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Arviointisuunnitelman valmistelun 
taustaa
• Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 5 § mukaan 

arviointineuvosto laatii esityksen arviointisuunnitelmaksi, jonka opetus- ja 

kulttuuriministeriö hyväksyy. 

• Arviointisuunnitelma sisältää arvioitavat kohteet ja arviointien aikataulun. 

Valtioneuvoston asetuksen 6 §:n mukaan arviointineuvosto laatii esityksen 

koulutuksen arviointisuunnitelmasta sekä arviointisuunnitelman muutoksista.

• Opetus- ja kulttuuriministeriö on 13.12.2013 päättänyt koulutuksen 

arviointisuunnitelmasta vuosille 2012-2015.  Koulutuksen arvioinnin painopisteet ja 

arvioinnin kohteet perustuvat hallitusohjelmaan ja koulutuksen ja tutkimuksen 

kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011-2016. 

• Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 28.2.2014 täydentänyt arviointi-

suunnitelmaa 2012-2015.  Voimassa olevan arviointisuunnitelman lisäksi 

ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen laatujärjestelmien auditoinneista on sovittu 

vuoden 2018 loppuun saakka ulottuvalla ohjelmalla, jonka mukaisesti saadaan 

toteutetuksi korkeakoulujen laatujärjestelmien toinen auditointikierros.
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Koulutuksen arviointisuunnitelma 
2016–2019

• Arviointineuvoston tulee laatia arviointisuunnitelma vuosille 2016-2019. 

• Opetus- ja kulttuuriministeriön johdon kanssa käydyissä neuvotteluissa on 

sovittu, että arviointisuunnitelmaa valmistellaan Kansallisen koulutuksen 

arviointikeskuksen ja arviointineuvoston yhteistyönä. 

• Tavoitteena on, että arviointineuvosto, Karvin johto ja OKM:n edustajat 

neuvottelevat yhdessä tulevasta arviointisuunnitelmasta elokuussa 2015. 

• Arviointisuunnitelmaa koskeva esitys käsitellään ja hyväksytään 

arviointineuvostossa tämän yhteisneuvottelun jälkeen.
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Arviointisuunnitelman valmistelu
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1. 

Lähete-
keskustelu 
OKM:n ja 

Karvin
välillä

2. 
Kuulemis-

kierros

3. 

Karvin
valmistelu-

työ

4. 
Neuvoston 

päätös

Toukokuu
• Lähetekeskustelun 

taustalla Karvissa tehty 
valmistelutyö ja 
sidosryhmäkyselyn sekä 
muuta kautta tulleet 
arviointiehdotukset

Marraskuu
• Neuvosto esittää OKM:lle

arviointisuunnitelman 
vuosille 2016 – 2019

Kesäkuu
• Lakisääteinen velvoite 

kuulla sidosryhmiä 
arviointisuunnitelman 
valmistelussa

Elokuu
• Kuulemiskierrosten ja 

kyselyn tuottamien 
arviointialoitteiden 
käsittely

• Ehdotus 
arviointisuunnitelmaksi 
neuvostolle



Karvin arviointitoiminnan neljä 
painopistettä on määritelty 
–mutta sisältöön toivomme kommenttejanne
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1. Oppimisen ja 
osaamisen  

kehittäminen 
arviointien 

avulla

2. Koulutus-
järjestelmän 
toimivuus ja 

kehittäminen,  
ml. nivelvaiheet

3. Yhteiskun-
nallisesti 

keskeiset ja 
kriittiset teemat

4. Koulutuksen 
järjestäjien 
tukeminen 

laadunhallin-
nassa ja 
arviointi-
kulttuurin 

vahvistami-
sessa

Ennakoiva ja 

vaikuttava 

arviointi

Kotimaisen 

toiminta-

ympäristön 

muutokset

Kansainvälisen 

toiminta-

ympäristön 

muutokset



Odotukset kuulemistilaisuudelle

 Toivomme näkemyksiäsi seuraaviin kysymyksiin:

1. Mikä on mielestäsi tärkein näkökulma, joka Karvin tulisi 
huomioida oppimisen, osaamisen ja oppimistulosten 
arviointitoiminnassa vuosina 2016-2019?

2. Mikä on mielestäsi koulutusjärjestelmän toimivuuden ja 
kehittämisen kannalta tärkein teema tai nivelvaihe, jota Karvin
tulisi arvioida?

3. Mikä on mielestäsi yhteiskunnallisesti merkittävin ja kriittinen 
teema, joka tulisi ottaa arvioinnin kohteeksi?

4. Mikä on mielestäsi tärkein näkökulma, joka Karvin tulisi 
huomioida laadunhallinnan arviointitoiminnassa?
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Näkemyksesi on meille hyvin arvokas 

Kiitos, että olet mukana!


