntijoilta, ja suomalaisten ylioppilaiden edellytyksistä selvitä ulkomaisissa 
yliopistoissa hankittiin tietoja ulkomailla toimineilta professoreilta. Perusopetuksen 
hankkeeseen tilattiin oppimistuloksista tietoa mm. tutkimuslaitoksista. Läänien 
edustajat hankkivat saavutettavuutta koskevaa tietoa omilta alueiltaan. Ammatil-
lisen koulutuksen arvioinneissa oli mukana laajat sidosryhmät: edustajia oli alan 
tutkijoista, työntekijä- ja työnantajajärjestöistä ja alan oppilaitoksista. Metsäalan, 
samoin kuin myöhemmin muiden ammatillisen koulutuksen alakohtaisiin arvi-
ointeihin laadittiin Opetushallituksessa päättökoe, jonka tulokset käsiteltiin Ope-
tushallituksessa.

Opetushallitus ehti ennen vuotta 2003 toteuttaa useita koulumuotokohtaisia 
tila-arviointeja. Perusopetus, erityisopetus, lukio, kansalaisopistot, kansanopis-
tot, ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ja opintokeskukset ja musiikkioppilai-
tosten perusopetus ehdittiin arvioida kertaalleen. Myös taiteen perusopetuksesta 
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ja opetushenkilöstön täydennyskoulutuksesta toteutettiin perusteelliset arvioin-
nit. Opinto-ohjausta arvioitiin eri oppilaitosmuodoissa. Ammatillisen koulutuk-
sen arviointeja toteutettiin seuraavilta aloilta: metsäala, kone-, metalli-ja sähköala, 
matkailu-, ravitsemis- ja talousala, käsi- ja taideteollisuusala, tekstiili- ja vaatetusala, 
kauppa ja hallinto sekä sosiaali- ja terveysalan lähihoitajakoulutus. Merenkulkuun 
tehtiin laadunarviointi ja opetusmaatilojen toimintaedellytykset arvioitiin. Arvi-
oinnin kohteena olivat myös saamelaisalueen kouluolot. Temaattisia arviointeja 
tehtiin useita. Lisäksi laadittiin suuri määrä selvityksiä, joita käytettiin arviointien 
perusaineistoina. Liitteenä 3 olevasta julkaisuluettelosta näkyy arviontien laaja kirjo. 

(Arviointijulkaisut osoitteessa http://www.oph.fi /julkaisut/arviointi). 

Perusopetuksen oppimistulosten arvioinnit lähtivät käyntiin 1998 matematiikan 
arvioinnilla. Äidinkielen ja modersmålin arviointi sekä luonnontieteiden ensim-
mäisen arviointi toteutettiin myös siten, että tulokset raportoitiin jo 1999. Vuonna 
2001 arvioitiin uskonto ja elämänkatsomustieto sekä tapakasvatus. Kommunikaa-
tiovalmiuksien arvioinnit toteutettiin sekä lukiossa että peruskoulussa. Lisäksi aloi-
tettiin oppimaan oppimisen arviointien valmistelu yhteistyössä Helsingin kaupun-
gin ja Helsingin yliopiston kanssa. Elinikäisen oppimisisen valmiuksia arvioitiin 
aikuiskoulutuksen alueella. 

Opetushallituksessa on toteutettu ainoastaan yksi lukion oppiaineisiin kohdistuvat 
hanke. Vuonna 2001 toteutettiin otantaperustainen fysiikan ja kemian oppimistu-
losten arviointihanke. 

Käsityksen arviointitoiminnan laajuudesta antaa seuraava ote Opetushallituksen 
ja opetusministeriön välisessä tulossopimuksessa vuosille 1999–2004, joka sisältää 
menetelmäkehityshankkeita, tila-arviointeja, oppimistulosten arviointeja ja teema-
arviointeja sekä kansainvälisessä yhteistyössä tehtävien hankkeiden koordinointia. 

0. 
0. 
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C   KOULUTUKSEN ARVIOINTI

Indikaattorit
Opetushallituksen toimialaan kuuluvan koulutuksen määrällisten indikaat-
torien perusversio tuotetaan vuoden 2000 loppuun mennessä.
Oppimistulosten ja muuhun laadulliseen arviointiin perustuvien laadullisia 
indikaattoreita koskeva ehdotus valmistuu vuoden 2002 aikana.
Opetushallitus vastaa OECD:n koulutusindikaattoriprojektin (INES) kan-
sallisesta koordinoinnintehtävästä.

Oppimistulosten arviointi: 

6. lk ja 9. lk
Matematiikka v. 2000 (3. vuoden ja 2002 joulu) v. 2004
Lukion kemia ja fysiikka (3. vuoden joulu) v. 2001
Äidinkieli ja modersmålet v. 2001 ja 2003
Ruotsi v. 2001
Finska v. 2001 
A-kielet (ei englanti) / vieraat kielet v. 2002
Uskonto, ET ja tapakasvatus v. 2001
Oppimaan oppiminen v. 2003
Kommunikaatiotaidot v. 2004 v. 2003
Sosiaali- ja terveysala, talotekniikka, rakennusala, maanmittausala v. 2000–
2002
Kaupan ja hallinnon ala v. 2001

Koulutuksen tila-arvioinnit:

Uuden koululainsäädännön vaikutusten seuranta ja arviointi v. 2001
Koulutuksen järjestäjien itsearvioinnin arviointi 2001
Perusopetuksen 1–6 luokkien opetuksen laadun vertailu 2001

Alakohtaiset arvioinnit: v. 2000–2001

Hotelli- ja ravintola-ja suurtalousala,
Koti- ja laitostalous- ja puhdistuspalveluala
Kauppa ja hallinto
Luonnonvara-alat 1 v. 2000–2001
Sosiaali- ja terveysala v. 2000–2001
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi v. 2001
Merenkulun koulutuksenarviointi v. 2001
Kansanopistotoiminta v. 2000–2001
Opinto-ohjauksen ja oppimisvaikeuksien tuen tila v. 2000–2001
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Teema-arvioinnit:
Snellman-korkeakoulun opettajakoulutuksen arviointi

Arviointimenetelmien kehittäminen: 

Itsearviointiaineisto kuntia varten v. 2001 
Itsearviointiaineisto oppilaitoksille v. 2001
Ammatillisen koulutuksen laatu ja ulkoinen arviointi
Oppisopimuskoulutuksen laatu ja itsearviointi

Arvioinnin kansainvälinen yhteistyö:

Learning to learn v. 2000–2001
Cost-hanke ammatillisessa koulutuksessa v. 2000–2001
Oppimistulokset
Kansalaisvalmiudet (Civics) v. 1999–2001
PISA v. 1999
Yhteispohjoismainen koulutusasenne barometri v. 2000–2001

Esimerkistä näkyy arviointitoiminnan kaavailtu laajuus.9 Tuona ajankohtana oppi-
mistulosten arviointien ja tila-arviointien lisäksi myös seurantaindikaattorit ja kan-
sainväliset hankkeet kuuluivat Opetushallituksen toimialaan. Vuonna 2001, juuri 
ennen kuin keskustelu arvioinnin jakamisesta kahteen eri organisaatioon käynnis-
tyi, arviointihankkeiden toteutukseen oli varattu yhteensä 12,5 miljoonaa euroa. 
Summa sisälsi myös kaikkien niiden kansainvälisten arviointien resurssit, joiden 
hallinnointia Opetushallitus koordinoi. Kansainvälisten arviointien toteutuksesta 
vastasi tuolloin sovitun yhteistyöperiaatteen mukaisesti Jyväskylän yliopiston Kou-
lutuksen tutkimuslaitos, jonne Opetushallitus osoitti arviointia varten tarpeelliset 
taloudelliset resurssit. 

Arviointitoiminnan menot on rahoitettu Opetushallituksessa siten, että henkilöstön 
palkkakustannukset ja arviointiyksikön käyttömenot sekä infrastruktuuriin tarvit-
tavat resurssit ovat olleet Opetushallituksen toimintamenomomentilla. Alkuvuo-
sina Opetushallitus rahoitti myös menetelmäkehityksen sekä eräitä oma-aloitteisesti 
arvioitavaksi ottamiaan hankkeita. Tulossopimuksessa oleviin hankkeisiin saatiin 
yleensä rahoitusta kehittämismäärärahoista. Osaa hankkeista on voitu rahoittaa 
osin ESR-hankerahoituksella. 

9 Arviointitoiminnan organsioinnin muutos vaikutti siten, että Koti- ja laitostalous- ja puhdistispalvelualan arvi-
ointi jäi tekemättä, Merenkukulusta tehtiin vain kansainvälisten sopimusten edellyttämä auditointi ja Luon-
nonvara-alojen arviointi supistui opetusmaatilojen arvioinniksi.Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi 
myöhennettiin, ja se siirtyi Koulutuksen arviointineuvoston toteutettavaksi. Myös arviointimenetelmien kehit-
tämishankkeet supistuivat.
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Ajanjaksona 1994–2000 hankkeita varten oli asetettu käyttöön alimmillaan 
5 675 000 markkaa ja enimmillään 12 515 000 markkaa. Ajanjaksona 2002–2013 
käyttöön oli asetettu alimmillaan 304 000 euroa ja ylimmillään 1 213 000 euroa.

Useimmat hankkeet olivat kaksivuotisia, ja esimerkiksi ministeriön kehittämis-
määrät arvioinnin käyttöön oli osoitettu yleensä koko hankkeen keston ajaksi sen 
vuoden budjettiin, jolloin hanke käynnistyi. Yksityiskohtaiset kuvaukset vuosien 
1994–2004 henkilö-ja määraraharesursseista (Arkistoliite 5) ja vuosien 2005–2013 
kokonaisbudjetit ovat Opetushallituksen arkistossa (Arkistoliite 6). Arkistoliitteet 
on laatinut Tuija Koskela. 

6.2  Opetushallituksen arviointityö keskittyi oppimistuloksiin 2004–2014 
Vuodesta 2004 alkaen Opetushallituksen perustehtäviin kuuluivat vain perusope-
tuksen oppimistulosten arvioinnit ja ammatillisen koulutuksen osaamisen näyt-
töjärjestelmän kehittäminen ja alakohtaiset oppimistulosten arviointihankkeet. 
Ammatillisen koulutuksen alueella pitkään mutta pienimuotoisena jatkunut laa-
tutyö oli vielä vuoden 2009 organisaatiouudistukseen asti oppimistulosten arvioin-
tiyksikössä. Myös Eurooppa-koulujen tarkastustoimintaa hoidettiin Opetushalli-
tuksen arviointiyksikössä vuoteen 2009 saakka.

Perusopetuksen alueella on arvoitu vuodesta 2004 vuorovuosin matematiikkaa  
ja modermålia sekä äidinkieltä. Kansainvälisessäkin katsannossa merkittäviä ovat 
äidinkielen, modersmålin ja matematiikan pitkittäisarvioinnit, joista päättövaiheen 
raportit valmistuivat 2011 ja 2013. Pitkittäisarvioinneista on tehty paitsi perusra-
portit myös laajemmat artikkelikokoelmat, joissa on arviointiaineistoihin perustuvia 
asiantuntija-artikkeleita.

Vuoteen 2014 ehdittiin tehdä ruotsin, fi nskan ja englanninkielen oppimistulosten 
arvioinnit on tehty kahteen kertaan. Liikunnan oppimistulokset arvioitiin toiseen 
kertaan, ja ne raportoitiin vuonna 2011. Samana vuonna raportoitiin myös kuva-
taiteen, musiikin ja käsityön oppimistulokset. Taito- ja taideaineista laadittiin myös 
artikkelikokoelma, jossa asiantuntijat pohtivat arvioinnin toteuttamista ja tuloksia. 
Aihekokonaisuuksien arviointi raportoitiin vuonna 2012, ja kestävästä kehityksestä 
on tehty jo aiemmin erillinen arviointi perusopetuksessa. Luonnontieteiden arvi-
ointi tehtiin toistamiseen siten, että vuonna 2012 raportoitiin kemian, fysiikan, 
biologian ja maantieteen tulokset. Tähänkin hankkeeseen voitiin liittää laajahko 
artikkelikokoelma, jossa pohdiskeltiin mm. tuloksien hyödyntämistä opetuksen 
kehittämisessä. Historian ja yhteiskuntaopin tulokset raportoitiin vuonna 2012. 
Vuonna 2014 julkistettiin ensimmäistä kertaa toteutetun terveystiedon oppimis-
tulosten arvioinnin tulokset. 
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Vieraiden kielten toinen laaja projekti raportoidaan 2014. Siinä on arvioitu ruot-
sin, englannin, saksan, ranskan ja venäjän oppimistuloksia perusopetuksen päät-
tövaiheessa. Kotitalouden arviointiaineisto kerättiin ensimmäisen kerran keväällä 
2014. Sen valmistuttua on Opetushallituksessa ehditty arvioida useimmat oppiai-
neet kertaalleen. Saamenkielen, viittomakielen ja romanikielen osaamisen arvioin-
tien suunnittelu on meneillään. 

Vuonna 2006 julkaistiin monipuoliseen aineistoon perustuva Jorma Kuuselan tut-
kimusraportti ”Temaattisia näkökulmia perusopetuksen tasa-arvoon”, jossa tarkas-
teltiin koulutuspoliittisesti merkittäviä teemoja. Toinen merkittävä tutkimus on 
”Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus”, jonka tutkijaryhmä teki Jorma Kuuselan 
ohjauksessa 2008. Tämän raportin lisäksi Jorma Kuusela on laatinut koulutuksen 
kehittämistarpeita palvelevia muistioita ja koonnoksia, joita ei ole julkaistu. 

Ammatillisen koulutuksen alueella vuodet 2004–2011 ovat olleet tärkeitä ammatil-
lisen osaamisen näyttöihin perustuvan järjestelmän kehittämisen kannalta. Hanke 
on ollut suuri, ja siihen on käytetty paljon resursseja. Alakohtaiset oppimistulosten 
raportoinnit käynnistettiin ministeriön määräämän arviointisuunnitelman mukai-
sesti. Ammatillisen koulutuksen alueella ammattiosaamisen näyttöihin perustuvia 
tuloksia on raportoitu seuraavasti: Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näytöt. 
2011, Ammatillinen osaaminen metsäalan perustutkinnossa 2012, Ammatillinen 
osaaminen rakennusalan perustutkinnossa 2012, Ammatillinen osaaminen maa-
talousalan perustutkinnossa 2013, Ammatillinen osaaminen sähkö- ja automaati-
otekniikan perustutkinnossa 2013 ja Ammatillinen osaaminen hiusalan perustut-
kinnossa 2013. 

Vuonna 2014 raportoidaan liiketalousalan, käsi- ja taideteollisuusalan sekä kotityö- 
ja puhdistupalvelualan oppimistulokset. 

Ammatillisen koulutuksen arvioinneissa on viime vuosina kerätty aineistoa paitsi 
oppilaitosten tuottamista osaamisen näyttöjen tallenteista, myös tekemällä arvioin-
tikäyntejä. Näiden oheisaineistojen merkitys on osoittautunut tärkeäksi tuloksia 
raportoitaessa. Raporttien sisältämä tietomäärä on lisääntynyt ja niiden käyttökel-
poisuus oppilaitosten kehittämisessä on parantunut. Vireillä olevan ammatillisen 
koulutuksen oppimistulosten tiedonkeruun- ja palautteenannon sähköistämishank-
keen yhteydessä onkin tarkoitus sisällyttää oppilaitoksista kerättäviin tietoihin aiem-
paa enemmän tuloksien tulkinnassa tarvittavaa taustatietoa. 

Arviointien yhteydessä on vuosien varrella noussut esille sellaisia yhteiskunnallisia 
ongelmia, joiden ratkaisuun tarvitaan paitsi kaikkien kasvattajien, myös työelä-
mänedustajien ja poliittisten päättäjien toimia. Perusopetuksen arvioinneissa on 
havaittu, että tyttöjen ja poikien oppimistuloksissa ja koulunkäyntiasenteissa on 
eroa. Aihekokonaisuuksien arvioinnin yhteydessä havaittiin, että tyttöjen ja poikien 
asenteet ammatinvalintoja koskevissa ratkaisuissa heijastavat yllättävän paljon niitä 
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lukkiutuneita käsityksiä sukupuolenmukaisista odotuksista, jotka kuormittavat 
monien perheiden arkea ja ylläpitävät sukupuolisidonnaista palkkaperinnettä. Met-
säalan ja hiusalan arvioinneissa havaittiin, että opiskelijoiden arvioinnissa on suku-
puolenmukaista vaihtelua: lopullisen arvosanan määräytyminen poikkeaa näyttöjen 
tuloksien perusteella annetuista arvioista. Tämä ja perusopetuksessa esille nousseet 
opiskelija-arvioinnin ongelmat ovat saaneet arvioijat korostamaan opettajien perus-
ja täydennyskoulutuksen merkitystä: asenteiden ravistelua ja uutta tietoa tarvitaan, 
jotta lapset ja nuoret voisivat kokea saavansa tasa-arvoista kohtelua.

Perusopetuksen oppimistulosten arviointien ja niiden aineistoihin perustuneiden 
arviointitutkimuksien mukaan koulukohtaiset oppimistulosten erot ovat kasvaneet 
viime vuosina. Arviointien yhteydessä ei toistaiseksi ole tullut esille valtakunnalli-
sessa vertailussa kovin merkittäviä alueellisia eroja. Riittävästi on kuitenkin viitteitä 
siitä, että haja-asutusalueiden lasten koulunkäyntiolosuhteiden tarkempi arviointi 
olisi paikallaan. 
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7   TULOKSISTA VIESTIMINEN JA TIETOJEN    
 HYÖDYNTÄMINEN 

Arviointien tuloksista tiedottaminen on ollut arvioijien ja pääjohtajan vastuulla. 
Raportin painatusluvasta on aina päättänyt pääjohtaja. Raportit sisältävät keskeiset 
tulokset.10 Valmiit raportit on toimitettu opetusministeriöön. Ministeri on viime 
kädessä päättänyt siitä, tiedottaako tuloksista ministeriö vai Opetushallitus. 

Arviointitulosten julkaisuprosessiin on tullut vuosien varrella muutoksia. Vilho Hir-
ven ja Jukka Sarjalan pääjohtajakaudella vallitsi tiukka sääntö, jonka mukaan arvioi-
jien tulkintoihin tai johtopäätöksiin ei puututa. Kehittämistoimenpidesuositusten 
pohdinnat käynnistyivät vasta valmiiden raporttien pohjalta.

Ensimmäisten hankkeiden yhteydessä Opetushallitus valmisteli kehittämistoimen-
pidesuositukset sidosryhmien lausuntoja hyödyntäen. Esimerkiksi ”Erityisopetuksen 
tila”-raportista saatiin 51 lausuntoa, joiden perusteella muokattiin toimenpidesuo-
situkset. Johtokuntakäsittelyn jälkeen toimenpidesuositukset toimitettiin ministeri-
öön. Tavallista oli, että toimenpidesuositukset päätyivät ministeriön toimintasuun-
nitelmiin ja/tai Opetushallituksen ja ministeriön välisiin tulossopimuksiin. 

Etenkin ohjelma-arviointiperinteen mukaisten toimintatapojen yleistyminen vai-
kutti siihen, että arvioijilta ryhdyttiin odottamaan kehittämissuosituksia. Muu-
tos näkyy Opetushallituksessakin: vuoden 2003 jälkeen arviointiraporteissa alkaa 
esiintyä selkeitä kehittämissuosituksia arvioivien johtopäätöksien sijaan. Joissakin 
hankkeissa uusi käytäntö on johtanut siihen, että raportissa tuloksista esitettyjä tul-
kintoja ja kehittämissuosituksia on jouduttu käsittelemään pääjohtajapalavereissa. 
Kokenut arvioija kuvasi haastattelussa asioiden muuttuneen ajan kuluessa siten, että 
painatuslupaa edeltäneissä tulosten esittelyissä ”pääjohtaja pyrki myös ohjailemaan 
oppimistulosten arviointien tuloksia ja niiden tulkintaa”. Johdon edustaja muisteli 
asiaa siten, että hänen mielestään johtoryhmä piti arviointityötä tärkeänä ja halusi 
sen vuoksi perehtyä raportteihin huolellisesti. Hän sanoi kiinnittäneensä huomiota 
siihen, että arvioijat väliin hämmästelivätkin raporttien tarkkaa luentaa, mutta näki 
itse, että etenkin pääjohtaja halusi huolellisella lukemisella ja ilmaisujen pohtimisella 
osoittaa arvostustaan ja haluaan nähdä kehittämissuositukset Opetushallituksen, ei 
ainoastaan yksittäisen arvioijan näkemyksinä.

10 Perusopetuksen alueella käytiin 2000-luvun alkuvuosina kiivasta keskustelua koulukohtaisten arviointitieto-
jen julkistamisesta. Kysymystä selvitettiin tietosuojavaltuutetun avustuksella. Julkistamisasioita puitiin myös 
oikeudessa sekä perusopetuksen että lukioiden osalta. Perusopetukseen kohdistunut kantelu liittyi kuntien 
itseään varten hankkimaan arviointitietoon. KHO päätyi käsittelyssään julkisuuslain perusteella siihen, että 
opetuksen järjestäjän kehittämistoimintaansa varten tarkoitetut tulokset on annettava toimittajan käyttöön. 
(KHO:2005:26/ 10.5.2005/1062 ja KHO:2007:39/21.6.2007/1663). 
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Opetushallituksesta raportit on aina toimitettu kaikille ministeriön keskeisille toi-
mijoille ja sivistysvaliokunnan jäsenille sekä niille oppilaitoksille ja opetuksen ja 
koulutuksen järjestäjille, jotka ovat olleet mukana arvioinnissa. Raportit ovat myös 
Opetushallituksen verkkosivuilla. 

Vielä 2000-luvun alkuun myös sivistysvaltiokuntaa informoitiin merkittävimmistä 
tuloksista. Sivistysvaltiokunnan valiokuntaneuvos Marjo Hakkila totesikin, että 
valiokunnassa keskusteltiin arviointitoiminnan alkuvuosina hyvin paljon arvioin-
nista. Nykyisin arviointi on esillä lähinnä vain säädöstarkituksien yhteydessä. Myös 
johtokunnan informointi on muuttunut lyhyiksi tietoiskuiksi aiempien perusteellis-
ten keskustelujen sijaan. Opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja Sari Sarko-
maa ja johtokunnan työskentelyyn jäsenenä osallistunut Jukka Gustafsson pahoit-
telivatkin sitä, että kokousten tiiviit aikataulut ovat johtaneet siihen, että tuloksien 
käsittely typistyy lähinnä tietoiskuiksi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ollut keskeisessä asemassa tuloksien hyödyntämi-
sestä päätettäessä. Alkuvuosien suuret tilahankkeet johtivat mm. laajaan vieraiden 
kielten opetuksen kehittämiseen, jota varten käynnistettiin monivuotinen KIM-
MOKE-projekti. Samaan aikaan käynnistettiin tulokselliseksi osoittautunut luon-
nontieteiden kehittämisprojekti LUMA: etenkin perusopetuksen kemian oppimis-
tulokset olivat parantuneet vuoden 1999 arvioinnista selvästi vuonna 2012 rapor-
toidun arvioinnin perusteella. Uusimpien arviointien tulokset lienevät osaltaan vai-
kuttaneet siihen, että opetusministeri Krista Kiuru on käynnistänyt 2013 Tulevai-
suuden peruskoulu -hankkeen.

Opetussuunnitelman ja tutkintojen perusteissa arviointeja on hyödynnetty monin 
tavoin. Ammatillisen koulutuksen alueella alakohtaisissa arvioinneissa esille nous-
seet työelämän tarpeiden ja saavutettujen taitojen ristiriidat herättivät laajan työelä-
mälähtöisen ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisaallon.

Erittäin merkitykselliseksi arvioinniksi osoittautui myös ammatillisia aikuiskoulu-
tuskeskuksia koskenut lisäkoulutuksen pedagoginen arviointi, joka viritti pitkään 
jatkuneen prosessin koulutuksen ohjaus- ja seurantakäytänteiden ongelmista. 
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Arviointien tuloksien hyödyntämisessä on vaihtelua. Arvioijat kuvasivat asiaa haas-
tatteluissa mm. näin:

Yliopistojen ja etenkin opettajankouluttajien kanssa tehty yhteistyö arviointien 
tulosten hyödyntämiseksi on viime vuosina kohentunut. Osaltaan asiaan lienevät 
vaikuttaneet yliopistolaisten aiemaa suurempi yleistietämys arviointitoiminnasta, 
ja osittain myös Opetushallituksen arvioijien aktiivisuuden lisääntyminen. Arvi-
ointien vastuuhenkilöt ovat esitelleet tuloksia opettajankoulutuslaitoksissa ja täy-
dennyskoulutustilaisuuksissa sekä muilla foorumeilla. Haastattelussa tuli silti esille 
myös ongelmia:

”Opetussuunnitelman ja opetuksen kehittäjät ovat joskus kokeneet 
uhkana sen, että arviointitieto on tuonut näkyville sellaisia koulu-
jen ja oppilaiden sukupuolen mukaan eriytyneitä oppimistuloksia 
ja oppilasarvioinnin ongelmia, jotka vaatisivat huomattavia muu-
toksia. Mm. tarve perusopetuksen päättöarvioinnin arvosanojen täs-
mällisten kriteerien määrittämiseksi on kohdannut yllättävää muu-
tosvastarintaa. ”

”Ammatillisessa koulutuksessa näyttöperustainen oppimistulosten 
arviointi on tuottanut tietoa ammattiosaamisen näyttöjen toimi-
vuudesta arvioinnissa ja työelämälähtöisyyden toteutumisesta, mikä 
on yksi keskeinen tavoite ammatillisessa koulutuksessa. Ammatil-
lisessa koulutuksessa olen havainnut, että koulutuksen järjestäjät 
alkavat vähitellen odottaa arviointituloksia ja ovat alkaneet käyttää 
niitä osana oman toiminnan arviointia, esimerkiksi arviointitietoa 
siitä kuinka paljon ammattiosaamisen näyttöjä suoritetaan työpai-
koilla ja kuinka paljon oppilaitoksissa ja kuka osallistuu arviointiin 
ja kuka päättää arvosanoista. Sitä kautta mm. työelämälähtöisyyden 
tavoite on saanut tukea toteutumiseen. ”

”Opettajien täydennyskoulutusta, joka pohjautuisi arviointeihin, on 
ollut vähemmän kuin luulisi. Tämä seikka kytkeytyy opetusministe-
riön tapaan ohjata opetushenkilöstön täydennyskoulutusta. Etenkin 
opiskelija-arvioinnin ongelmat ovat jääneet täydennyskoulutuksessa 
varjoon, vaikka ongelmista on raportoitu pitkään. ”
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Arviointihenkilöstö on osallistunut erilaisiin alan konferensseihin, ja jakanut aktiivi-
sesti tietoa suomalaisesta arviointitoiminnasta ja sen tuloksista kutsuttuna alustajana 
ulkomailla ja pitämällä esitelmiä kansainvälisille vieraille kotimaassa. Arviointijär-
jestelmään tutustumaan tulleiden delegaatioiden määrä on lisääntynyt. Esimerkiksi 
Jari Metsämuuronen muisteli pitäneensä kansainvälisille yleisöille oppimistulosten 
arviointiin liittyviä esityksiä seuraavasti: 2001 Palestiinan opetusministeriön arvi-
ointiryhmä, 2002 USA:n delegaatio, 2003 Azerbaijanin Opetusministeriön dele-
gaatio, 2003 Sri Lankan delegaatio, 2005 PISA seminaarin kansainväliset ryhmät, 
2007 World Bank/Uruguay/ Chile delegaatio, 2007 Edinburghissa OECD:n dele-
gaatioille, 2008 Norjalaisten rehtoreiden delegaatio, 2008 Palestiinan opetusminis-
teriön delegaatio ja 2010 Nepalin Opetusministeriön delegaatio.

Osa arvioijista on toiminut ulkoministeriön toivomuksesta myös kehitysyhteistyö-
hankkeiden johtamis- ja konsultointitehtävissä.
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8  KATSE TULEVAAN

Suomalaisessa julkishallinnossa on viime vuosikymmenien aikana opittu, että 
tärkeät päätökset edellyttävät perustakseen luotettavaa tietoa. Opetustoimi on 
omaksunut tämän toimintatavan. Monipuolinen tietoperusta, jonka olennaisen 
osan laadukas arviointitieto muodostaa, luo edellytykset koulutusjärjestelmän kehit-
tämiselle siten, että kansalliset sivistystarpeet ja työelämässä tarvittavat tiedot ja tai-
dot vastaavat kansakuntamme tarpeita globaalissa kehityksessä. 

Arviointien tuottaman tietovarannon kokoaminen ja ylläpito on Kansallisen 
koulutuksen arviointikeskuksen suuri haaste. Arviointien tuottaman tietovaran-
non tallentaminen sellaiseen muotoon, että sitä voidaan hyödyntää koulutuspoliit-
tisten selvitysten ja arviointitutkimusten tarpeisiin on mittava, mutta välttämätön 
tehtävä. 

Arvioinnin menetelmällinen kehittäminen edellyttää yhteistyötä arvioijien, 
opettajien ja tutkijoiden kanssa.  Sähköisen tiedonkeruun käynnistyttyä tarvi-
taan erityisesti mielekkäiden ja monipuolisten vuorovaikutteisten tehtävätyyppien 
kehittelyä. Monivalintehtäviä tulee kehittää siten, että ne varmistetaan vaikeusta-
soiltaan vaihteleviksi ja samalla riittävän reliaabeleiksi. 

Koulutuksen sähköisen tiedonkeruun ja palautteenannon kehittämisessä tulee 
varmistaa se, että koulutuksen järjestäjät saavat käyttöönsä paitsi oppilaitoskohtaista 
oppimistulostietoa, myös tuloksien tulkintaa palvelevaa kansallista vertailutietoa. 
Aikuiskoulutuksen tuottaman ammatillisen osaaminen arviointi tulee sisällyttää 
kehitettävän sähköisen järjestelmän piiriin.  

Oppimistuloksia on arvioitava monipuolisesti. Vastaisuudessakin on tärkeätä, 
että myös oppimaan oppimista, kommunikaatiovalmiuksia ja elinikäiseen opiske-
luun motivoitumista arvioidaan. Sekä yleissivistävän että ammatillisen koulutuksen 
arviointiaineistojen keruun yhteydessä on voitava kerätä myös sellaista taustatietoa, 
joka mahdollistaa tuloksissa esiintyvän vaihtelun tutkimisen.

Arviointikeskus tarjoaa mahdollisuuden eri oppilaitosmuotojen rajat ylittäviin 
alakohtaisiin arviointeihin. Työelämän tarpeiden ja koulutuksen taloudellisuuden 
kannalta on tärkeätä tehdä sellaista alakohtaista arviointia, joka tuottaa tietoa paitsi 
koulutuksen sisällölliseen myös määrälliseen suunnitteluun. 

Arviointikeskuksen tulee kehittää yhteistyötä opetuksen ja koulutuksen järjes-
täjien kanssa siten, että paikallisesti tuotettua tietoa voidaan käyttää myös kansalli-
siin tarkoituksiin. On myös huolehdittava siitä, että kansallisesti tuotettua ajasaista 
tietoa arviointien tuloksista ja arviointimenetelmistä on opetuksen ja koulutuksen 
järjestäjien käytettävissä. 
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Arviointitietoa tuotetaan kehittämisen perustaksi. Suuri haaste on ranking-listo-
jen välttäminen perusopetuksessa nyt, kun siirrytään sähköisiin järjestelmiin. Poliit-
tiset päättäjät ovat vastuussa siitä, että arviointitietoja ei jatkossakaan käytetä muihin 
kuin kehittämistarkoituksiin.

Tuloksista viestimisen on oltava tehokasta ja ajantasaista. Arviointien tulokset on 
viestittävä Eduskunnalle, sivistysvaliokunnalle, opetus- ja kulttuuriministeriölle ja 
Opetushallitukselle sekä oppilaitoksille aktiivisesti ja riittävän perusteellisesti. Vies-
tintämuotoja on kehitettävä yhdessä. 
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Arvioinnissa on ollut mukana 113 yläkoulua ja niiden yhdeksän-
nen vuosiluokan 8 448 oppilasta eri puolelta Suomea.

Eero K. Niemi

2010

Arviointi 13/96 Aikuiskoulutuskeskukset 1995 Risto 
Hakkarainen 1996

ISBN: 
952-13-1674-8

Aikuisopiskelijan ohjaus opintopolun tukena sekä 
oppilaitoksen toimintakulttuurin osana

Aikuisopiskelijan ohjaus opintopolun tukena sekä oppilaitoksen 
toimintakulttuurin osana. Aikuisopiskelijan ohjausta koskeva 
tapaustutkimusosuus on osa Opetushallituksen aikuisopiskelijan 
ohjauksen arviointiprojektia 2002–2003. Tapaustutkimus toteutet-
tiin Joensuun yliopiston kasvatustieteen laitoksen AIKO-projektin 
toimintana toukokuun 2002 - marraskuun 2003 välisenä aikana. 
Tapaustutkimusosuuden tavoitteena on kuvata ja arvioida laadul-
lisen tiedon avulla aikuisopiskelijan ohjauksen tilaa eri aikuisop-
pilaitosmuodoissa sekä eri tavoitteisissa koulutuksissa. Samalla 
pyritään osoittamaan oppilaitostasoisia ja opettaja- ja ohjaajakoh-
taisia kehittämistarpeita sekä ennakoimaan laajemminkin mahdol-
lisiaohjauksen kehittämiskohteita.

Mervi Pajarinen, 
Helena Puhakka, 
Marjatta 
Vanhalakka-
Ruoho

2004

Akkreditierungsmodel fur Ausbildungsprogramme in Hotel und
ISBN 
978-952-13-3901-1 
(nid.)
978-952-13-3902-8 
(pdf)
978-952-13-3902-8

Alueellinen vaihtelu koulutuksessa

Kari Nyyssölä

2009 
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Arviointi 7/95 Ammatillinen koulutusjärjestelmä 1990-luvulla, kehityspiirteitä ja 
arviointinäkökulmia

Veikko Autio, 
Matti Kimari 1995

Arviointi 7/95 Ammatillinen koulutusjärjestelmä 1990-luvulla, kehityspiirteitä ja 
arviointinäkökulmia  

Veikko Autio, 
Matti Kimari 1995

978-952-13-5567-7 
(nid.)
 978-952-13-5568-4 
(pdf)
Koulutuksen seuran-
taraportit 2013:6

Ammatillinen osaaminen hiusalan perustutkinnossa

Raportti kertoo hiusalan perustutkinnon opiskelijoiden ammatilli-
sesta osaamisesta. Arviointi perustuu pääosin ammattiosaamisen 
näyttöjen arvosanoihin ja niiden tarkasteluun taustamuuttujittain. 
Arvosanojen lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty muuta seuranta-
tietoa sekä koulutuksen järjestäjien itsearviointeja. Arviointitieto on 
koottu kolmen vuoden ajalta vuonna 2009 aloittaneiden opiskeli-
joiden oppimistuloksista.

Anu Räisänen, 
Paula Kilpeläinen 
ja Pirjo Väyrynen 

2013

978-952-13-5569-1 
(nid.)
 978-952-13-5570-7 
(pdf) Koulutuksen 
seurantaraportit 
2013:7

Ammatillinen osaaminen maatalousalan perustutkin-
nossa

Raportti kertoo maatalousalan perustutkinnon opiskelijoiden 
ammatillisesta osaamisesta. Arviointi perustuu pääosin ammat-
tiosaamisen näyttöjen arvosanoihin ja niiden tarkasteluun taus-
tamuuttujittain. Arvosanojen lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty 
muuta seurantatietoa sekä koulutuksen järjestäjien itsearviointeja. 
Arviointitieto on koottu kolmen vuoden ajalta vuonna 2009 aloitta-
neiden opiskelijoiden oppimistuloksista.

Anu Räisänen, 
Paula Kilpeläinen 
ja Pirjo Väyrynen

2013

978-952-13-5160-0 
(nid.)
978-952-13-5161-7 
(pdf)
Koulutuksen seuran-
taraportit 2012:7
ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8934 
ISSN 1798-8942 

Ammatillinen osaaminen metsäalan perustutkinnossa

Tämä raportti kertoo opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta 
metsäalan perustutkinnossa. Arviointi perustuu pääosin ammat-
tiosaamisen näyttöjen arvosanoihin ja niiden vertailuun tausta-
muuttujittain. Arvosanatietojen lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty 
myös muuta seurantatietoa sekä koulutuksen järjestäjien itse-
arviointeja. Arviointitietoa on koottu vuosina 2008–2011 yhdestä 
vuosikurssista.

Anu Räisänen, 
Paula Kilpeläinen 
ja Pirjo Väyrynen

2012

ISBN:
978-952-13-5158-7 
(nid.)
978-952-13-5159-4 
(pdf)
Koulutuksen seuran-
taraportit 2012:6
ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8934 
ISSN 1798-8942 

Ammatillinen osaaminen rakennusalan perustutkin-
nossa

Raportti kertoo opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta 
rakennusalan perustutkinnossa. Arviointi perustuu pääosin 
ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoihin ja niiden vertailuun 
taustamuuttujittain. Arvosanatietojen lisäksi arvioinnissa on hyö-
dynnetty myös muuta seurantatietoa sekä koulutuksen järjestäjien 
itsearviointeja. Arviointitietoa on koottu vuosina 2008–2011 yhdes-
tä vuosikurssista.

Anu Räisänen, 
Paula Kilpeläinen 
ja Pirjo Väyrynen

2012

978-952-13-5571-4 
(nid.)
 978-952-13-5572-1 
(pdf)
Koulutuksen seuran-
taraportit 2013:8

Ammatillinen osaaminen sähkö- ja automaatiotekniikan perustut-
kinnossa 

Raportti kertoo sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon 
opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta. Arviointi perustuu 
pääosin ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoihin ja niiden tar-
kasteluun taustamuuttujittain. Arvosanojen lisäksi arvioinnissa on 
hyödynnetty muuta seurantatietoa sekä koulutuksen järjestäjien 
itsearviointeja. Arviointitieto on koottu kolmen vuoden ajalta vuon-
na 2009 aloittaneiden opiskelijoiden oppimistuloksista.

Pirjo Väyrynen, 
Anu Räisänen ja 
Paula Kilpeläinen 2013
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ISBN:
952-13-0678-5
Arviointi 9/1999

Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta

Suositus koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille
Opetushallitus on määritellyt ammatillisen koulutuksen laatute-
kijöitä yhdessä 33 oppilaitoksen kanssa. Yhteistyön tuloksena 
virasto julkaisee ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta 
suosituksen, joka toimitetaan nyt koulutuksen järjestäjien ja 
oppilaitosten käyttöön. Eri oppilaitosryhmien ja koulutusalojen 
asiantuntijat ovat muokanneet suositusta sellaiseksi, että se olisi 
käyttökelpoinen lähtökohta laatutyötä erilaisissa olosuhteissa 
aloitettaessa ja toteutettaessa. Siksi suositus on varsin yleisellä 
tasolla, mistä sitä on täsmennettävä eri koulutusaloille ja erilaisiin 
oppimisympäristöihin sopivaksi.

1999

Arviointi 9/1999
ISBN:
952-13-0678-5

Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta

Suositus koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille
Opetushallitus on määritellyt ammatillisen koulutuksen laatute-
kijöitä yhdessä 33 oppilaitoksen kanssa. Yhteistyön tuloksena 
virasto julkaisee ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta 
suosituksen, joka toimitetaan nyt koulutuksen järjestäjien ja 
oppilaitosten käyttöön. Eri oppilaitosryhmien ja koulutusalojen 
asiantuntijat ovat muokanneet suositusta sellaiseksi, että se olisi 
käyttökelpoinen lähtökohta laatutyötä erilaisissa olosuhteissa 
aloitettaessa ja toteutettaessa. Siksi suositus on varsin yleisellä 
tasolla, mistä sitä on täsmennettävä eri koulutusaloille ja erilaisiin 
oppimisympäristöihin sopivaksi.

Eeva Löfström

1999

Arviointi 6/2000 Ammatillisen koulutuksen laatu ja sen arviointi Juha Vaso 2000
ISBN:
978-952-13-4815-0 
(pdf) 
Raportit ja selvitykset 
2011:18 
ISSN-L 1798-8918 
ISSN 1798-8926 

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnin sähköinen 
järjestelmä – Tavoitetila

Opetushallitus kehittää oppimistulosten arviointia ja siihen liittyvää 
sähköistä tietojärjestelmää vuosien 2011−2013 aikana. Uusi 
järjestelmä testataan vuonna 2012 ja kaikki tutkinnot tulevat sen 
piiriin syksystä 2013. Uuden järjestelmän piirteitä kuvataan sekä 
tässä että raportissa: Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten 
arviointi sähköiseen järjestelmään siirryttäessä.

2011

ISBN: 978-952-13-
4815-0 (pdf) ISSN-L 
1798-8918 Raportit ja 
selvitykset 2011:18

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnin sähköinen 
järjestelmä – 

Tavoitetila
2011

ISBN: 
978-952-13-4814-3 
(pdf) 
Raportit ja selvitykset 
2011:17
ISSN-L 1798-8918 
ISSN 1798-8926

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvointi sähköiseen 
järjestelmään siirryttäessä
Opetushallitus kehittää oppimistulosten arviointia ja siihen liittyvää 
sähköistä tietojärjestelmää vuosien 2011−2013 aikana. Uusi 
järjestelmä testataan vuonna 2012 ja kaikki tutkinnot tulevat sen 
piiriin syksystä 2013. Uuden järjestelmän piirteitä kuvataan tässä 
sekä myös raportissa: Ammatillisen koulutuksen oppimis-
tulosten arvioinnin sähköinen järjestelmä.

2011
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ISBN: 
952-13-1561-X

Ammatillisen koulutuksen tila

Yhteenveto vuosina 1995–2001 tehtyjen arviointien tuloksista 
ja arvioinnin kehitystyöstä. Ammatillista koulutusta on kehitetty 
viimeisten vuosikymmenten aikana voimakkaasti. Tämä on 
merkinnyt muun muassa koulutuksen ylläpitojärjestelmän, koulu-
tuksen ennakoinnin ja määrällisen säätelyn, tutkintorakenteiden, 
opetussuunnitelmien, opetus- ja ohjauskäytänteiden sekä erilais-
ten yhteistyösuhteiden kehittämistä. Uudistuneen lainsäädännön 
myötä elinikäisen oppimisen, työelämäyhteistyön sekä koulutus-
organisaatioiden välisen yhteistyön tavoitteet korostuvat edelleen. 
Opetushallitus on arvioinut ammatillista koulutusta monelta kan-
nalta ja julkaissut arviointiraportteja vuosittain. Arvioinneissa on 
kattavasti tarkasteltu yllä kuvattuja arvioinnin kohteita ja arvioinnit 
tuovat esiin ammatillisen koulutuksen yhteisiä ja aloittain eriytyviä 
piirteitä. Arvioinnit ovat myös johtaneet erillisiin kehittämisohjel-
miin tai tuloksia on muutoin käytetty kehittämisen lähtökohtana. 
Tämä raportti on tehty Opetushallituksen johtokunnan aloitteesta. 
Raporttiin on koottu tiivistetysti vuosina Opetushallituksen 1995-
2002 välisenä aikana tehtyjen arviointien tulokset sekä hyviä käy-
tänteitä. Raportin avulla pyritään edistämään arvioinnin tulosten 
tunnettuutta ja lisäämään arviointien vaikuttavuutta.

Anu Räisänen ja 
Tarja Frisk

2002 

Arviointi 9/2002 Ammatillisen koulutuksen tila, Yhteenveto vuosina 1995-2001 
Tehtyjen arviointien tuloksista ja arvioinnin kehitystyöstä.

Anu Räisänen, 
Tarja Frisk 2002

Arviointi 9/2002 Ammatillisen koulutuksen tila, Yhteenveto vuosina 1995-2001 
Tehtyjen arviointien tuloksista ja arvioinnin kehitystyöstä.

Anu Räisänen, 
Tarja Frisk 2002

moniste 22/97 Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden arviointi kuntayhtymis-
sä 1997

Arviointi 10/98 Ammatillisen lisäkoulutuksen pedagogiikan arviointi Virve Remes, 
Pentti Yrjölä 1998

Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinto- ja opetussuunnitelmauu-
distuksen toteutuminen

Pirjo Väyrynen

Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinto- ja opetussuunnitelmauu-
distuksen toteutuminen

Pirjo Väyrynen

Arviointi 3/95 Ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen yhteistoiminta – 
vuosiraportti 1993

Berit Kilpinen, 
Pirjo Väyrynen 1995

KOPPI 2002–2007
ISBN 952-13-2725-1 
(nid.)
ISBN 952-13-2726-X 
(pdf)
ISSN 1237-6590

Ammattiosaamisen näytöillä kansallista arviointitietoa

Kansallinen näyttöperusteinen oppimistulosten arviointijärjestel-
män kehittämishanke koppi 2002–2007
englanti (National evaluation data based on vocationla skills 
demonstrations)

Opetus-
hallituksen
työryhmä 2006 

Evaluation

An Independent Evaluation of Comprehensive Curriculum Reform 
in Finland

Nigel Norris, 
Roger 
Aspland, Baryy 
MacDonald, 
John Schostak, 
Barbara 
Zamorski
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ISBN:
978-952-13-3633-1 
(pdf)

Arvioi, opi ja kehity

Ammattiosaamisen näyttöjen vertaisarviointi tukee koulutuksen 
järjestäjän näyttöjärjestelmää. Toisilta oppiminen, yhteiset arvi-
ointikeskustelut ja palautteen antaminen ovat käytännön välineitä 
työelämäyhteistyön tiivistämisessä ja ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisessa. Julkaisussa kerrotaan ammattiosaamisen 
näyttöjen vertaisarviointikokeiluista, vertaisarvioinnista opettajan 
työvälineenä ja ammattiosaamisen näyttöjen laadunvarmen-
nuksen menetelmänä. Kokemukset ovat syntyneet kansallista 
oppimistulosten arviointia koskevassa Opetushallituksen kehittä-
mishankkeessa.

Mari Räkköläinen 
& Kirsti Stenvall

2008 

Arviointi 1/2006

ISBN:
952-13-2683-2

Arvioinnilla laatua koulutukseen. 

Julkaisun tarkoituksena on motivoida ja tukea opetuksen/koulu-
tuksen järjestäjiä opetustoimen paikallisen ja seudullisen arvioin-
nin järjestämisessä. Laadukkaan opetuksen ja palvelujen järjestä-
misen edellytyksenä on toimintaa kehittävä arviointi. Artikkeleissa 
kuvataan koulutuksen paikallista arviointia osana opetuksen 
järjestäjien yhteistyötä, palvelujen järjestämisen vuosisuunnittelua 
ja koko opetustoimen strategista suunnittelua.

Eero K. Niemi 
(toim.)

2006

ISBN 978-952-13-
5194-5 (nid.)
ISBN 978-952-13-
5195-2 (pdf) 
Oppaat ja käsikirjat 
2012:9 
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8950 
(painettu)
ISSN 1798-8969 

Arvioinnin opas

Arvioinnin opas on laadittu ammatillisen koulutuksen ja näyttötut-
kintojen järjestäjien, työelämän edustajien ja tutkintotoimikuntien 
sekä opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien käyttöön. Oppaan on 
tarkoitus helpottaa arvioinnin suunnittelua ja toteuttamista

2012

ISBN:
978-952-13-3675-1

Arviointikokeilu II 2004-2007

Kansallista näyttöperusteista oppimistulosten arviointijärjestelmää 
on kehitetty Opetushallituksen johtamassa KOPPI-hankkeessa 
ja siihen liittyvissä arviointikokeiluissa. Hanke käynnistyi vuonna 
2002 ja se päättyi keväällä 2008. Ensimmäinen arviointikokeilu 
(pilotti I) toteutettiin vuosina 2002–2003 ja toinen arviointikokeilu 
(pilotti II) 2004–2007. Ensimmäisen kokeilun tulokset julkaistiin 
2004.Arviointikokeiluissa oppimistulosten arviointitieto on koottu 
suoraan koulutuksen järjestäjän organisoimista ammattiosaami-
sen näytöistä. Näyttöjen suunnittelussa ja arvioinnissa on käytetty 
kansallisia ammattiosaamisen näyttöaineistoja. Kansallista arvi-
ointitietoa kerättiin näytöistä opintokokonaisuuksittain ja arviointi-
kohteittain ja arviointi kirjattiin yhtenäiselle opintokokonaisuuden 
näyttöarvosanan dokumentointilomakkeelle.

Mari Räkköläinen 
ja Paula 
Kilpeläinen

2008 

ISBN: 978-952-13-
3675-1 Arviointikokeilu II 2004-2007 2004

Arviointi 11/96

Arviointiraportti peruskoulun opetussuunnitelmauudistuksesta

Nigel Norris, 
Roger 
Aspland, Barry 
MacDonald, 
john Schostak, 
Barbara 
Zamorski

1996

Arviointi 2/2004
ISBN:
952-13-2150-4

Asiakastyytyväisyyskyselyt ammatillisia oppilaitoksia 
ja oppisopimustoimintaa varten

Aila Korpi
2004 

Arviointi 2/95
Askelia yleissivistävän koulutuksen arviointiin

Kaija Salmio, 
Kirsi Lindroos-
Hinberg

1995
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Arviointi 2/95 
Askelia yleissivistävän koulutuksen arviointiin

Kaija Salmio, 
Kirsi Lindroos-
Hinberg

1995

Evaluation 4/2002

ISBN:
952-13-1424-

Assessing Learning-to-Learn A Framework

The concept of learning-to-learn has been adopted in response 
to the new challenges and demands presented for educatio-
nal assessment by changes due to the educational reforms 
made in the 1990’s. According to the new legislation in Finland 
since 1.1.1999, the evaluation and assessment of educational 
outcomes form an important tool in directing education. At the 
preparatory stage of the educational legislation, a framework for 
evaluating educational outcomes was prepared and accepted by 
the National Board of Education. Education is understood to be 
effective when it succeeds in promoting the personal growth and 
development of individuals, and the capacity building and deve-
lopment of society, culture and working life.

Jarkko 
Hautamäki, 
Pekka Arinen, 
Sanna Eronen, 
Airi Hautamäki, 
Sirkku Kupiainen, 
Bettina Lindblom, 
Markku 
Niemivirta, Laura 
Pakaslahti, 
Pekka Rantanen, 
Patrik Scheinin

2002

Arviointi 13/95 Det fi nländska gymnasiet 1994

Sammandrag av den nationella utvärderingen av gymnasiet

Ritva Jakku-
Sihvonen, Heikki 
Blom

1995

Utvärdering 5/98 Det nationella utvärderingssystemet gällande inlärningsresultat 1998
Oppimistulosten arvi-
ointi 1/2006
ISBN: 
952-13-2688-3

Ei taito taakkana ole

Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arvi-
ointi 9. vuosiluokalla 2005

Hannu-Pekka 
Lappalainen 2006 

En utredning om fängars deltagande i utbildning, inlärningsfär-
digheter och strategier samt utbildningens kvalitet

Leena Koski, 
Kaija Miettinen

En utredning om fängars deltagande i utbildning, inlärningsfär-
digheter och strategier samt utbildningens kvalitet 

Leena Koski, 
Kaija Miettinen

Arviointi 2/96
Erityisopetuksen tila

Heikki Blom, 
Reijo Laukkanen, 
Aslak Lindström, 
Ulla Saresma, 
Pirkko Virtanen

1996

978-952-13-4926-3 
(pdf) 
Koulutuksen seuran-
taraportit 2011:7 

ISSN-L 1798-8934 
ISSN 1798-8942 
(verkkojulkaisu)

Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näytöt

Loppuraportti erityisopiskelijoiden kansallisista oppimistuloksista 
ammattiosaamisen näytöissä sosiaali- ja terveysalan, hotelli- ja 
ravintola-alan, kone- ja metallialan sekä logistiikan perustutkin-
noissa vuosina 2006–2009
Tässä raportissa tarkastellaan tuloksia ammatillisessa peruskou-
lutuksessa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ammattiosaa-
misen näytöistä. Opetushallitus on kerännyt tietoja vuosina 2006 
- 2009 toteutetuista näytöistä ensimmäistä kertaa koko tutkinnon 
suorittamisen ajalta kone- ja metallialan, sosiaali- ja terveys-
alan, hotelli- ja ravintola-alan sekä logistiikan perustutkinnoissa. 
Raportti sisältää oppimistulosten lisäksi tietoja erityisopetuksen 
perusteista, mukautuksista ja opiskelijoiden saamista tukitoimista 
sekä näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöistä.

Pirjo Väyrynen

2011

ISBN 978–952–13–
3196–1
ISBN:
978–952–13–3196–1

Esiopetuksen laatu ja merkitys

Vanhempien ja perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan opetta-
jien arvioimana.

Marjatta Siniharju
2007 
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Arviointi 12/96 Etsi laatu itsestäsi – Itsearviointikäytäntöjä Anu Räisänen, 
Leena Vainio 1996

Utvärdering av inlär-
ningsresultat 3/2004
ISBN:
952-13-2124-5

Ett viktigt men utmanande ämne”. En utvärdering av inlärningre-
sultat i modersmål och litteratur i årskurs 9 våren 2003

Chris Silverström
2004

Arviointi 3/2002 Euroopan laatupalkintomallin sovellus ammatilliseen koulutuk-
seen. Opas itsearviointiin ja ulkoiseen auditointiin.

Anu Räisänen, 
Aila Korpi 2002

ISBN:
978-952-13-3423-8

Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas ammatilliseen 
peruskoulutukseen (The European Peer Review 
Manual for initial VET)

Leonardo da Vinci -ohjelman Peer Rewiew in Initial VET -hanke

Maria Gutknecht-
Gmeiner (toim.)

2007 

Evaluation 10/2002

ISBN: 
952-13-1608-X (print) 
952-13-1609-8 (pdf )

Evaluation and Outcomes in Finland - Main Results in 
1995-2002

This publication compiles the most important results of national 
assessments evaluating basic, vocational and adult education. 
The publication also includes articles on the evaluation of the 
quality of education and the development of student assessment, 
both of which issues will be very important focal points for evalua-
tion and development in the near future. The article at the end of 
part two describes the practical incentivising materials created for 
the support of schools’ self-evaluation procedures, which are at 
the disposal of all schools.

Ritva Jakku 
Sihvonen

2002

Evaluation Evaluation Education in Finland Yrjö Yrjönsuuri
Evaluation 5/2003

Evaluation of Educational Guidance and Councelling in Finland
Helena 
Kasurinen, Ulla 
Numminen

2003

Evaluation 11/2002
ISBN:
952-13-1610-1

Evaluation of the Equal Opportunities in the Finnish 
Comprehensive Schools 1998–2001

Ritva Jakku-
Sihvonen, Jorma 
Kuusela 2002

Utvärdering av inlär-
ningsresultat 4/2006
ISBN 978-952-13-
2931-9 (pdf)

Förändringar i kunskapsnivån i ämnet modersmål och litteratur 
under de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen

Syftet med den här rapporten är att beskriva hur skolornas 
genomsnittliga inlärningsresultat samt elevernas kunskaper och 
attityder förändras i de högre klasserna i den grundläggande 
utbildningen. Det är första gången som Utbildningsstyrelsen har 
haft möjlighet att följa upp samma elevers resultat i utvärderingar 
avinlärningsresultat. Det material som behandlas i den här rappor-
ten utgörs av data från utvärderingar av inlärningsresultat i ämnet 
modersmål och litteratur år 2002 och 2005. Rapporten närmar 
sig förändringen mot bakgrund av forskning kring utbildningens 
genomslagskraft.

Jari 
Metsämuuronen

2006 

Arviointi 2/98 Hallitaanko ammatti? 

Pätevyyden määrittelyä arvioinnin perustaksi

Anu Räisänen
1998
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ISBN: 
978-952-13-5059-7 
(nid.) 
978-952-13-5060-3 
(pdf) 
Koulutuksen seuran-
taraportit 2012:3

Historian ja yhteiskuntaopin oppimistulokset perus-
opetuksen päättövaiheessa 2011

Opetushallitus järjesti yhteiskunnallisten aineiden oppimistulosten 
seuranta-arvioinnin perusopetuksen 9. vuosiluokalla keväällä 
2011. 
Tässä raportissa esitellään arvioinnin tuloksia sekä oppilaiden 
tietoja, taitoja ja käsityksiä. 
Raportissa etsitään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: 
• Miten oppilaat osaavat historian ja yhteiskuntaopin tietoja ja 
taitoja? 
• Miten oppilaat suhtautuvat yhteiskunnallisiin aineisiin? 
• Miten opettajat hyödyntävät opetuksessaan erilaisia opetusme-
netelmiä ja materiaaleja? 
• Miten erilaiset taustamuuttujat, kuten vanhempien koulutustaus-
ta vaikuttaa oppilaiden osaamistasoon? 
• Vaikuttaako kotitehtävien tai yhteiskunnallisten asioiden harras-
taminen oppilaiden osaamistasoon?
Tiivistelmä
Sammandrag

Najat Ouakrim-
Soivio ja Jorma 
Kuusela

2012

ISBN:
978-952-13-4648-
4(pdf) 
Rapporter och utred-
ningar 2011:1
ISSN: 
ISSN-L1798-8993 
ISSN 1798-9000 

Hur skriver niondeklassarna?

Denna publikation innehåller artiklar där forskare och lärare förd-
jupar sig i niondeklassarnas skrivfärdigheter. Artiklarna aktualise-
rar både mer och mindre framträdande drag i elevernas texter. 
Genom artiklarna framträder synpunkter, frågeställningar och 
utmaningar mer tanke på skrivundervisningen i den grundläggan-
de utbildningen. Artiklarna är skrivna utgående från en diskute-
rande text som elever i årskurs 9 skrev i samband med en utvär-
dering av inlärningsresultat i modersmål och litteratur våren 2010. 
Både fi nsk- och svenskspråkiga elever skrev samma uppgift. 

Elina Harjunen, 
Jan Hellgren, 
Riitta Juvonen, 
Beatrice 
Silén, Minna 
Sääskilahti 
och Michaela 
Örnmark

2011

Arviointi 6/99 Hur utvärdera utbildning? 1999

ISBN 978-952-13-
4143-4 nid. ISBN 
978-952-13-4144-1 
pdf Lila

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ammatillisis-
sa oppilaitoksissa – perusraportti kyselystä vuonna 
2008– perusraportti kyselystä vuonna 2008

Raportissa julkaistaan esitutkimuksen tulokset kyselystä opetus-
suunnitelmaperusteiseen ammatillisen perustutkintoon johtavan 
koulutuksen oppilaitoksille. Tutkimuksen päätavoitteena oli 
testata vertailukelpoisen tiedon saamista oppilaitosten toimin-
nasta, tapahtumista, voimavaroista ja yhteisistä käytännöistä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi oppilaitoksissa. Raportti 
havainnollistaa myös Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen yhteistä toimintalinjaa: mahdollisimman laajaa 
asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten, valtion, kuntien ja järjestöjen, 
ja tietenkin myös kotien ja koulujen yhteisyötä lasten ja nuorten 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Pirjo Väyrynen, 
Vesa Saaristo, 
Kirsi Wiss, Anne-
Marie Rigoloff

2009
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ISBN:
978-952-13-4157-1 
(nid.) 
978-952-13-4158-8 
(pdf)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa - 
perusraportti lukiokyselystä vuonna 2008 – perusraportti 
lukiokyselystä vuonna 2008

Raportissa julkaistaan esitutkimuksen tulokset kyselystä lukioiden 
rehtoreille terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Tavoitteena 
oli testata vertailukelpoisen tiedon saamista lukioiden toiminnasta, 
tapahtumista, voimavaroista ja yhteisistä käytännöistä hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämiseksi. Raportti havainnollistaa myös 
Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistä 
toimintalinjaa: mahdollisimman laajaa asiantuntijoiden ja tutkimus-
laitosten, valtion, kuntien ja järjestöjen, ja tietenkin myös kotien 
ja koulujen yhteisyötä lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseksi. 

Matti Rimpelä, 
Tiina Jarvala, Pia 
Kalkkinen, 
Heidi Peltonen 
ja Anne-Marie 
Rigoff (toimittajat) 
Opetushallitus 
ja Terveyden 
ja hyvinvoinnin 
laitos

2009

ISBN 978-952-13-
3668-3 (nid.)
ISBN 978-952-13-
3669-0 (pdf)
ISBN:
978-952-13-3669-0

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa 2

Perusopetuksen tehtävänä on myös lasten terveyden ja hyvin-
voinnin edistäminen. Opetushallitus ja Stakes käynnistivät syksyl-
lä 2006 yhteistyön, jonka tavoitteena on kerätä tietoa terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämisestä peruskouluissa ja toisen asteen 
oppilaitoksissa. Vuonna 2007 toteutettiin aiheesta kysely perus-
kouluille, johon vastasi yli 1 400 koulua. Raportissa julkaistaan 
kyselyn vuosiluokkia 1–6 koskevat tulokset. Käsiteltäviä teemoja 
ovat kodin ja koulun yhteistyö; oppilaiden osallisuus ja vaikutta-
mis- mahdollisuudet; terveystieto; oppilashuoltoryhmät; koulun 
psykologitoiminta ja sosiaalityö; kouluterveydenhuollon suunnitel-
mallisuus ja henkilöstö; terveystarkastukset; poissaolot ja niiden 
seuranta; kouluruokailu; koulukuljetukset, kiusaaminen; häiriöt ja 
ongelmatilanteet koulussa, kurinpito ja ojentaminen, työolot ja työ-
olotarkastukset; tapaturmat ja onnettomuudet sekä lähettäminen 
erityispalveluihin. Yksittäisten koulujen välillä oli suuria eroja lähes 
kaikissa kysytyissä asioissa.

Matti Rimpelä, 
Jorma Kuusela, 
Anne-Marie 
Rigoff, Vesa 
Saaristo ja Kirsi 
Wiss

2008 

ISBN 978-952-13-
3456-6 (nid.)
ISBN 978-952-13-
3457-3 (pdf)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluis-
sa– perusraportti kyselystä 7.–9. vuosiluokkien kouluille

Perusopetuksen tehtävänä on myös lasten terveyden ja hyvin-
voinnin edistäminen. Opetushallitus ja Stakes käynnistivät syksyl-
lä 2006 yhteistyön, jonka tavoitteena on kerätä tietoa terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisestä peruskouluissa ja toisen asteen oppi-
laitoksissa. Vuonna 2007 toteutettiin aiheesta kysely peruskou-
luille. Raportissa julkaistaan kyselyn vuosiluokkia 7–9 koskevat 
tulokset. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa kodin ja koulun 
yhteistyö, oppilaiden osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet, 
työolot, koulun psykologitoiminta ja sosiaalityö, kouluruokailu, 
kiusaaminen, häiriöt ja ongelmatilanteet koulussa, kurinpito ja 
ojentaminen sekä tapaturmat ja onnettomuudet.

Matti Rimpelä, 
Anne-Marie 
Rigoff,
Jorma Kuusela 
ja Heidi Peltonen 
(toimittajat)

2007
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ISBN: 
978-952-13-4456-5 
(pdf)
ISSN-L 1798-8934 
ISSN 1798-8942 
(verkkojulkaisu

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perusopetuksessa 2009

Perusopetukseen sisältyvän hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
misen vertailukelpoisen kuvaamisen tutkimus- ja kehitystyön 
ensimmäinen vaihe tehtiin sosiaali- ja terveysministeriön käynnis-
tämässä Terveyden edistämisen vertaistieto (TedBM) -hankkeen 
osahankkeessa Opetushallituksen ja Stakesin yhteistyönä vuo-
sina 2006–2008. Peruskouluille tehtyjen esitutkimusten tulokset 
julkaistiin kahtena perusraporttina. Vuosina 2007–2008 tehtyjen 
esitutkimusten tulokset on raportoitu kahdessa aikaisemmassa 
raportissa. Sosiaali- ja terveysministeriön Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitokselle osoittama määräraha mahdollisti tutkimus- ja kehi-
tystyön jatkamisen vuoden 2009 aikana. Kehitystyön jatkamiseksi 
ja vertailukelpoisen seurantatiedon keräämiseksi on syksyllä 2009 
tehty uusi yhteinen kysely kaikille peruskouluille. Tässä rapor-
tissa julkaistaan seurantakyselyn perustulokset ja ensimmäinen 
ehdotus vertailukelpoisiksi tunnusluvuiksi. Tavoitteena on saattaa 
perustulokset ja ehdotus tunnusluvuiksi mahdollisimman perus-
koulujen ja opetuksen järjestäjien käyttöön ja arvioitaviksi.

Toimittajat: Matti 
Rimpelä, Sari 
Fröjd ja Heidi 
Peltonen 
Opetushallitus 
ja Terveyden 
ja hyvinvoinnin 
laitos

2010

ISBN:
978-952-13-5405-2 
(nid.)
978-952-13-5406-9 
(pdf)
Koulutuksen seuran-
taraportit 2013:3
ISSN: 
ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8934 
ISSN 1798-8942 

Hyödyllinen pakkolasku - Matematiikan oppimistulok-
set peruskoulun päättövaiheessa 2012

Opetushallitus järjesti kuudennen perusopetuksen päättövai-
heen matematiikan oppimistulosten arvioinnin keväällä 2012. 
Arviointikokeeseen osallistui 6 555 oppilasta 169 koulusta. 
Kouluista 22 oli ruotsinkielisiä, näistä arviointiin osallistui 725 
oppilasta.

Raportissa pyritään vastaamaan muun muassa seuraaviin kysy-
myksiin:
• Miten hyvin matematiikan eri osa-alueita hallitaan?
• Onko matematiikan osaamisen taso muuttunut?
• Toteutuuko sukupuolten välinen ja alueellinen tasa-arvo mate-
matiikan oppimisessa?
• Ovatko matematiikan oppimistulosten koulujen väliset erot 
muuttuneet?
• Ovatko matematiikan arvosanakäytänteet tasapuolisia? 

Juhani 
Rautopuro (toim.)

2013

Duplikat 2/2002 I spänningen mellan tradition och nutid Jukka Määttä, 
Pentti Yrjölä 2002

Duplikat 13/2000 Inlärningsresultaten I modersmälet I slutskedet av den grundleg-
gande yrkesutbildningen

Pirjo Väyrynen 2000

Evaluation
Is Equality a reality in the Finnish Comprehensive Schools?

Ritva Jakku-
Sihvonen, Aslak 
Lindström

Arviointi 1/95
Itsearvioinnin teoriaa ja käytäntöä

Berit Kilpeläinen, 
Kaija Salmio, 
Leena Vainio, 
Antti Vanne

1995 

Arviointi 4/95 Itsearviointi evaluoinnin osana – kirjallisuuskatsaus Jukka Lehtinen 1995

Arviointi ja seuranta 
1/94

Itsenäinen opiskelu ammatillisissa oppilaitoksissa. 

Opetussuunnitelmamuutosten arviointia.

Anu Räisänen, 
Tarja Frisk 1994

Arviointi 8/95 Itsenäisen opiskelun arvioinnin kehittäminen Heljä Hätönen, 
Erkki Salmi 1995
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Arviointi 10/95 Itsenäisesti ammattiin 

- Arviointi itsenäisestä opiskelusta peruskoulupohjaisessa koulu-
asteisessa ammatillisessa koulutuksessa

Anu Räisänen, 
Tarja Frisk 1995

ISBN: 
952–13–1038–3

Johdatus koulutuksen uudistuvaan arviointikulttuuriin
Ritva-Jakku-
Sihvonen, Sari 
Heinonen

2001 

Arviointi 3/2003 Joustavuus, siirto-osaaminen ja liikkuvuus ammatillisessa koulu-
tuksessa. Lähestymistapa ja arviointituloksia COST Action A11

Anu Räisänen, 
Maritta 
Vuorenmaa

2003

Arviointi 3/96 Kansalaisopiston tila 1995 Pentti Yrjölä 1995

Arviointi 4/98 Kansallinen oppimistulosten arviointijärjestelmä 1998
Arviointi 3/2005
ISBN:
952-13-2456-2

Kansallisen näyttöperusteisen oppimistulosten arvi-
ointijärjestelmän kehittäminen ammatillisiin perustut-
kintoihin

Ammatillisiin perustutkintoihin liitetään näyttöön perustuva osoitus 
ammatillisten opintojen tavoitteiden saavuttamisesta. Samassa 
yhteydessä kehitetään myös kansallista oppimistulosten arvi-
ointijärjestelmää ja koulutuksen järjestäjän arviointikäytäntöjä. 
Arviointikokeilussa on testattu mallia, jossa kansallinen oppimistu-
losten arviointi integroidaan näyttöperusteiseen arviointiin ja arvi-
ointitieto kootaan suoraan oppilaitosten organisoimista näytöistä. 
Tässä raportissa valotetaan arviointiuudistuksen lähtökohtia ja 
tuodaan esiin integrointiin liittyvät keskeiset kehittämishaasteet, 
aikaisempi arviointitapa sekä testattavan arviointimallin periaat-
teet, arviointikokeilun tulokset ja ehdotuksia kansallisen näyttö-
perusteisen oppimistulosten arviointijärjestelmän kehittämiseksi. 
Raportti on tarkoitettu kaikille ammatillisen koulutuksen ja arvi-
oinnin kehittämisestä kiinnostuneille. Kaikki palaute ja kommentit 
tähänastisesta työstä otetaan mielihyvin vastaan.

Mari Räkköläinen

2005 

Arviointi 12/2002

Kaupan ja hallinnon alan koulutuksen arviointi

Leena Koski, 
Nina Nyholm, 
Marja-Leena 
Pernu, Ulla 
Pietilä, Olli 
Räsänen

2002

Arviointi ja seuranta 
3/94

Kehityssuuntautunut arviointimalli. 

Malli aikuisten ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuk-
sen arviointiin.

Juhani Räsänen
1994

Arviointi ja seuranta 
3/94

Kehityssuuntautunut arviointimalli. Malli aikuisten ammatillisen 
koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen arviointiin.

Juhani Räsänen 1994
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Oppimistulosten arvi-
ointi 2/2004
ISBN: 
952-13-2099-0

Kerroin kaiken tietämäni

Opetushallitus arvioi huhtikuussa 2003 äidinkielen ja kirjallisuuden 
oppimistuloksia perusopetuksen 9. vuosiluokalla. Tiedot kerättiin 
ositetulla otannalla 101 suomenkielisestä peruskoulusta, jotka 
edustivat kattavasti eri läänejä, EUtavoitealueita ja kuntaryhmiä. 
Oppilaat poimittiin arviointiin kouluissa systemaattista tasavälio-
tantaa käyttäen. Otokseen kuului 4 579 oppilasta, joista 2 272 
poikaa ja 2 307 tyttöä. Ruotsinkielisten otoskoulujen oppimistu-
loksia esitellään erikseen julkaistavassa raportissa. Kaikkiaan 
arviointiin osallistui yli 20 % oppilasikäluokasta, sillä kokeeseen 
osallistui myös 7 892 oppilasta 77:ssä otokseen kuulumattomassa 
koulussa. Näissä koko oppilasikäluokka teki arvioinnin tietotehtä-
vät oppilaitoksen ylläpitäjän järjestämässä arvioinnissa. Tulokset 
olivat keskimäärin samat kuin otoskoulujen oppilailla.

Hannu-Pekka 
Lappalainen

2004 

Arviointi 8/98
ISBN 952-13-0288-7
ISSN 1238-4453 Kieliäkö ammatissa? Ammatillisten oppilaitosten kieltenopetuksen 

nykytila ja kehittämistarpeet

Pirjo Väyrynen, 
Anu Räisänen, 
Erik Geber, 
Leena Koski, 
Marja-Leena 
Pernu

1998

Arviointi 5/99 KOMEETTA Kone- ja metalli sekä sähköalan koulutuksen koko-
naisarviointi

Anu Räisänen
1999

Arviointi 4/99 KOMEETTA Tiivistelmä kone- ja metalli- sekä sähköalan koulutuk-
sen kokonaisarvioinnista

Anu Räisänen
1999

ISBN: 952-13-3080-5 
(pdf)

Koppi  Projektipäällikön kuusipaikkamalli 

Mari 
Räkköläinen, 
Petri Kallionpää, 
Paula 
Kilpeläinen, Pauli 
Koivusaari, Erja 
Kotimäki, Kirsti  
Salo

2006

ISBN: 
978-952-13-3657-7 
Koppi

Koppi- maanraivauksesta vertaisarviointiin

maaston raivaamisesta

Timo Spangar
2008 

ISBN 952–13–1733–7
ISBN:
952–13–1733–7

Koulujen paremmuusjärjestyksestä

Koulujen oppimistuloksia kuvaavat listat ovat olleet keskustelun 
aiheena jo vuosia. Tuorein keskustelu virisi MTV3:n selvityksestä 
lukioiden paremmuudesta. Myös siitä keskustellaan, pitäisikö 
esimerkiksi Opetushallituksen julkistaa koulukohtaiset tiedot 
kansallisista oppimistulosten arvioinneista. Käytännössä tämä 
vaatimus tarkoittaisi, että Opetushallituksen tulisi laatia johonkin 
tunnuslukuun perustuva sijoituslista niistä kouluista, jotka ovat 
osallistuneet arviointeihin joko otoskouluina tai vapaaehtoisesti 
kehittääkseen opetustaan. Kysymys olisi siis listojen laatimisesta, 
mikä ei ole kuulunut Opetushallituksen tapaan tarkastella tuloksia 
eikä noudattaisi myöskään eduskunnan sivistysvaliokunnan kan-
nanottoa (Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998 vp – Hallituksen 
esitys koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi 86/1997 vp).

Jorma Kuusela

2003 

Arviointi 8/2001 Koulun johtaminen pohjoismaisessa vertailussa Renata Svedlin 2001

Arviointi 15/96 Koulutuksen ja työelämän yhteydet, kirjallisuuskatsaus Jukka Lehtinen 1996
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Arviointi 2/2005
ISBN:
952-13-2426-0

Koulutuksen paikallinen arviointi vuonna 2004

Opetushallituksessa valmistui vuonna 2005 koulujärjestel-
mää koskeva selvitys paikallisen tason arviointitoiminnasta. 
Selvityksessä tarkastellaan perusopetuksen, lukiokoulutuksen, 
ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen aikuiskoulutuksen ja 
vapaan sivistystyön oppilaitoksien arviointitoiminnan nykytilaa ja 
arvioinnin kehittymistä vuonna 2000 tehdyn vastaavan selvityksen 
jälkeen. Aineisto kerättiin opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä 
sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksilta. Selvityksen teemoina 
ovat arvioinnin tavoitteet, oman toiminnan arviointi, arviointikoh-
teet, itsearviointi, laadunhallinnan mallien käyttö, ulkoinen arvioin-
ti, arvioinnin hyödyntäminen ja arviointiin tarvittava tuki.

Eeva 
Löfström, Jari 
Metsämuuronen, 
Eero K. Niemi, 
Kaija Salmio, 
Kirsti Stenvall 2005 

Arviointi 7/98
ISBN: 
952-13-0271-2

Koulutuksen tuloksellisuuden arviointimalli 1998 

Arviointi 7/2000
ISBN: 
952-13-2069-9 Kuntien ja koulujen itsearviointikäytäntöjä

Korkeakoski 
Esko, Niemi Eero 
K., Arra Olavi, 
Lindroos Kirsi & 
Säilä Eija (toim.)

2000 

Utvärdering 1/2003
ISBN 952-13-1669-1 
(häft.)
ISBN 952-13-1682-9 
(pdf )
ISSN 1238-4453

Kvalitetsledning i anslutning till läroavtalsutbildning

Utbildningsstyrelsen har på uppdrag av undervisningsministeriet 
tillsammans med ett 40-tal anordnare av läroavtalsutbildning1 
utvecklat verktyg för kvalitetsledning av läroavtalsutbildningen. 
Som ett resultat av samarbetet publiceras här en rekommendati-
on för kvalitetsledningen av sagda utbildning. Rekommendationen 
ställs härmed till anordnarnas disposition. Rekommendationen 
för kvalitetsledning är i första hand avsedd att användas som 
ett strategiskt verktyg. Dess syfte är att bistå anordnarna med 
att utveckla ett eget i praktiken fungerande kvalitetssystem. 
Rekommendationens syfte är vidare att öka kunskapen om fakto-
rerna, metoderna och olika teknik i anslutning till kvalitetslednin-
gen. En förhoppning är, att rekommendationen skall inspirera alla 
dem som arbetar inom läroavtalsutbildningen att samarbeta.

(Anu Räisänen)

2003

Utvärdering 1/2003 
ISBN 952-13-1669-1 
(häft.) ISBN 952-13-
1682-9 (pdf ) Kvalitetsledning i anslutning till läroavtalsutbildning

Anu Räisänen

2003

Utvärdering 1/2000 Kvalitetsstandarder och kriterer för närvårdutbildningen, grunde-
xamen inom social- och hälsovårdsbranchen

Outi Ruishalme
2000

Utvärdering 1/2000 Kvalitetsstandarder och kriterer för närvårdutbildningen, grunde-
xamen inom social- och hälsovårdsbranchen

Outi Ruishalme 2000
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Arviointi 6/2001
ISBN:
952-13-1183-5
Arviointi 5/2002
952-13-1429-X (tiivis-
telmä)

Käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksen arviointi
Tiivistelmä käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksen 
arviointiraportista (pdf)

Tämä julkaisu on käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksesta 
tehty kokonaisarviointi, jonka valmistelu aloitettiin syksyllä 1997. 
Arviointi tehtiin vuosina 1998–2000 ja se kohdistettiin nuorten ja 
aikuisten ammatilliseen peruskoulutukseen sekä oppisopimus-
koulutukseen. Suomenkielisen koulutuksen lisäksi arvioinnissa 
oli mukana käsi- ja taideteollisuusalan ruotsinja saamenkielinen 
koulutus. Tämä käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksen kokonais-
arviointi on ensimmäinen alalla tehty valtakunnallinen selvitys. 
Arviointiin osallistuivat maamme kaikki käsi- ja taideteollisuusalan 
ammatillista peruskoulutusta antavat yksiköt, ja arvioinnin järjestä-
minen vaati mukana olleilta paljon työtä ja käytännön järjestelyjä. 
Arviointiraportti on laadittu palautteeksi ja kehittämisen pohjaksi 
alan koulutusta järjestäville koulutusyksiköille ja koulutuksen jär-
jestäjille sekä päätöksentekijöille.

Marja Hollo, 
Heidi Backman, 
Riitta Hakulinen, 
Jukka Katajisto, 
Leena Koski, 
Marja-Leena 
Pernu

2001
2002 

Moniste 11/2000
Laatua koulutuksen laatupolitiikkaan

Kauko 
Hämäläinen, 
Ritva Jakku-
Sihvonen

2000

ISBN 952-13-3014-7 
(nid.)
ISBN 952-13-3015-5 
(pdf)

Laatua toisilta oppimalla

Raportti käsittelee kansallisen Leonardo -hankkeen toteutusta, 
valittuja hankkeita, niiden keskeisiä tuloksia ja tulosten levittä-
mistä. Lisäksi raportissa esitellään laadunhallintaa koskevien 
jatkohankkeiden mahdollisia tarpeita ja aihealueita. Hanke toteu-
tettiin Leonardo -ohjelman ”Kansallisen haku 2005 – Leonardo 
-ohjelman tulokset tarkasteluun ja laajempaan käyttöön” puitteissa 
saadulla rahoituksella.

Leena Koski, 
Paula Kilpeläinen

2006 

Arviointi 1/98 Lasten ja nuorten taidekasvatuksen tuloksellisuus Esko 
Korkeakoski 1998

Arviointi 9/1998
ISBN:
952-13-0349-2

Lasten ja nuorten taidekasvatus peruskouluissa ja lukioissa

Emotionaalinen valmennus on yksi koulun päätehtävistä. Tämän 
pitäisi olla itsestäänselvyys, mutta teknologian dominanssi ja 
siihen perustuva koulutuksen tuotantotehtävä ovat työntäneet 
tämän alueen koulun täyteohjelmaksi, mukavaksi pikku lisäksi 
tarpeellisen ja tärkeän lomassa. Sivistyskoulun luonteeseen pitää 
kuitenkin kuulua muutakin kuin tietoa, informaatiota, osaamista. 
Sivistykseen kuuluu kyky aistia ja kokea esteettisiä elämyksiä, 
taitoa ymmärtää taiteen avulla syvällisemmin itseämme ja omaa 
aikaamme. Taiteen perusopetus on suomalainen ratkaisu tukea 
niiden lasten ja nuorten taideharrastusta, joille koulun pakolliset 
oppitunnit eivät riitä. Tässä ratkaisussa muodollinen ja epämuo-
dollinen koulutus on nivottu yhteen oppilaan persoonallisuuden 
rakentamiseksi taipumuksia ja lahjoja kannustavalla tavalla.

Esko 
Korkeakoski 
(toim.)

1998 

Moniste 4/97 Leonardo da Vinci –ohjelman arviointi kuntayhtymissä 1996 1997
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Oppimistulosten arvi-
ointi 1/2004
ISBN:
952-13-2089-3

Liikunnan arviointi peruskoulussa 2003

Tämä julkaisu kertoo liikunnan oppimistulosten arvioinnista, joka 
järjestettiin keväällä 2003 perusopetuksen 9. luokan oppilaille. 
Oppilaat muodostivat koko Suomea edustavan otoksen. Julkaisu 
sisältää tiedot arvioinnin toteutuksesta, arviointitehtävistä ja tulok-
sista. Tutkimukseen osallistuneet koulut saivat pikapalautteen 
koulunsa tuloksista ja vastaavat valtakunnalliset keskiarvotiedot 
huhtikuussa 2003. Arviointeja järjestetään luotettavan tiedon 
saamiseksi siitä, miten opetussuunnitelman perusteissa perus-
opetukselle asetetut yhtenäiset tavoitteet saavutetaan. Arviointi 
antaa myös tietoa siitä, miten koulutuksellinen tasa-arvo toteutuu 
maassamme alueellisesti, eri sukupuolten sekä kieliryhmien välil-
lä. Arviointitietoa voivat hyödyntää koulutuksen valtakunnalliset ja 
paikalliset kehittäjät, koulutuksen järjestäjät, opettajien kouluttajat 
sekä opettajat käytännön työssään.

Tuulamarja 
Huisman

2004 

Koulutuksen seuran-
taraportit 2011:4
ISSN-L 1798-8934 
ISSN 1798-8942

Liikunnan oppimistulosten seuranta-arviointi perus-
opetuksessa 2010

Ovatko nuoret huonommassa kunnossa kuin aikaisemmin? 
Kuinka moni liikkuu suositusten mukaisesti? Mitä mieltä ollaan 
koululiikunnasta, ja kuinka opetussuunnitelmassa asetetut liikun-
nan tavoitteet toteutuvat? 

Raportissa esitellään vuonna 2010 toteutetun liikunnan seuranta-
arvioinnin tuloksia, jotka kuvaavat yhdeksäsluokkalaisten oppi-
laiden kuntoa, fyysistä aktiivisuutta ja koululiikunta-asenteita. 
Liikunnan opettajien ja koulujen rehtoreiden näkemykset täyden-
tävät raportin kautta välittyvää kuvaa suomalaisesta koululiikun-
nasta. Nyt saatuja tuloksia verrataan vuoden 2003 tilanteeseen, 
jolloin aikaisempi liikunnan arviointi toteutettiin. 

Liikunnan seuranta-arvioinnin kansallisesti edustavassa otokses-
sa oli mukana 51 koulua eri puolilta Suomea. Näistä kouluista 
arviointiin osallistui 1 619 yhdeksännen luokan oppilasta, 111 
liikuntaa opettavaa opettajaa ja 51 rehtoria.

Sanna Palomäki 
& Pilvikki 
Heikinaro-
Johansson

2011

Oppimistulosten arvi-
ointi 7/2006
ISBN:
978-952-13-3082-7

Luen, kirjoitan ja ratkaisen

Opetushallituksen syksyllä 2005 järjestämään äidinkielen ja kirjal-
lisuuden, modersmål och litteraturin sekä matematiikan oppimistu-
losten arviointiin osallistui 288 suomenkielistä ja 51 ruotsinkielistä 
peruskoulua. Koulut edustavat kattavasti eri läänejä, kuntaryhmiä 
ja EU-tavoitealueita. Oppilaita on yhteensä 5 864, joista 670 
ruotsinkielisissä kouluissa. Arviointiin osallistuneet oppilaat olivat 
juuri aloittaneet kolmannen luokan. Raportissa etsitään vastausta 
esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: - Miten hyvin kolmasluokkalai-
set osaavat oppiaineiden keskeisiä asioita? - Miten oppilaat suh-
tautuvat oppiaineiden opiskeluun koulussa? - Onko osaamisessa 
alueellisia eroja? - Pääsevätkö tytöt ja pojat samohin tuloksiin? 
- Minkälaisia käsityksiä opettajilla on oppiaineiden uusista ope-
tussuunnitelman perusteista? - Saavatko oppilaat riittävästi tukea 
opiskelunsa vaikeuksiin?

Tuulamarja 
Huisman

2006

Tutkimus 1/95
Lukio rehtorin ja opettajan työympäristönä

Ritva Jakku-
Sihvonen, Kirsti 
Salmensuu

1995

Oppimistulosten arvi-
ointi 5/2001

Lukiolaisten kommunikaatiovalmiudet. Lukion 2. vuoden opiskeli-
joiden kommunikaatiovalmiuksien kansallinen arviointi 2000

Tarja Valkonen 2001

Oppimistulosten arvi-
ointi 2/2003
ISBN:
952-13-1717-5

Lukion fysiikan ja kemian oppimistulosten arviointi 
2001

Katri Halkka
2003 
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Arviointi ja seuranta 5
Lukion tila

Ritva Jakku-
Sihvonen, Heikki 
Blom

1994

Lukutaito työssä ja arjessa
Linnankylä, 
Malin, Blomqvist, 
Sulkunen

Lukutaito työssä ja arjessa
Linnankylä, 
Malin, Blomqvist, 
Sulkunen

Koulutuksen seuran-
taraportit 2012:2
ISBN: 
978-952-13-5048-1 
(nid.) 
978-952-13-5049-8 
(pdf) 
ISSN:
ISSN-L 1798-8934 
ISSN 1798-8934 
ISSN 1798-8942 

Luonnontieteellinen osaaminen perusopetuksen 9. 
luokalla 2011
Tiivistelmä
Sammandrag
Abstract

Mitä biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian tietoja ja taitoja 
oppilaat osaavat ja mitä eivät vielä osaa hyvin? Onko työtavalla, 
esimerkiksi kokeellisuudella, merkitystä luonnontieteiden osaa-
miseen? Pitävätkö oppilaat oppiaineesta? Toteutuuko tasa-arvo 
luonnontieteiden opetuksessa? Onko olemassa tyttöfysiikkaa ja 
poikabiologiaa? Ovatko fysiikan opettajat miespuolisia matematii-
kan opettajia? 
Opetushallitus järjesti luonnontieteiden oppimistulosten seuranta-
arvioinnin perusopetuksen 9. luokan oppilaille keväällä 2011. 
Puolet otosoppilaista vastasi biologian ja maantiedon ja puolet 
fysiikan ja kemian tehtäviin sekä taustatietokyselyyn. Taustatietoa 
saatiin myös luonnontieteiden opettajilta. Raportissa tarkastel-
laan biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian osaamista ja sen 
yhteyksiä taustatietoihin kuten oppilaiden suhtautumiseen eri 
luonnontieteisiin.

Pirkko Kärnä, 
Riikka Hakonen, 
Jorma Kuusela 

2012

Oppimistulosten arvi-
ointi 6/99 Luonnontieteen oppimistuloksen ammatillisissa perustutkinnoissa Tuomo 

Saloheimo 1999

Oppimistulosten arvi-
ointi 6/99 Luonnontieteen oppimistuloksen ammatillisissa perustutkinnoissa Tuomo 

Saloheimo 1999

Koulutuksen seuran-
taraportit 2012:10

ISSN: 
ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8934 
(painettu)
ISSN 1798-8942 
verkkojulkaisu

Luonnontieteiden opetuksen kehittämishaasteita 2012
Luonnontieteiden seuranta-arvioinnissa 2011 saatujen oppi-
mistulosten mukaan opetuksessa tulee kiinnittää huomiota 
täsmälliseen käsitteiden käyttöön ja arvioinnin ja analysoinnin 
taitoihin. Erityisesti biologiassa ja maantiedossa tulee painottaa 
nykyistä enemmän ilmiöiden selittämistä. Fysiikassa ja kemiassa 
on kiinnitettävä huomiota oppilaiden asenteisiin, koska niillä on 
yhteys oppimistuloksiin ja merkittävä rooli ympäristökasvatuk-
sessa. Tärkeitä ovat myös opetusmenetelmät, joilla on yhteys 
osaamiseen ja oppiaineesta pitämiseen. Esimerkiksi biologian 
opetuksessa kokeellisuutta tulisi lisätä. Fysiikan ja kemian tunneil-
la taas voisi kiinnittää huomiota enemmän oppilaan omakohtaisen 
maailmankuvan kehittymiseen.

Biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian asiantuntijat käsittelevät 
tässä artikkelikirjassa näitä opetuksen haasteita.

Pirkko Kärnä, 
Lea Houtsonen, 
Tiina Tähkä 
(Toim.)

2012

ARVIOINTI 6/2003
ISBN:
952-13-1946-1 Lähihoitajakoulutuksen järjestämisedellytykset 

Anu Räisänen
2003 

Arviointi 1/97 Lähihoitajat työelämään – lähihoitajakoulutuksen käynnistysvai-
heen arviointi

Maritta 
Vuorenmaa, Anu 
Räisänen

1997
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Utvärdering av inlär-
ningsresultat 8/2006

ISBN:
978-952-13-3097-1

Läsa, skriva, räkna

Utbildningsstyrelsen genomförde hösten 2005 en utvärdering 
av inlärningsresultaten i ämnena modersmål och litteratur 
(svenska och fi nska) samt matematik i 288 fi nskspråkiga och 51 
svenskspråkiga skolor. Skolorna låg i olika län, kommuntyper 
och EU-målområden. Sammanlagt deltog 5 864 elever, av vilka 
670 gick i svenskspråkiga skolor. De deltagande eleverna hade 
nyligen inlett sina studier i årskurs 3. Rapporten behandlar t.ex. 
följande frågor: - Vilka kunskaper har tredjeklassena i centrala 
områden inom ämnena? - Hur förhåller sig eleverna till ämnena 
modersmål och litteratur samt matematik? - Finns det regionala 
skillnader i elevernas kunskaper? - Når fl ickor och pojkar samma 
resultatnivå? - Vilken uppfattning har lärarna om de nya läroplan-
sgrunderna i ämnena? - Får eleverna tillräckligt mycket stöd vid. 
t.ex. inlärningssvårigheter?

TuulaMarja 
Huisman 2006

2006

ISBN:
978-952-13-3874-8

Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus

Tämän raportin tarkoituksena on kuvata koulutusta perusopetuk-
sesta työelämään asti. Raportissa kuvataan maahanmuuttajaop-
pilaiden oppimistuloksia perusopetuksessa, toisen asteen kou-
lutukseen liittyviä hakutoiveita, koulutukseen pääsyä ja läpäisyä 
sekä joko korkea-asteen koulutukseen tai työelämään siirtymistä. 
Raportin empiiriset tulokset perustuvat laajoihin ja monipuolisiin 
aineistoihin.

Kuusela J., 
Etelälahti A., 
Hagman Å., 
Hievanen R., 
Karppinen 
K., Nissilä L., 
Rönnberg U. ja 
Siniharju M.

2008

Arviointi 7/2002
ISBN:
952-13-1508-3 Mahdollisuuksien koulutuspolitiikan tasa-arvo

Ritva Jakku-
Sihvonen ja 
Jorma Kuusela

2002 

Duplikat 11/99 Maskin, metall och el. En utvärdering av utbildning inom maskin- 
och metallbranschen samt elbranchen 1999

Arviointi 10/2000
ISBN: 
952–13-0927-X

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämishankkeen 
toinen lähtötasoarviointi 

Peruskouluissa ja lukioissa syksyllä 1999 pidetyn luonnontieteen 
kokeen tulokset
Opetushallituksen matematiikan ja luonnontieteiden projekti 
järjesti valtakunnalliseen matematiikan ja luonnontieteiden 
opetuksen kehittämishankkeen (LUMA) vaikutusten arviointiin 
liittyvän luonnontieteiden toisen lähtötasomittauksen syksyllä 
1999. Mittaus on jatkoa 1996 aloitetulle laadunarviointityölle, ja 
se suunnattiin kahdelle kohderyhmälle: peruskoulun 7. luokan 
syksyllä 1999 aloittaneille oppilaille ja lukion ensimmäisen vuo-
den opiskelun samoin syksyllä 1999 aloittaneille opiskelijoille. 
Lähtötasomittauksen avulla arvioitiin luonnontieteiden osaamisen 
tasoa, koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista sekä LUMA-
hankkeen vaikutuksia oppimistuloksiin vertaamalla pilottikouluissa 
saavutettuja tuloksia vertailukoulujen tuloksiin ja vuonna 1996 
järjestetyn ensimmäisen lähtötasokokeen tuloksiin.

Antti Rajakorpi

2001 

Oppimistulosten arvi-
ointi 5/99 Matematiikan oppimistulokset ammatillisissa perustutkinnoissa Hilkka Wuolijoki 1999

Oppimistulosten arvi-
ointi 1/2008
ISBN 978-952-13-
3519-8 (nid.)
ISBN 978-952-13-
3520-4 (pdf)
ISSN 1238-4453

Matematiikan oppimistulosten kansallinen arviointi 6. vuosiluokalla 
vuonna 2007

Eero K. Niemi

2008 
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Arviointi 5/2001
ISBN: 
952-13-1177-0
Arviointi 9/2001
952-13-1215-7(tiivis-
telmä)

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutuksen arvi-
ointi 

Tiivistelmä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulu-
tuksen arvioinnista

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammatillista koulutusta uudis-
tettiin vilkkaasti 1980- ja 1990-luvuilla. Ammatillinen peruskoulutus 
muutettiin kolmevuotiseksi syksyllä 2000 ja alalla on nyt viisi uutta 
perustutkintoa. Uudistukset ovat merkinneet muutoksia koulutuk-
sen järjestämisessä, ennakoinnissa ja määrällisessä säätelyssä 
ja sekä valtakunnallisten että oppilaitoskohtaisten opetussuunni-
telmien, opetus- ja ohjauskäytäntöjen ja erilaisten yhteistyösuhtei-
den ja -muotojen kehittämisessä. Tämä raportti on ensimmäinen 
matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutuksen kokonaistilaa kos-
keva arviointi. Siinä arvioitiin matkailu-, ravitsemis- ja talousalan 
ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen valtakunnalli-
nen tila vuosina 1999–2000. Tämän raportin tarkoitus on herättää 
keskustelua arviointituloksista ja koulutuksen kehittämistarpeista 
sekä ohjata kehittämistyötä.

Pirjo Nuotio, 
Heidi Backman, 
Marja-Leena 
Pernu, 
Margareeta 
Sisättö

2001 

Arviointi 2/99 Merenkulkualan koulutuksen laatu (STCW95) Jouko Haavisto 1999

Moniste 12/2002 Merenkulun ohjatun harjoittelun (työssäoppimisen) toteutuksen 
ja laatujärjestelmien toimivuuteen liittyvä tutkimus toisen asteen 
ammatillisissa perustutkinnoissa ja ammattikorkeakouluissa

Markku Karkama
2002

Oppimistulosten arvi-
ointi 1/2009 Metodit arvioinnin apuna Jari 

Metsämuuronen 2009

Arviointi 9/96 Metsä vastasi, Metsä- ja puutalouden koulutuksen arviointi 1996

Arviointi 10/96 Metsä vastasi. 

Tiivistelmä metsä- ja puutalouden koulutuksen arvioinnista
1996

ISBN:
978-952-13-3522-8

Miksi jää sulaa? 

Opetushallitus järjesti syyskuussa 2006 viidennen luokan oppilail-
le ympäristö- ja luonnontiedon oppimistulosten arvioinnin, jossa 
neljän ensimmäisen vuosiluokan tavoitteita arvioitiin viidennen 
vuosiluokan alussa. Oppiaineen integratiivisen luonteen mukai-
sesti selvitettiin myös luonnontieteellistä ajattelua, käsitteiden hal-
lintaa ja kokeellisuuden toteutumista. Ympäristö- ja luonnontiedon 
arviointi koostui asennekyselystä, yksilötehtävistä sekä kokeel-
lisista ryhmätehtävistä. Tässä julkaisussa esitellään arvioinnin 
tuloksia. Ympäristö- ja luonnontiedon oppimistulosten arvioinnissa 
saavutettiin opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 
2004) asetetut tavoitteet hyvin. Oppilaat suhtautuivat myönteisesti 
ympäristö- ja luonnontietoon oppiaineena. Tytöt selviytyivät tehtä-
vistä paremmin kuin pojat. Mitä suurempi osuus koulun opettajista 
oli muodollisesti kelpoisia peruskoulun opettajia, sitä parempia 
olivat koulun keskimääräiset kokeellisten ryhmätehtävien tulokset.

Kaija Salmio

2008 

ISBN: 
978-952-13-4494-7 
(pdf) 
Koulutuksen seuran-
taraportit 2010:2 
ISSN:
ISSN-L 1798-8934 
ISSN 1798-8942 

Miten matematiikan taidot kehittyvät?

Raportissa esitellään matematiikan oppimistuloksia ja asenteita 
ja niiden muuttumista kahden pitkittäismittauksen perusteella. 
Oppilaita seurattiin kolmen vuoden ajan kolmannelta viidennelle 
vuosiluokalle. Miten muuttui osaaminen? Miten menestyivät hei-
kot oppilaat? Miten opettaja ja oppimateriaali olivat yhteydessä 
osaamisen ja sen muutokseen? Muun muassa näihin asioihin 
saadaan vastauksia ainutlaatuisella, laajalla oppilasaineistolla.

Eero K. 
Niemi ja Jari 
Metsämuuronen 
(toim.)

2010
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ISBN:
978-952-13-4647-7 
(pdf) 
Raportit ja selvitykset 
2011:2 
ISSN-L 1798-8918 
ISSN 1798-8926 
(verkkojulkaisu)
ISBN: 
978-952-13-4646-0 
(pdf) 
Koulutuksen seuran-
taraportit 2011:2 
ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8942 
(verkkojulkaisu)

Miten peruskoululaiset kirjoittavat?

Perusopetuksen 9. luokan äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistu-
losten seuranta-arvioinnin aineistoa 2010
Opetushallitus järjesti äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten 
seuranta-arvioinnin perusopetuksen 9. vuosiluokalla keväällä 
2010. Päätulokset on julkaistu Opetushallituksen raportissa

Sen edestään löytää 

Käsillä olevassa julkaisussa tutkijat ja opettajat analysoivat 9. luo-
kan oppilaiden kirjoitustaitoja niiden pohtivien tekstien perusteella, 
joita suomen- ja ruotsinkielisissä kouluissa kirjoitettiin kevätluku-
kaudella 2010 äidinkielen opetuksen yhteydessä.

Elina Harjunen, 
Riitta Juvonen, 
Jorma Kuusela, 
Beatrice 
Silén, Minna 
Sääskilahti 
ja Michaela 
Örnmark 2011

ISBN
978-952-13-4151-9 
(nid.) 
978-952-13-4152-6 
(pdf)

Miten ruotsia osataan peruskoulussa

Opetushallitus arvioi huhtikuussa 2008 toisen kerran ruotsin kie-
len oppimistuloksia perusopetuksen päättövaiheessa. Edellinen 
arviointi toteutettiin vuonna 2001.
Otosperustainen arviointiaineisto kerättiin yhteensä 107 koulusta. 
Kuullun ja luetun ymmärtämisen sekä kieliopin ja kirjoittamisen 
kokeeseen osallistui yhteensä 5 534 oppilasta. Otoskouluista 
valittiin 52 koulua, joissa suoritettiin myös puhumisen koe. 
Puhumisen kokeeseen osallistuneiden oppilaiden määrä oli 795.
Raportissa kuvataan oppimistuloksia ja oppilaiden asenteita ruot-
sin kielen opiskelua kohtaan. Tulokset ovat jonkin verran heikom-
pia kuin vuoden 2001 arvioinnissa. Arviointiraportissa kuvataan 
myös koulussa annettujen todistusarvosanojen ja oppilaiden 
arvioinnissa saavuttamien tuloksen yhteyttä.
Ruotsin kielen perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teissa asetettujen tavoitteiden saavuttamista arvioitiin käyttäen 
10-portaista taitotasoasteikkoa, joka perustuu eurooppalaiseen 
6-portaiseen viitekehykseen. Perusopetuksen päättöarvioinnin kri-
teerien määrittelemä arvosanan hyvä (8) taso vastaa reseptiivisen 
kielitaidon osalta taitotasoasteikon tasoa A2.1 ja produktiivisen 
kielitaidon osalta taitotasoa A1.3.

Eeva Tuokko

2009

Arviointi 11/95 Modell för utvärdering av utbildningens resultat 1995

Utvärdering av inlär-
ningsresultat 2/2006
ISBN:
952-13-2779-0

Modersmål och litteratur i nio år. 

En utvärdering av inlärningsresultat I modersmål och litteratur I 
årskurs 9 våren 2005

Chris Silverström

2006

Utvärdering av inlär-
ningsresultat 5/2003
ISBN:
952-13-1874-0

Modersmål och litteratur i sex år. 

En utvärdering av inlärningsresultat I modersmål och litteratur hos 
elever som slutfört årskurs 6 I den grundläggande utbildningen år 
2002

Chris Silverström

2003
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Uppföljningsraporter 
2011:1

Modersmål och litteratur i årskurs 9 

En utvärdering av inlärningsresultat i modersmål och litteratur i 
årskurs 9 våren 2010
Våren 2010 genomförde Utbildningsstyrelsen en utvärdering av 
inlärningsresultat i modersmål och litteratur i årskurs 9. Denna 
rapport berättar om hur det gick i utvärderingen. Resultaten för 
de fi  nskspråkiga skolorna behandlas i en separat rapport. Denna 
rapport ger bl.a. svar på följande frågor:

- Har niondeklassarnas modersmålskunskaper förändrats sedan 
situationen år 2005? 
- Har eleverna lärt sig någonting under färden från årskurs 7 till 
årskurs 9? 
- Finns det stora regionala skillnader i elevernas kunskaper inom 
olika delar av Svenskfi nland? 
- På vilket delområde kommer skillnaden mellan fl ickornas och 
pojkarnas resultat tydligast till uttryck? 
- Får eleverna modersmålsvitsord enligt likvärdiga grunder i olika 
skolor? 
- Är det vanligt att modersmålslärarna i årskurs 7–9 samarbetar 
med lärarna i årskurs 6? 
- Hur klarade sig de fi nlandssvenska eleverna i läsförståelse i 
förhållande till de fi nskspråkiga eleverna? 
- Vad är det enligt modersmålslärarna som mest försvårar upp-
nåendet av goda inlärningsresultat? 

Rapporten kompletteras av webbpublikationen Hur skriver 
niondeklassarna? (pdf) som tar upp synpunkter och frågeställ-
ningar med anknytning till elevernas skrivfärdigheter. 

Jan Hellgren

2011

Utvärdering av inlär-
ningsresultat 4/200 
ISBN:
978-952-13-3834-28

Modersmålskunskaper, attityder och betyg

Hösten 2007 utvärderades inlärningsresultaten i modersmål och 
litteratur bland de elever som gått ut årskurs 6 i den grundläggan-
de utbildningen. Sammanlagt ingick 1 821 elever i samplet för 
utvärderingen. Dessa elever utgjorde ungefär hälften av årskullen 
i de fi nlandssvenska skolorna. I den här rapporten ges bl.a. svar 
på följande frågor: - Har elevernas modersmålskunskaper för-
bättrats jämfört med situationen år 2002? - Har skillnaden mellan 
fl ickors och pojkars skrivkunskaper blivit mindre? - Ligger provre-
sultaten på samma nivå i Södra Finlands län och Västra Finlands 
län? - Har undervisning i språkkännedom samband med goda 
provresultat? - Tycker eleverna om ämnet modersmål och litte-
ratur? - Vilka modersmålsvitsord har eleverna och hur avspeglar 
vitsorden elevernas kunskaper?

Chris Silverström

2008
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Publication 12/2000

ISBN:
952-13-0889-3

More quality to the quality policy of education

This report focuses on central questions in the quality policy of 
education. The writers of the background material, having expe-
rience of different duties both in administration and in research, 
wish to bring up questions on which attention should be paid in 
the near future, and to examine the methods for improving quality 
by European cooperation. Questions on general education, upper 
secondary education, vocational education and training, adult 
education and higher education will be dealt with simultaneously.

Kauko 
Hämäläinen, 
Ritva Jakku-
Sihvonen 

2000

Arviointi 1/99 Musiikkioppilaitosten perusopetuksen arviointi 1998 Terhi Heimo, 
Maija-Liisa Ojala 1999

Utvärdering av inlär-
nigsresultat 1/200
ISBN:
952-13-1348-X

Nationell utvärdering av inlärnindsresultat i fi nska i åk 
9 våren 2001

Outi Toropainen
2002

Utvärdering av inlär-
nigsresultat 2/2000

Nationell utvärdering av inlärningsresultat i modersmålet i åk 9. 
1999

Krisse Hannen 2000

Arviointi- ja seuranta-
palvelut

Näyttötietoa ammattiosaamisesta I

Kansallisen oppimistulostiedon tuottaminen ammattiosaamisen 
näytöistä sosiaali- ja terveys-alan, hotelli- ja ravintola-alan, kone- 
ja metallialan sekä logistiikan perustutkinnoissa
Opetushallitus käynnisti keväällä 2007 kansallisen oppimistu-
lostiedon tuottamisen ja seurannan, jossa arviointitieto kootaan 
suoraan ammattiosaamisen näytöistä sosiaali- ja terveysalan, 
hotelli- ja ravintola-alan, kone- ja metallialan sekä logistiikan 
perustutkinnoissa. Oppimistulostiedot kootaan kaikista näitä 
perustutkintoja opetussuunnitelmaperusteisesti tarjoavista oppi-
laitoksista ja kaikilta opiskelijoilta, jotka aloittivat perustutkinnon 
opinnot syksyllä 2006 tai keväällä 2007. Oppimistulostietojen 
keräämisen yhteydessä on toteutettu myös opettajille, opiskelijoil-
le ja työelämän edustajille suunnattu ammattiosaamisen näyttöjen 
suunnittelua, toteuttamista ja arviointia koskeva taustakysely. 
(Opetusministeriön päätös (3/502/2007).
Tässä raportissa esitellään oppimistulostietojen tuottamisen 
ensimmäisen vaiheen tulokset oppimistuloksista sekä yhteenveto 
eri osapuolten taustakyselystä. Tiedon tuottaminen aloitettiin kun-
kin tutkinnon yhteisistä ammatillisista opinnoista, ja sitä jatketaan 
keräämällä tietoa opiskelijoiden suorittamista ammattiosaamisen 
näytöistä koko koulutuksen ajalta. Oppimistulostiedon tuottaminen 
koko tutkinnosta kestää tällöin noin kolme vuotta. Lopulliset tulok-
set raportoidaan vuonna 2009–2010. 

2007

978-952-13-4525-8 
(pdf) 
Koulutuksen seuran-
taraportit 2010:3 
ISSN-L 1798-8934 
ISSN 1798-8942 
(verkkojulkaisu)

Näyttötietoa ammattiosaamisesta II

Tässä raportissa tarkastellaan tuloksia kone- ja metallialan, 
sosiaali- ja terveysalan, hotelli- ja ravintola-alan sekä logistiikan 
perustutkintojen ammattiosaamisen näytöistä. Opetushallitus on 
kerännyt tietoja vuosina 2006 - 2009 toteutetuista näytöistä kan-
sallisesti ensimmäistä kertaa koko tutkinnon suorittamisen ajalta. 
Tuloksia on muun muassa vertailtu eri lukuvuosien välillä sekä 
selvitetty näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytäntöjen yhteyttä 
ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoihin.

Marika Koramo 
ja Pirjo Väyrynen

2010
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Arviointi 12/2000
ISBN:
952–13-1050-2

Näyttötutkintojärjestelmän kokonaisarviointi 

Arviointi kohdistuu näyttötutkintojärjestelmän toimivuuteen, siihen 
miten järjestelmän keskeiset osat toteuttavat tehtäviään ja millai-
sia ovat järjestelmän tuotokset. Arvioinnin suorittaminen perustuu 
valtioneuvoston hyväksymiin koulutuksen ja tutkimuksen kehit-
tämissuunnitelmiin sekä opetusministeriön ja Opetushallituksen 
väliseen tulossopimukseen. Arvioinnissa kuvataan aikuisten 
ammatillisen tutkintojärjestelmä ajattelun kehitystä, järjestelmän 
käynnistysvaihetta sekä sen kehitystä vuodesta 1994. Tarkemmin 
analysoidaan näyttö- tutkintojärjestelmän toimintaa vuosina 1999 
ja 2000. Arvioinnissa käytetty materiaali hankittiin lähinnä erilaisis-
ta opetushallinnon aineistoista, Tilastokeskuksen tilastoista sekä 
toteuttamalla kyselyjä, haastatteluja ja tapaustutkimuksia.

Pentti Yrjölä, 
Jaakko 
Ansaharju, Petri 
Haltia, Raimo 
Jaakkola, Anu 
Järvinen, Matti 
Taalas, Tim 
Lamminranta 2000 

Arviointi ja seuranta 
4/94

Ohjaavan koulutuksen arviointi. 

Rajankäyntiä aikuisopetuksen, sosiaalityön, lyhytterapian ja kun-
toutuksen kesken.

Jussi Onnismaa, 
Leena Taskinen 1994

Oppimistulosten arvi-
ointi 3/2008 ISBN:
978-952-13-3730-7

On annettu hyviä numeroita

Opetushallitus järjesti äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten 
arvioinnin 7. luokan alussa syksyllä 2007. Tässä julkaisussa esi-
tellään arvioinnin tuloksia, oppilaiden taitoja ja osaamisen tasoa. 
Edustavaan kansalliseen otokseen kuului 6 235 yleisopetuksen 
oppilasta. Raportissa etsitään vastausta mm. seuraaviin kysy-
myksiin:
- Ovatko oppilaat tottuneet luonnostelemaan tekstejään, joita 
äidinkielen opintojen yhteydessä kirjoitetaan 5. ja 6. luokalla?
- Onko kirjoitustaitojen yleistaso kohentunut vuoden 2002 tilantee-
seen verrattuna? 
- Vastaavatko oppilaiden 6. luokan lukuvuositodistuksen äidinkie-
len arvosanat heidän luku- ja kirjoitustaitojensa tasoa?
- Onko kielentuntemuksen opiskelulla yhteyttä hyviin koetuloksiin?
- Pitävätkö oppilaat oppiaineen opintoja hyödyllisinä arkielämän, 
opintojen ja tulevaisuutensa kannalta? 
- Onko eri kouluissa 7. luokan opintonsa aloittavien äidinkielen 
taidoissa suuria eroja?
- Miten säännöllisesti äidinkieltä 5.–7. luokilla opettavat opettajat 
tekevät yhteistyötä?

Hannu-Pekka 
Lappalainen 

2008 
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ISBN: 
978-952-13-5078-8 
(nid.) 
978-952-13-5079-5 
(pdf) 
Koulutuksen seuran-
taraportit 2012:4

Onko laskutaito laskussa? - Matematiikan oppimistu-
lokset peruskoulun päättövaiheessa 2011

Opetushallitus järjesti matematiikan oppimistulosten seuranta-
arvioinnin perusopetuksen 9. vuosiluokalla keväällä 2011. Koko 
maata edustavaan otokseen kuului 98 suomenkielistä ja 15 
ruotsinkielistä koulua. Oppilaita otoksessa oli yhteensä 4 929. 
Ensimmäistä kertaa arviointiin osallistuivat myös matematiikkaa 
yksilöllistetyn oppimäärään mukaan opiskelevat oppilaat. 
Tietoa kerättiin sekä matematiikan tehtävillä että oppilaille, opet-
tajille ja rehtoreille suunnatuilla taustakyselyillä. Tässä raportissa 
esitellään arvioinnin tuloksia. 
Raportissa etsitään vastauksia muun muassa seuraaviin kysy-
myksiin: 
• Miten hyvin matematiikan eri osa-alueita osataan? 
• Osaavatko pojat ja tytöt matematiikkaa yhtä hyvin? 
• Onko matematiikan osaamisessa alueellisia eroja? 
• Annetaanko matematiikan arvosanoja oppilaille yhtenäisin 
perustein? 
• Onko matematiikan osaamistaso muuttunut?

Tiivistelmä
Sammandrag

Kati Hirvonen

2012

Arviointi 3/97 Onnistuuko oppiminen – oppimistuloksien ja opetuksen laadun 
arviointiperusteita peruskoulussa ja lukiossa

Ritva Jakku-
Sihvonen 1997

Arviointi 3/99 Opettajien täydennyskoulutuksen tuloksellisuus – pitkäkestoinen 
koulutus

Esko 
Korkeakoski 1999

Arviointi 1/2001

Opetuksen laatu perusopetuksen 1.-6. vuosiluokkien kouluissa 
vuonna 2000

Erko 
Korkeakoski, 
Krisse 
Hannén, Tim 
Lamminranta, 
Eero K. Niemi, 
Marja-Leena 
Pernu, Juhani 
Uurto

2001

Opepro-selvitys 1/99 Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen osallistuminen vuosina 
1996-98. OPEPRO-projekti, ERS-rahoitus.

Ritva Jakku-
Sihvonen, Satu 
Rusanen

1999

Arviointi 4/2003
Opetusmaatilojen toimintaedellytykset

Marja-Leena 
Pernu, Anu 
Räisänen

2003

Arviointi 2/97 Opetussuunnitelmauudistuksen seuranta. Toisen asteen ammatil-
linen koulutus

Marja-Leena 
Stenström 1997

Arviointi 6/95 Opetustoimen arviointi kunnassa Eero K. Niemi 
& Hannele 
Louekoski 

1995

Arviointi 4/97 Opintokeskusten arviointi 1997 Pentti Yrjölä 1997

ISBN:
952-13-1554-7 
Arviointi 8/2002 Opinto-ohjauksen tila 2002

Opinto-ohjauksen tila 2002, osa 1 (pdf)
Opinto-ohjauksen tila 2002, osa 2 (pdf)

Ulla Numminen, 
Tuire Jankko, 
Anna Lyra-Katz, 
Nina Nyholm, 
Marjatta Siniharju 
ja Renata 
Svedlin 

2002 
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952-13-2283-7

Opinto-ohjauksen tila aikuisoppilaitoksissa

Ulla Numminen 
(toim.), Pentti 
Yrjölä, Tim 
Lamminranta & 
Esa Heikkinen

2004

Oppimistulosten arvi-
ointi 1/2005
ISBN:
978-952-13-3633-1

Oppimaan oppiminen ala-asteella 2 

Opetushallituksen toimeksiannosta Helsingin yliopiston koulu-
tuksen arviointikeskus on lukuvuonna 2002 - 2003 toteuttanut 
oppimaanoppimisen arvioinnin peruskoulun kuudensilla luokilla. 
Oppimaanoppimisen arviointi on osa koulutuksen laaja-alaista 
arviointia ja perustuu Opetushallituksen arviointimallin mukaisiin 
koulutuksen tuloksellisuuden määrityksiin. Arvioinnissa on ollut 
mukana 196 koulua, joissa tutkimukseen osallistui kaiken kaikki-
aan 4329 oppilasta. 2357 oppilasta 98 koulussa suoritti tehtävät 
käyttäen testin kynä-paperi-versiota ja 1260 oppilasta 66 koulussa 
teki tehtävät tietokoneella. Mukana on myös ruotsinkielisiä koulu-
ja. Tulokset selostetaan oppimaan oppimisen osaamisen ja usko-
musten osalta yksityiskohtaisesti. Lisäksi on selvitetty millainen 
selitysosuus oppilastason vaihtelusta on sukupuolella, kielellä, 
vanhempien koulutuksella, läänillä, kuntatyypillä sekä kouluilla.

Jarkko 
Hautamäki, 
Sirkku Kupiainen,
Pekka Arinen, 
Airi Hautamäki,
Markku 
Niemivirta, Pekka 
Rantanen,
Mari Ruuth ja 
Patrik Scheinin

2005 

Oppimistulosten arvi-
ointi 3/99

Oppimaan oppiminen ala-asteilla 

Jarkko 
Hautamäki, 
Pekka Arinen, 
Bettina 
Bergholm, Airi 
Hautamäki, 
Sirkku Kupiainen, 
Jorma Kuusela, 
Juhani Lehto, 
Markku 
Niemivirta ja 
Patrik Scheinin

1999

Oppimistulosten arvi-
ointi 4/99

Oppimaan oppiminen ala-asteilla

Jarkko 
Hautamäki, 
Pekka Arinen, 
Bettina 
Bergholm, Airi 
Hautamäki, 
Sirkku Kupiainen, 
Jorma Kuusela, 
Juhani Lehto, 
Markku 
Niemivirta, Patrik 
Scheinin

1999

Oppimistulosten arvi-
ointi 2/2002

Oppimaan oppiminen toisen asteen koulutuksessa

Jarkko 
Hautamäki, 
Pekka Arinen, 
Bettina 
Bergholm, Airi 
Hautamäki, 
Sirkku Kupiainen, 
Jorma Kuusela, 
Juhani Lehto, 
Markku 
Niemivirta, Patrik 
Scheinin

2002
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Oppimistulosten arvi-
ointi 7/2000

Oppimaan oppiminen yläasteella

Jarkko 
Hautamäki, 
Pekka Arinen, 
Bettina 
Bergholm, Airi 
Hautamäki, 
Sirkku Kupiainen, 
Jorma Kuusela, 
Juhani Lehto, 
Markku 
Niemivirta, Patrik 
Scheinin

2000

Oppimistulosten arvi-
ointi 6/2003
ISBN 952-13-1967-4
ISSN 1237-1931

Oppimaan oppiminen yläasteella 2 2003

ISBN: 
952-13-0482-0
Oppimistulosten arvi-
ointi 4/1999

Oppimaan oppimisen arviointi Vihdin kunnassa
Jorma Kuusela

1999 

ISBN:
978-952-13-5403-8 
(nid.)
978-952-13-5404-5 
(pdf)
Raportit ja selvitykset 
2013:3
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 
ISSN 1798-8926 

Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt 

Tämä artikkelijulkaisu on syntynyt oppimistulosten arvioinnin 
kehittämisen tarpeisiin. Julkaisussa käsitellään oppimistulosten 
nykytilaa ja kehitysnäkymiä eri näkökulmista. Julkaisun ensimmäi-
sessä osassa luodaan yhteistä metodologista perustaa eri kou-
lutusmuodoissa tehtävälle oppimistulosten arvioinnille. Toisessa 
ja kolmannessa osassa oppimistulosten arviointia tarkastellaan 
koulutusmuodoittain keskittyen perusopetukseen ja ammatilliseen 
koulutukseen.

 Julkaisu on tarkoitettu oppimistulosten arviointia tekeville asian-
tuntijoille ja siksi aikoville sekä opettajille. Julkaisu soveltuu oppi-
materiaaliksi myös opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen. 

Anu Räisänen 
(toim.)

2013

978-952-13-4787-0 
(pdf) 
Koulutuksen seuran-
taraportit 2011:5 
ISSN-L 1798-8934 
ISSN 1798-8942 

Oppimistulokset - Rakennus- ja metsäalan perustutkinnot

Väliraportti lukuvuosilta 2008-2009 ja 2009-2010
Raportissa esitellään metsä- ja rakennusalan oppimistulokset 
sekä näyttöjen toteuttamis- ja arviointitavat kahden ensimmäisen 
lukuvuoden ajalta. Näyttöjen arvosanat esitellään arvosanaja-
kaumina ja keskiarvoina tutkinnoittain ja arvioinnin kohteittain. 
Lisäksi arvosanoja tarkastellaan lukuvuoden, sukupuolen ja ope-
tuskielen mukaan. Arviointitiedon tuottaminen jatkuu edelleen ja 
koko tutkintoa koskevat tulokset raportoidaan syksyllä 2011. 

Paula 
Kilpeläinen, Anu 
Räisänen, Marika 
Koramo ja Pirjo 
Väyrynen

2011

ISBN: 
Oppimistulosten ja asenteiden muuttuminen perusopetuksen 
ylempien luokkien aikana

Kahden oppiaineen (Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä Modersmål 
och litteraturin) näkökulma

Jari 
Metsämuuronen 2006
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ISBN:
952-13-2422-8

Oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailu ja kil-
pailussa menestyneiden työnantajaorganisaatioiden 
hyvät koulutuskäytännöt 

Oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailun tavoitteena 
on kannustaa työnantajia oppisopimuskoulutuksen hyö-
dyntämiseen ja kehittämiseen sekä löytää hyviä käytäntöjä 
välitettäväksi muille kouluttajina toimiville työnantajaorganisaa-
tioille. Laatupalkintokilpailun tavoitteena on lisäksi parantaa 
oppisopimuskoulutuksen yleistä tunnettavuutta ja arvostusta. 
Laatupalkintokilpailu on järjestetty vuodesta 2000 lähtien vuosit-
tain ja kilpailusta on tullut vuosien varrella keskeinen osa oppiso-
pimuskoulutuksen jatkuvaa laadun kehittämistä. Tämän julkaisun 
tavoitteena on välittää tietoa Oppisopimuskouluttajien laatupalkin-
tokilpailusta ja kannustaa työnantajaorganisaatioita ja koulutuksen 
järjestäjiä kilpailuun osallistumiseen myös tulevina vuosina. 
Keskeisenä tavoitteena on kannustaa toimijoita erityisesti työpai-
kalla annettavan koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen. Julkaisu 
sisältää Oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailun esittelyn 
ohella kuvaukset kilpailussa tähän mennessä menestyneiden 
työnantajaorganisaatioiden oppisopimuskoulutustoiminnasta ja 
kokemuksia kilpailuun osallistumisesta. Lisäksi julkaisu sisältää 
katsauksen oppisopimuskoulutuksen tulevaisuuden haasteisiin.

Aila Korpi ja Kirsti 
Stenvall (toim.)

2005 

Arviointi 6/2002 Oppisopimuskoulutuksen laadunhallinta, suositus oppisopimus-
koulutukseen 2002

Arviointi 6/2002 Oppisopimuskoulutuksen laadunhallinta, suositus oppisopimus-
koulutukseen 2002

ISBN: 
952-13-1850-3
Oppimistulosten arvi-
ointi 4/2003

Osaat lukea – miten osaat kirjoittaa?

Perusopetuksen 6. vuosiluokan suorittaneiden 
äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointi 2002

Hannu-Pekka 
Lappalainen 2003

Arviointi 10/2001 Perinteen ja nykyajan puristuksessa. Kansanopistotoiminnan 
arviointi

Jukka Määttä, 
Pentti Yrjölä 2001

Oppimistulosten arvi-
ointi 3/2000

Peruskoulun 9. vuosiluokan englannin A1-kieli) oppimistulosten 
kansallinen arviointi 1999

Eeva Tuokko 2000

ISBN: 
952-13-0487-1
Oppimistulosten arvi-
ointi 2/1999

Peruskoulun 9.luokkalaisten luonnontieteiden oppimistulosten 
arviointi 1998

Antti Rajakorpi 
(toim.) 1999 

ISBN: 
952-13-0462-6
Oppimistulosten arvi-
ointi 1/1999

Peruskoulun matematiikan oppimistulosten kansallinen arviointi 
1998

Hannu Korhonen
1999 

Oppimistulosten arvi-
ointi 1/2000

Peruskoulun äidinkielen oppimistulosten kansallinen arviointi 9. 
vuosiluokalla

Hannu-Pekka 
Lappalainen 2000

ISBN:
952-13-1674-8
Oppimistulosten arvi-
ointi 1/2003

Perusopetuksen 9.luokan A-kielenä opetettavan ranskan, saksan 
ja venäjän oppimistulosten kansallinen arviointi

Tuula Väisänen
2003 
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ISBN: 
952-13-1446-X
952-13-1578-4(tiivis-
telmä)
Oppimistulosten arvi-
ointi 6/2002

Perusopetuksen katsomusaineet ja tapakasvatus

Peruskoulussa on seitsemän Opetushallituksen 
1990-luvulla hyväksymää uskonnon opetussuunnitelmaa. 
Evankelisluterilaiseen ja ortodoksiseen uskonnonopetukseen 
osallistuvat suurimmat oppilasmäärät. Muut uskonnon opetus-
suunnitelmat perusteet on hyväksytty katolista uskontoa, islamin 
uskontoa, adventistista uskontoa, Kristiyhteisön uskontoa ja 
Bahá‘íyhteisön uskontoa varten. Näistä uskontoaineista arvioitiin 
evankelisluterilaisen ja ortodoksisen uskonnonopetuksen oppi-
mistuloksia. Kolmantena katsomusaineena arvioitiin elämänkatso-
mustiedon oppimistuloksia perusopetuksen päättövaiheessa.
Uskonto, elämänkatsomustieto ja tapakasvatus (pdf)
Perusopetuksen katsomusaineet ja tapakasvatus 
(tiivistelmä, pdf)

Jaakko Rusama

2002

ISBN:
952-13-2466-X 
ISSN 1237-1831
Oppimistulosten arvi-
ointi 2/2005

Perusopetuksen matematiikan kansalliset oppimistulokset 9. 
vuosiluokalla 2004

Leena Mattila

2005

ISBN 952-13-1641-1
ISSN 1237-1831
Oppimistulosten arvi-
ointi 8/2002

Perusopetuksen matematiikan oppimistulosten kansallinen arvi-
ointi 9. vuosiluokalla 2002

Leena Mattila
2002 

Oppimistulosten arvi-
ointi 2/2001

Perusopetuksen matematiikan oppimistulosten kansallinen arvi-
ointi 6. vuosiluokalla vuonna 2000
AT-Julkaisutoimisto Oy

Eero K. Niemi
2001

ISBN:
 978-952-13-5528-8 
(nid.)
 978-952-13-5529-5 
(pdf)
Koulutuksen seuran-
taraportit 2013:4

Perusopetuksen matematiikan oppimistulosten pitkittäisarviointi 
vuosina 2005–2012

Raportissa esitellään matematiikan oppimistuloksia ja asenteita 
ja niiden muuttumista ainutlaatuisen pitkittäisaineiston avulla, joka 
kattaa vuodet 2005–2012 ja jossa seurattiin 3 502 oppilaan opin-
tietä toisen kouluvuoden lopusta peruskoulun loppuun 279:ssä 
perusopetusta antavassa koulussa.
• Miten muuttuivat osaaminen ja asenteet koko oppivelvollisuuden 
aikana?
• Mitkä tekijät selittävät sen, miksi osa oppilaista saa lähtöta-
soonsa nähden selvästi paremman tai heikomman tuloksen kuin 
toiset?
• Miten heikot oppilaat poikkeavat muista?
• Miten opettajan toimet olivat yhteydessä osaamisen ja sen 
muutokseen?
• Miksi ruotsinkielisissä kouluissa osaaminen muuttui selvästi 
enemmän kuin suomenkielisissä kouluissa?
Muun muassa näihin kysymyksiin vastataan tässä kirjassa usean 
tutkimusryhmän yhteisvoimin.

Jari 
Metsämuuronen 
(toim.)

2013

ISBN: 
978-952-13-4626-2 
(pdf) 
ISSN-L 1798-8934 
ISSN 1798-8942 
Koulutuksen seuran-
taraportit 2011:1 

Perusopetuksen musiikin, kuvataiteen ja käsityön 
oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla

Tässä raportissa esitellään arvioinnin tuloksia. Oppilaiden osaami-
nen on musiikissa, kuvataiteessa ja käsityössä tämän arvioinnin 
perusteella oppiaineesta riippuen keskimäärin välttävää tai 
korkeintaan tyydyttävää. Kaikissa näissä oppiaineissa oppilaiden 
välillä oli osaamisessa suuria eroja. Kaikilla kolmella yläkoulun 
luokalla (7.–9.luokilla) näitä aineita opiskelleet oppilaat saivat 
selvästi muita parempia tuloksia arvioinnissa. Oppilaiden asenteet 
musiikin, kuvataiteen ja käsityön opiskelua kohtaan olivat pääosin 
myönteisiä.

Sirkka Laitinen, 
Antti Hilmola ja 
Marja-Leena 
Juntunen

2011

ISBN:
952-13-2088-5
Arviointi 1/2004

Perusopetuksen oppimistulosten meta-arviointi
Ritva Jakku-
Sihvonen ja Erkki 
Komulainen

2004 
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ISBN:
952-13-1748-5
Oppimistulosten arvi-
ointi 3/2003

Perusopetuksen päättövaiheen englannin kielen oppimistulosten 
kansainvälinen arviointi

(Espanja – Hollanti – Norja – Ranska – Ruotsi – Saksa – Suomi 
–Tanska)
SUOMEN TULOKSET

Eeva Tuokko

2003 

Oppimistulosten arvi-
ointi 3/2001 

Perusopetuksen päättövaiheen matematiikan oppimistulosten 
kansallinen arviointi 2000

Hannu Korhonen 2001

ISBN:
952-13-1389-7
Oppimistulosten arvi-
ointi 3/2002

Perusopetuksen päättövaiheen ruotsin kielen oppimistulosten 
kansallinen arviointi 2001

Eeva Tuokko
2002 

Oppimistulosten arvi-
ointi 6/2001

Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten kan-
sallinen arviointi 9. vuosiluokalla 2001

Hannu-Pekka 
Lappalainen 2001

Oppimistulosten arvi-
ointi 1/2000

Perusopetuksen äidinkielen oppimistulosten kansallinen arviointi 
6- vuosiluokalla keväällä 2000

Esko 
Korkeakoski 2001

ISBN:
952-13-3080-5 (pdf)
Koppi

Projektipäällikön kuusipaikkamalli 

Julkaisu liittyy valtakunnalliseen Opetushallituksen koordinoimaan 
KOPPI-hankkeeseen, jossa kehitetään näyttöperusteista kansal-
lista oppimistulosten arviointijärjestelmää. Kansallisen arvioinnin 
kehittämistyötä on Opetushallituksessa tehty vuodesta 2002 
alkaen. Julkaisussa kuvataan käytännön esimerkein kehittämis-
hankkeiden toimintaa: projektin käynnistämistä, johtamistapaa, 
projektin ydintehtävän määrittelyä, projektissa tapahtuvaa tiedon-
keruuta, projektin tulosten tulkintaa ja arviointia sekä projektien 
laadunvarmennusta. 

Mari 
Räkköläinen, 
Petri Kallionpää, 
Paula 
Kilpeläinen, Pauli 
Koivusaari, Erja 
Kotimäki, Kirsti 
Salo

2006 

Arviointi 4/2000 Quality Management in Vocational Education, Recommendation 
for providers of educational services and forr educational institu-
tions

Eeva löfström
2000

Evaluation 2/2003 Quality Management of Apprenticeship Training Recommendation 
for use in Apprenticeship Training 2003

Utvärdering av inlär-
ningsresultat 7/2002

Religion livsåskådningskunskap och umgängesfostran I den 
grundläggande utbildningen

Jaakko Rusama 2002

Arviointi 5/97 Saamelaisten koulutuksen tila peruskoulussa ja lukiossa Esko 
Korkeakoski 1997

Evaluation Self-Evaluation, Process model for self-evaluation by schools Anu Räisänen 1998

ISBN: 952-13-3039-2
Selvitys ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta 

Mari 
Räkköläinen, 
Marianne Mäki ja 
Paula Kilpeläinen

2006
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Selvitys ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta 

Opetushallitus käynnisti syksyllä 2004 hankkeen, jonka yhtenä 
tavoitteena oli koulutuksen järjestäjien itsearvioinnin ja toimin-
nan kehittämistyön tueksi laadittava laadunhallintasuosi-tus. 
Vuosien 1999 ja 2001 aikana ilmestyneet kaksi julkaisua, 
Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta (Arviointi 9/1999) ja 
Oppisopimuskoulutuksen laadunhallinta (Arviointi 6/2002), uudis-
tetaan tämän päivän tarpeita vastaaviksi ja yhdistetään yhdeksi 
julkaisuksi. Työssä on ollut mukana myös ammatillisen koulu-
tuksen järjestäjiä ja sidosryhmiä. Tähän selvitykseen johtaneella 
kyselyllä selvitettiin laadunhallintasuositusten käyttäjien, amma-
tillisen koulutuksen asiantuntijoiden ja sidosryhmien näkemyksiä 
suositusten kehittä-mistarpeista. Suosituksiin ovat voineet ottaa 
kantaa Opetushallituksen verkkosivujen kautta myös muut asiasta 
kiinnostuneet. Suositusten kehittämistyötä on viety eteenpäin 
lisäksi Opetushallituksen ja koulutuksen järjestäjien yhteisissä 
työseminaareissa. Kyselyllä selvitettiin koulutuksen järjestäjien 
näkemyksiä laadunhallintaan liittyvistä tarpeista yleisemminkin, ja 
tarkoituksena on hyödyntää saatua informaatiota myös muussa 
ammatillisen koulutuksen laadunhallintaan liittyvässä kehittämis-
työssä.

Eeva Löfström

2004 

ISBN:
952-13-3039-2

Selvitys ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta 
ja toteuttamisesta vastaavasta toimielimestä 

Koulutuksen järjestäjän tulee asettaa ammattiosaamisen näyttö-
jen suunnittelua ja toteuttamista varten yksi tai useampi toimielin. 
Toimielin voi olla myös kahden tai useamman koulutuksen järjes-
täjän yhteinen. Toimielin hyväksyy koulutuksen järjestäjän ope-
tussuunnitelman osana olevat suunnitelmat ammattiosaamisen 
näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoo näyttötoimintaa 
sekä päättää näyttöjen arvioijista. Lisäksi toimielin käsittelee 
opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. (L 601/2005 
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta.) 
Ammattiosaamisen näyttöjä on kehitetty ammatillisen koulutuksen 
laadun varmistamiseksi. Näytöt ovat osa opiskelijan arvioinnin, 
opetusjärjestelyiden sekä opiskelijan ohjaus- ja tukitoimien kehit-
tämistä. Näytöt edistävät koulutuksen työelämälähtöisyyttä, sillä 
ne suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan työelämäyhteistyönä. 
Koulutuksen järjestäjän asettamalla toimielimellä on keskeinen 
tehtävä laadukkaiden ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamises-
sa. Opetushallitus toteutti kyselyn ammattiosaamisen näyttöjen 
suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavasta toimielimestä touko-
kuussa 2006. Kysely suunnattiin niille 48 koulutuksen järjestäjälle, 
jotka ovat mukana kansallista näyttöperusteista arviointijärjestel-
mää ja arviointikäytäntöjä kehittävissä ESR -projekteissa.

Mari 
Räkköläinen, 
Marianne Mäki ja 
Paula Kilpeläinen

2006 

Arviointi 11/2000
ISBN: 
952–13-1028-6

Selvitys koulutuksen paikallisen tason arvioinnin tilas-
ta

Selvityksessä kartoitettiin koulutuksen paikallisen tason arvioinnin 
tilaa. Selvitystyön kohteena olivat perusopetus, lukiokoulutus, 
ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus sekä vapaa sivistystyö. 
Koulutuksen järjestäjiä ja ylläpitäjiä koskevana tietolähteenä 
käytettiin Opetushallituksen OPTItietokantaa ja tutkimuksen 
perusjoukko muodostettiin vuoden 2000 koulutustarjontaa koske-
vien tietojen perusteella. Tiedot kerättiin postikyselynä koulutus-
muotokohtaisten strukturoitujen kyselylomakkeiden avulla. Näin 
muodostettua tietoa täydennettiin koulutuksen järjestäjien ja yllä-
pitäjien taustaominaisuuksia (EU-tukialue, maakunta, sijaintikun-
nan kuntaryhmä, virallinen opetuskieli) kuvaavilla tiedoilla, jotka 
perustuvat Tilastokeskuksen viralliseen luokitusjärjestelmään.

Jari Rajanen

2000 
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ISBN: 
952–13-1028-6

Arviointi 11/2000

Selvitys koulutuksen paikallisen tason arvioinnin tilasta

Selvityksessä kartoitettiin koulutuksen paikallisen tason arvioinnin 
tilaa. Selvitystyön kohteena olivat perusopetus, lukiokoulutus, 
ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus sekä vapaa sivistystyö. 
Koulutuksen järjestäjiä ja ylläpitäjiä koskevana tietolähteenä 
käytettiin Opetushallituksen OPTItietokantaa ja tutkimuksen 
perusjoukko muodostettiin vuoden 2000 koulutustarjontaa koske-
vien tietojen perusteella. Tiedot kerättiin posti-kyselynä koulutus-
muotokohtaisten strukturoitujen kyselylomakkeiden avulla. Näin 
muodostettua tietoa täydennettiin koulutuksen järjestäjien ja yllä-
pitäjien taustaominaisuuksia (EU-tukialue, maakunta, sijaintikun-
nan kuntaryhmä, virallinen opetuskieli) kuvaavilla tiedoilla, jotka 
perustuvat Tilastokeskuksen viralliseen luokitusjärjestelmään.

Jari Rajanen

2000 

Moniste 8/2002
ISBN 952-13-1511-3 
(nid.)
ISBN 952-13-1512-1 
(pdf)
ISSN 1237-6590

Selvitys lasten ja nuorten aamu- ja iltapäivätoiminnasta

Renata Svedlin, 
Anna-Maria 
Hotari ja Anna 
lyra-Katz 2002

Selvitys vankien koulutukseen osallistumisesta, oppimisvalmiuk-
sista ja strategioista sekä opetuksen laadusta

Leena Koski, 
Kaija Miettinen

Seudulliseen yhteistyöhön I Ulla Numminen, 
Kirsti Stenvall

Seudulliseen yhteistyöhön II Ulla Numminen, 
Kirsti Stenvall

ISBN: 
978-952-13-4440-4 
(pdf)

Seuranta- ja palautejärjestelmän kehittäminen 
ammattiosaamisen näyttöihin 

Opetushallitus selvitti syksyllä 2009 koulutuksen järjestäjien oppi-
mistulosten arviointiprosessia. Projektin tavoitteena oli kuvata, 
analysoida ja raportoida kolmen koulutuksen järjestäjän käytännöt 
ja kehittämisehdotukset ammattiosaamisen näyttöjen dokumen-
tointiprosessiin ja oppimistulosten arvioinnin oppilaitoskohtaiseen 
palauteraporttiin. Lisäksi tavoitteena oli tehdä kehittämisehdo-
tukset oppimistulosten arvioinnin taustakyselyihin. Selvityksen 
mukaan ammatillisten oppimistulosten näyttöperusteinen kansal-
linen arviointi on haasteellinen kaikille osapuolille. Koulutuksen 
järjestäjät eivät vielä ole selkeästi hahmottaneet oppimistulosten 
arviointiprosessia ja sen tärkeyttä. Oppilaitokset eivät ole hyö-
dyntäneet oppimistulostietoja ja Opetushallituksen palautera-
portteja osana koulutuksen laadunhallintaa. Ammattiosaamisen 
näyttöprosessi toimii kuitenkin yleisesti hyvin ja kaikista näytöistä 
kerätään arviointitiedot. Raportissa annetaan suosituksia seu-
ranta- ja palautejärjestelmän kehittämiseen. Projektissa olivat 
mukana Salon seudun koulutuskuntayhtymän lisäksi Oulun 
seudun ammattiopisto (Kontinkankaan yksikkö) ja Turun ammatti-
instituutti.

Kirsti Stenvall, 
Elise Anttalainen-
Kulmala, Erja 
Kotimäki, Pia 
Lagercrantz 

2009 

ISBN: 978-952-13-
4440-4 (pdf) Seuranta- ja palautejärjestelmän kehittäminen ammattiosaamisen 

näyttöihin

Kirsti Stenvall, 
Elise Anttalainen-
Kulmala, Erja 
Kotimäki, Pia 
Lagercrantz

2009

Arviointi 6/96 Silta uuteen opiskelija-arviointiin Anu Räisänen, 
Tarja Frisk 1996

Utvärdering 7/99 Sjöfartsutbildingens kvalitets (STCW95) utvärdering Jouko Haavisto  1999
Arviointi 9/2000 Social and Healtcare Services Quality Standards and 

Criteria in the Education of Practical Nurses to serve 
as support material for selt assessment

Outi Ruishalme
2000
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Arviointi 4/96 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon arviointi Anu Räisänen 1996

Arviointi 4/96 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon arviointi Anu Räisänen 1996

Arviointi 11/99 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja-
koulutuksen laatustandardit ja kriteerit itsearvioinnin 
tueksi.

Outi Ruishalme
1999

Arviointi 14/96 Specialundersvisningen i Svenskfi nland – utvärdering 
1996

Renata Svedlin, 
Samuel Lindgren 1996

Arviointi ja seuranta 
6/94 Suomalainen lukio 1994, tiivistelmä valtakunnallisesta 

lukion arvioinnista 
Ritva Jakku-
Sihvonen, heikki 
Blom

1994

Arviointi 2/2002
ISBN: 
952-13-1408-7

Suomen laatupalkintomallin sovellus ammatilliseen 
koulutukseen 

Koulutuksen järjestäjiltä saadun tiedon mukaan koulutusorga-
nisaatioiden laatutyötä ja laatujärjestelmien kehittämistä haittaa 
markkinoilla olevien valmiiden mallien yleispiirteisyys sekä käsit-
teistön vaikeaselkoisuus. Tämän vuoksi Opetushallitus on viime 
vuosina laatinut yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa 
erilaista arviointia tukevaa materiaalia sekä kehittänyt arviointi-
menetelmiä ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen 
järjestäjien käyttöön. Tämän julkaisun tarkoituksena on tukea kou-
lutuksen järjestäjiä niiden kehittäessä laatu- ja arviointijärjestelmiä 
Suomen laatupalkintomalliin perustuen. Toiminnan kuvaaminen 
mallin pohjalta mahdollistaa omien vahvuuksien ja kehittämiskoh-
teiden tunnistamisen ohella myös organisaation toiminnan vertai-
lun muihin organisaatioihin. Lisäksi malli antaa hyvät edellytykset 
osallistua erilaisiin laatupalkintokilpailuihin kuten esimerkiksi 
Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun.

Anu Räisänen, 
Aila Korpi

2002 

Evaluation 7/2001

ISBN:
952–13-1189-4

Sustainable Development in Schools and Educational 
Institutions?

This publication is a summary of the Finnish report Antti Rajakorpi 
& Kaija Salmio 2001: Toteutuuko kestävä kehitys kouluissa ja 
oppilaitoksissa. Arviointi 3/2001. 344 s. Opetushallitus. Helsinki. 
The original Finnish publication is about the theme evaluation 
arranged by the National Board of Education (NBE) during the 
years 1999–2000 concerning the state of sustainable deve-
lopment in Finnish schools and educational institutions. The 
publication consists of two parts, Part I: Evaluation, consisting 
of the results and Part II: The State and the Future, consisting 
of specialist articles and schools’ own examples describing how 
sustainable development can be included as part of curricula and 
their targets. The contents of the original report are included as 
Appendix 1. This English version is a summary of the Part I, eva-
luation and its results.

Antti Rajakorki, 
Hilkka Rajakorpi

2001

Arviointi 7/96 Syrjäytymisriskien ehkäisy, syrjäytyneiden koulutuspalvelut ja 
ohjaustoiminta

Anna-Ester 
Liimatainen-
Lamber

1996

Arviointi 7/96 Syrjäytymisriskien ehkäisy, syrjäytyneiden koulutuspalvelut ja 
ohjaustoiminta

Anna-Ester 
Liimatainen-
Lamber

1996

Raportit ja selvitykset 
2011:11 Taito- ja taideaineiden oppimistulokset 2011
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Arviointi 3/98 Tapaustutkimuksia peruskoulun kuvaamataidon ja musiikin ope-
tuksesta lukuvuonna 1997-1998

Esko 
Korkeakoski 1998

Oppimistulosten arvi-
ointi 5/2000

Tekstiili- ja vaatetusalan oppimistulokset. Pukuompelijan perus-
tutkinto

Anne 
Pentikäinen 2000

ISBN:
952-13-2934-3
Oppimistulosten arvi-
ointi 6/2006

Temaattisia näkökulmia perusopetuksen tasa-arvoon

Tämä raportti perustuu Opetushallituksen tekemien perusopetuk-
sen päättövaiheen oppimistulosten arviointiaineistoihin vuosilta 
1998-2004. Tutkimuksen kohteena on kolme sisältöaluetta: 
sosiaalisten taustatekijöiden ja keskimääräisten oppimistulosten 
yhteys, oppilasarvioinnin tasapuolisuus sekä kuntien ja koulujen 
väliset lakisääteisten tukitoimien toteutumisen erot. Yhdistävänä 
teemana on yhdenvertaisuus, jota on syytä pitää yhtenä 
peruskoulun tärkeimmistä tavoitteista ja jopa sen lähtökohtana. 
Raportista käy ilmi, että yhtenäinen perusopetus ei ole pystynyt 
kokonaan poistamaan niitä eroja, joiden taustalla on alueellisesti 
epätasaisesti jakautunut hyvinvointi. Se osoittaa että oppilaiden 
arvosanojen välillä on sellaista vaihtelua, jota ei voida selittää 
pelkästään oppimistulosten arviointien avulla. Myöskään arvioitu 
tuen tarve ja toteutetut tukitoimet eivät kohtaa parhaalla mahdol-
lisella tavalla. Raportti on tarkoitettu ennen kaikkea opettajille ja 
rehtoreille sekä koulutuksen hallinnosta ja sen resursoinnista vas-
taaville päättäjille. Sen tarkoituksena on yhtäältä kuvata yhdenver-
taisuuden toteutumiseen liittyviä suuria trendejä, mutta toisaalta 
myös toiimia paikallisten ja alueellisten linjausten tukena.

Jorma Kuusela

2006 

Arviointi 5/95
Terveydenhuollon koulutuksen tuloksellisuus ja laatu

Helena Leino-
Kilpi, Maija Hukli, 
Anu Räisänen

1995

Arviointi 5/95
Terveydenhuollon koulutuksen tuloksellisuus ja laatu

Helena Leino-
Kilpi, Maija Hukli, 
Anu Räisänen

1995

Koulutuksen seuran-
taraportit 2014:1

Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 
2013

Tiivistelmä:Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättö-
vaiheessa 2013
Sammandrag: Inlärningsresultaten i hälsokunskap i slutet av den 
grunläggande utbildingen 2013 

Anna-Mari 
Summanen

2014

Evaluation The Conservatories of Finland, Report of the International 
Evaluation team. 1997
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Evaluation 1/2005
ISBN:
952-13-2367-1

The implications of using skills tests as basis for a 
national evaluation system in Finland

Vocational qualifi cations in future will incorporate a skills test 
based assessment as proof of the student’s attainment of the 
goals set in occupational studies. In parallel, a national system 
of evaluating learning results along with a set of student assess-
ment practices to be used by the education providers are being 
developed. The pilot evaluation presented here tested a model, 
where the national evaluation of learning results was integrated 
with student assessment based on skills tests and where the eva-
luation data was gathered directly from the skills tests arranged by 
the institutions. The skills test based assessment to be included 
in future vocational qualifi cations contains novel challenges to be 
met and novel questions to be answered relative to the evaluation 
of learning results. The present report is an account of the under-
lying work for development and the concepts of evaluation, the 
challenges brought out by the pilot evaluation, and the ultimate 
outcome. Based on the evaluation pilot, the model for evaluating 
learning results will be developed further and a plan drawn up for 
extracting the national evaluation data from the data provided by 
the skills tests. This report is meant for Finnish professionals and 
every one else who is interested in the Finnish VET and evaluati-
on. We hope for and welcome all your comments.

Mari 
Räkköläinen, 
Kathryn 
Ecclestone 

2006 

ISBN: 
978-952-13-4705-4 
(pdf) Raportit ja sel-
vitykset

Tiivistelmä ja päätelmiä perusopetuksen musiikin, 
kuvataiteen, käsityön ja liikunnan oppimistulosten 
arvioinnista 9. vuosiluokalla

Sirkka Laitinen, 
Antti Hilmola, 
Marja-Leena 
Juntunen, 
Sanna Palomäki 
ja Pilvikki 
Heikinaro-
Johansson 

2011 

Arviointi 5/2002 Tiivistelmä käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksen 
arviointiraportista

Marja Hollo
2002

Arviointi 5/2002 Tiivistelmä käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksen arviointirapor-
tista 

Marja Hollo 2002

Arviointi 1/96
Toteuttaako peruskoulu tasa-arvoa?

Ritva Jakku-
Sihvonen, Aslak 
Lindström, 
Sinikka Lipsanen 

1996
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ISBN: 
952-13-1120-7
Arviointi 3/2001

Toteutuuko kestävä kehitys kouluissa ja oppilaitoksissa?

Opetushallitus järjesti teema-arvioinnin kestävän kehityksen tilas-
ta 500:lle ositetulla satunnaisotoksella saadulle oppilaitokselle. 
Otoksesta oli yleissivistäviä oppilaitoksia 74,2 %, ammatillisia 
oppilaitoksia 14,4 % ja vapaan sivistystyön oppilaitoksia 11,4 %. 
Oppilaitoksia oli edustavasti kaikista lääneistä, EU-alueilta ja kun-
taryhmistä. Suomenkielisiä oppilaitoksia oli 91 % ja ruotsinkielisiä 
9 %. Kyselyaineisto kerättiin esitestatuilla lomakkeilla keväällä 
1999 oppilaitosten rehtoreilta, opettaja-, henkilö- ja oppilaskun-
nilta. Perusopetuksen 6.-luokkalaisille oli oma lomake. Kyselyyn 
vastasi yleissivistävistä oppilaitoksista 85,4 %, ammatillisista 
oppilaitoksista 80,6 % ja vapaan sivistystyön oppilaitoksista 94,7 
%. Vastanneita oppilaitoksia oli yhteensä 429 eli 85,8 % koko 
otoksesta. Arvioinnin tavoitteina oli selvittää, mitä kestävä kehitys 
on kirjoitetuissa ja toteutuneissa opetussuunnitelmissa, miten 
kestävän kehityksen toteuttamiseen on kouluttauduttu, millaista 
yhteistyötä siinä tehdään ja miten sen periaatteiden mukaiset arki-
toiminnot toteutuvat? Aiheen globaalisuudesta johtuen selvitettiin, 
miten kestävää kehitystä toteutetaan muiden maiden oppilaitok-
sissa. Vertailukouluina oli viisi skotlantilaista ja viisi tansanialaista 
koulua. Lisäksi tarkasteltiin kansainvälisiä ympäristöhankkeita, 
joissa suomalaisia kouluja on mukana.

Antti Rajakorpi & 
Kaija Salmio 

2001 

ISBN:
978-952-13-3696-6

Tuloksia ja johtopäätöksiä Koppi-hankkeesta 2002-
2008  

Kansallista näyttöperusteista oppimistulosten arviointijärjes-
telmää on kehitetty Opetus-hallituksen koordinoimassa Koppi-
hankkeessa vuodesta 2002. Kehittämishankkeessa sel-vitettiin, 
voidaanko kansallinen arviointitieto koota suoraan koulutuksen 
järjestäjän orga-nisoimista ammattiosaamisen näytöistä. 
Hankkeessa toteutettiin kaksi laajaa arviointiko-keilua, joissa 
näyttöperusteista arviointijärjestelmää testattiin käytännössä. 
Kokeiluissa ar-viointitieto saatiin suoraan kokeiluun osallistunei-
den koulutuksen järjestäjän toteuttamista näytöistä.

Mari Räkköläinen 
& Paula 
Kilpeläinen

2008 

Moniste 12/2006 Tunnustetaanko tutkinnot tehokkaasti?
ISBN:
978-952-13-3868-7

Työnantajaorganisaatioiden hyvät koulutuskäytännöt

Oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailu on järjestetty vuo-
desta 2000 lähtien vuosittain. Kilpailusta on muodostunut tärkeä 
osa oppisopimuskoulutuksen jatkuvaa laadun parantamista ja 
arviointia. Tämä julkaisu on jatkoa vuosina 2000 - 2004 palkituista 
organisaatioista kootulle julkaisulle. Oppisopimuskouluttajien laa-
tupalkintokilpailun ja näiden julkaisujen tavoitteena on kannustaa 
työnantajia oppisopimuskoulutuksen hyödyntämiseen ja hyvien 
koulutuskäytäntöjen jakamiseen oppisopimuskouluttajina toimivi-
en työnantajaorganisaatioiden sekä muiden toimijoiden kesken. 
Laatupalkinnon tavoitteena on myös parantaa oppisopimuskoulu-
tuksen yleistä tunnettuutta ja arvostusta. 

Soili Jaarinen 
(toim.)

2009 
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ISBN:
978-952-13-3544-0            
MONISTE 3/2008

Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen laa-
dunvarmistus

Selvityksessä tarkastellaan laadunvarmistusta työpaikalla tapah-
tuvassa koulutuksessa ja oppimisessa. Mukana on tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden tuloksia työpaikalla tapahtuvasta oppimi-
sesta sekä haastatteluja työssäoppimisen laadunvarmistuksesta.

Laadunvarmistus ymmärretään koulutuksen järjestäjäyhteisöissä 
ja työpaikoilla hyvin laajasti. Koulutuksen laadun sisältö ja tar-
vittavat työvälineet ovat moninaisia ja ne vaihtelevat työelämän 
toimialojen, alueellisten tai paikallisten erityispiirteiden ja jopa 
toimipisteiden mukaan. Laadunvarmistuksen työvälineet ja tarve 
muuttuvat koulutusprosessien aikana.

Kirsti Stenvall

2008 

Oppimistulosten arvi-
ointi 5/2002

Uskonto, elämänkatsomustieto ja tapakasvatus, Oppimistulosten 
arviointi perusopetuksen päättövaiheessa 2001

Jaakko Rusama 2002

Arviointi 12/95 Utvärdering – en nyckelfråga Renata Svedlin 1995

Duplikat 3/98 Utvärdering – för utveckling av skolan Renata Svedlin 1998

Utvärdering av inlär-
ningsresultat 4/2001

Utvärdering av inlärningsresultat i modersmål 1 åk 6 i den grund-
läggande utbildningen våren 2000

Krisse Hanneń 2001

Utvärdering av inlär-
ningsresulta 4/2002
ISBN:
952-13-1397-8

Utvärdering av inlärningsresultat i modersmål och 
litteratur i åk 9 våren 2001

Chris Silverström
2002

ISBN:
978-952-13-4532-6 
(pdf) 
Uppföljningsrapporter 
2010:1 
ISSN-L 1798-9035 
ISSN 1798-9043 
(online)

Utvärdering av läroämnet fi nska i den grundläggande 
utbildningen

Inlärningsresultaten i fi nska enligt A-lärokursen och den moders-
målsinriktade lärokursen i årskurs 9 våren 2009

Våren 2009 utvärderades inlärningsresultaten i fi nska i årskurs 9 
i den grundläggande utbildningen. Sammanlagt deltog ca 2 700 
elever av vilka knappt 1 100 elever följde den modersmålsin-
riktade lärokursen och drygt 1 600 elever A-lärokursen i fi nska. 
Elevernas kunskaper testades med separata prov för de tvås-
pråkiga eleverna som följer den modersmålsinriktade lärokursen 
och för de enspråkigt svenska eleverna som följer A-lärokursen. 
Samtliga elever från 40 fi nlandssvenska skolor deltog i utvärderin-
gens skriftliga del. En dryg femtedel av A-lärokursens elever del-
tog också i den muntliga delen av utvärderingen. Dessutom kart-
lades elevers attityder till det fi nska språket och undervisningen i 
fi nska. I den här rapporten redovisas resultaten av utvärderingen 
enligt lärokurs och delområde. Resultaten beskrivs ur ett regionalt 
perspektiv och utgående från elevernas vitsord i läroämnet fi ns-
ka. I rapporten presenteras även elevernas språkliga bakgrund 
samt fl ickors och pojkars framgång i utvärderingen. Ur rapporten 
framgår även hur kunskaperna i fi nska ser ut att ha utvecklats i 
förhållande till den föregående utvärderingen år 2001. 

Outi Toropainen

2010

Utvärdering av inlär-
ningsresultat 3/2000

Utvärdering av matematikkunskaperna i slutskedet av yrkesutbild-
ningen på andra stadiet

Henrik Laureén 2000

Utvärdering av inlär-
ningsresultat 3/2000

Utvärdering av matematikkunskaperna i slutskedet av yrkesutbild-
ningen på andra stadiet 

Henrik Laureén 2000

Arviointi 1/2002 Valmiuksia, virikkeitä vai vaihtelua? Kansanopisto-opiskelijan 
motivaatio ja opiskelukokemukset

Markku 
Niemivirta 2002
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Rikos-
seuraamusvirasto 
3/2008

Vangit Koulutuksessa 2007

ISBN:
978-952-13-4567-8 
(paperback) 
978-952-13-4568-5 
(pdf)

WBL-TOI Manual
Manual for planning of work-based learning – transfer of innova-
tions
Quality in VET (Vocational Education and Training) has been 
actively developed involving co-operation across Europe during 
recent years. The quality of learning at workplaces is a key issue 
in terms of improving the quality of VET. Innovations and good 
practices of work-based learning developed over recent years 
should form an important and genuine resource at a time when 
there is a real need to develop the quality of VET. Numerous 
good practices of work-based learning have also been created 
within VET as a result of innovative projects under Community 
programmes. A number of national projects and projects funded 
under the Leonardo da Vinci Programme and by the European 
Social Fund (ESF) have developed the quality of VET and work-
based learning in a goal-oriented manner, gaining remarkable 
results. Although results are known and published in compendium 
volumes or databases, they are only marginally exploited both 
nationally and transnationally. The Commission has specifi cally 
urged stakeholders to learn and apply good practices under the 
new Life Long Learning programme for 2007−2013. The problem 
is that good practices are considered to be very much dependent 
on their context and, therefore, their successful transfer seems to 
be quite challenging. This Manual has been developed for those 
organizations intending to improve the planning of work-based 
learning. The main aim of this Manual is to help VET providers, 
colleges, training centers and enterprises to transfer good plan-
ning practices of work-based learning (WBL) from other organiza-
tions into their own organizations across Europe.

Analysis of Good Practise
Manuals in other languages are in the project pages.

Pirjo Väyrynen

2010

Arviointi 6/98 Vieraiden kielten osaaminen Suomessa – aikuisten kielitaidon 
arviointi

Pirkko Sartoneva 1998

ISBN:
952-13-1968-2
Oppimistulosten arvi-
ointi 7/2003

Viestintävalmiudet perusopetuksen päättövaiheessa Eira Uusitalo
2003 

Arviointi ja seuranta 
2/94 Virikkeitä koulutuksen arvioinnin kehittäjille

Ritva Jakku-
Sihvonen, Anu 
Räisänen, Pirjo 
Väyrynen

1994

Arviointi 3/2000 Virikkeitä viestintävalmiuksien arviointiin Hannu-Pekka 
Lappalainen 2000

Utvärdering 5/2000
ISBN:
978-952-13-3131-2

Värderad utbildning – utvärderingsresultat 1997-1999 Renata Svedlin
2000
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ISBN: 
952-13-2929-7
Oppimistulosten arvi-
ointi 3/2006

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten ja asenteiden muuttu-
minen perusopetuksen ylempien vuosiluokkien aikana 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen osaamista ja asenteita oppi-
ainetta kohtaan on tutkittu samoilta oppilailta kahdesti: ensim-
mäisen kerran 6. luokan jälkeen vuonna 2002 ja toisen kerran 9. 
luokan lopulla vuonna 2005. Koulusta riippumattomilla testeillä 
mitattuna voidaankin nyt ensi kertaa kuvata osaamisen muutosta 
perusopetuksen ylempien luokkien aikana. Muutoksen selittämi-
seksi koetuloksiin yhdistettiin oppilas-, opettaja-, rehtori- ja talous-
tietoja sekä koulun alueen sosiaalisia indikaattoreita. Raportissa 
kuvataan osaamisen ja asenteiden muutosta ja etsitään vastausta 
mm. seuraaviin kysymyksiin: - Onko muutos samansuuruista 
kaikilla oppiaineen osa-alueilla? - Miten oppilaiden lähtötaso 
vaikuttaa muutokseen? - Mitkä tekijät selittävät osaamisen ja 
asenteiden muutosta koulun tasolla ja oppilasaineistossa? - Onko 
muutos samanlainen pojilla ja tytöillä? - Mikä erottaa vaikuttavan 
ja vähemmän vaikuttavan koulun?

Jari 
Metsämuuronen

2006 

Oppimistulosten arvi-
ointi 6/2000 Äidinkielen oppimistulokset ammatillisessa peruskoulutuksessa Pirjo Väyrynen 2000
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LIITE 4  Henkilöstöluettelo

Arvioinnin henkilöstö 1994–2014 (vakinaisia ja määrä-
aikaisia)

Nimi Virkanimike

Aikio-Einiö Leena Osastosihteeri 
Alhojärvi Eija Ylitarkastaja
Autio Veikko Johtaja
Auvinen Katja Projektisuunnittelija
Blom Heikki Ylitarkastaja
Ekholm Sari Tutkimussihteeri
Ellä (Seppälä) Hannele Projektityöntekijä
Etelälahti Aulikki Erityisasiantuntija
Frisk Tarja Erikoissuunnittelija
Hakonen Riikka Tutkimussihteeri
Hakulinen Riitta Erikoissuunnittelija
Halkka Katri Erikoissuunnittelija 
Hanhijoki Ilpo Opetusneuvos 
Hannen (Sulonen) Krisse Opetusneuvos
Harjunen Elina Erikoissuunnittelija
Heikkinen Esa Projektisuunnittelija
Hellgren Jan Erikoissuunnittelija
Hemmi Ritva Tutkimussihteeri 
Hilden Raili Projektipäällikkö
Hilmola Antti Erikoissuunnittelija
Hirvikallio Anne Toimistosihteeri 
Hirvonen Kati Opetusneuvos
Hofmeister Ritva Toimistosihteeri 
Hollo Marja Opetusneuvos
Hotari Anna-Maria Osastosihteeri
Huhtanen, Mari Anneli Tutkimussihteeri
Huisman Tuula Marja Opetusneuvos
Härmälä Marita Erikoissuunnittelija
Ihalainen-Siniharju Raili Marjatta Opetusneuvos
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Jakku-Sihvonen Ritva Tutkimusprofessori
Jankko Tuire Erikoissuunnittelija
Jauhola Laura Projektisuunnittelija
Järvinen Ritva Suunnittelija
Kamula Sinikka Osastosihteeri
Karppinen Krister Tutkimussihteeri
Kilpeläinen Paula Projektisuunnittelija
Kimari Matti Opetusneuvos
Koramo Marika Projektisuunnittelija
Korhonen Hannu Opetusneuvos
Korkeakoski Esko Opetusneuvos
Korpi Aila Opetusneuvos
Koskela Tuija Tutkimussihteeri
Koski Leena Opetusneuvos
Kuukka Katri Projektipäällikkö
Kuusela Jorma Erikoistutkija
Kvisti Marketta Toimistosihteeri
Kärnä Pirkko Projektipäällikkö
Lahtinen Antero Projektipäällikkö 
Laasonen Henna Suunnittelija
Laitinen Sirkka Projektipäällikkö
Lappalainen Hannu-Pekka Opetusneuvos
Laukkanen Reijo Opetusneuvos
Lehtinen Jukka Ylitarkastaja
Lehtovuori Riku Projektityöntekijä
Leppänen Birkitta Toimistosihteeri
Liljeström Seppo Opetusneuvos
Lipsanen Sinikka Ylitarkastaja
Louekoski Hannele Ylitarkastaja
Lyra-Katz Anna Projektisuunnittelija
Löfström Eeva Ylitarkastaja
Mattila Leena Opetusneuvos
Mattsson Markus Tutkimussihteeri
Metsämuuronen Jari Erikoistutkija
Määttä Jukka Erikoissuunnittelija
Määttä Pirjo Assistentti 
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Niemi Eero K. Opetusneuvos
Nopanen Kirsti Ylitarkastaja
Numminen Ulla Opetusneuvos
Nuotio Pirjo Erikoissuunnittelija
Ojajärvi Anni Tutkimussihteeri
Ojala Maija-Liisa Ylitarkastaja
Ouakrim-Soivio Najat Projektipäällikkö
Ovaskainen Aila Toimistosihteeri
Peltonen Laina Toimistosihteeri
Pernu Marja-Leena Erityisasiantuntija
Perämäki Risto Tarkastaja 
Pietilä Ulla Erikoissuunnittelija
Porkka (Hievanen) Raisa Projektisuunnittelija
Puukko Mika Tutkimussihteeri 
Puustjärvi Pirjo Ylitarkastaja
Rajakorpi Antti Projektipäällikkö
Rajanen Jari Suunnittelija
Rantanen Pekka Tutkimusprofessori
Ratilainen Anna Kaisa Osastosihteeri
Rautopuro Juhani Erikoistutkija
Renlund Magnus Opetusneuvos
Ropponen Matti Yli-insinööri
Ropponen Sirpa Julkaisusihteeri
Ruishalme Outi Erikoissuunnittelija
Rusama Jaakko Erikoissuunnittelija
Rusanen Satu Projektisihteeri
Räisänen Anu Opetusneuvos 
Räkköläinen, Annamari Opetusneuvos
Räsänen Olli Projektipäällikkö
Rönnberg Ulla Riitta Erityisasiantuntija
Sadeniemi Leena Erikoistutkija
Sahi Annika Suunnittelija
Salmio Kaija Opetusneuvos
Saloheimo Tuomo Erikoissuunnittelija
Saresma Ulla Tarkastaja
Sartoneva Pirkko Erikoissuunnittelija
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Saurio Ritva Assistentti
Siitonen Riitta Toimistosihteeri 
Silverström Chris Erikoissuunnittelija
Sisättö Margareeta Erikoissuunnittelija
Soininen Pekka Yli-insinööri
Stenvall Kirsti Erikoissuunnittelija
Summanen Anna-Mari Projektipäällikkö
Suomilammi Matti Erikoissuunnittelija
Svedlin Renata Ylitarkastaja
Teinilä Saila Projektisuunnittelija
Toivanen Osmo suunnittelija
Toropainen Outi Erikoissuunnittelija
Tuokko Eeva Erikoissuunnittelija
Tuominen Ritva Toimistosihteeri
Täppinen Ari Toimistosihteeri 
Uusitalo Eira Erikoissuunnittelija
Vainio Kristiina Tutkimussihteeri
Vainio Leena Ylitarkastaja
Valkonen Tarja Tutkija
Vanne Antti Opetusneuvos
Vasara Anneli Opetusneuvos
Venäläinen Salla Projektipäällikkö
Virtanen Sari Projektisihteeri 
Vuorenmaa Maritta Erikoissuunnittelija
Väisänen Tuula Erikoissuunnittelija 
Väyrynen Pirjo Riitta Opetusneuvos
Yrjölä Pentti Juhani Opetusneuvos
Yrjönsuuri Yrjö Opetusneuvos

Lisäksi 
Harjoittelijoita
Konsultteja 
Tuntityöntekijöitä
Projektityöntekijöitä 





ARVIOINTIA AKANVIRRASSA

Opetushallituksen arviointitoiminnan
historiikki

Ritva Jakku-SihvonenJulkaisussa kuvataan Opetushallituksen hoitamaa arviointi-
toimintaa vuosina 1991−2013. Koulutuksen tuloksellisuuden 
arviointitoiminnan kehittäminen käynnistyi pian Opetushal-
lituksen perustamisen jälkeen metodisella kehittämisellä. 
Jo 1990-luvulla toteutettiin useita laajoja arviointihankkeita. 
Vuodesta 2003 vuoteen 2013 Opetushallitus vastasi ainoastaan 
perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen oppimistulos-
ten arvioinneista. Julkaisussa kuvataan myös niitä organi-
saatiomuutoksia, joiden kohteena arviointitoiminta on ollut 
Opetushallituksessa ja maamme opetustoimessa. Historiikki 
perustuu pääosin dokumentteihin ja keskeisten toimijoiden 
haastatteluihin.

Painettu
ISBN 978-952-13-5794-7
ISSN 1798-8918

Verkkojulkaisu
ISBN 978-952-13-5795-4
ISSN 1798-8926
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