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Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on pyytänyt UNIFIlta lausuntoa luonnoksesta
hallituksen esitykseksi laeiksi Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisesta koulutuksen
arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan OKM:n alaisten
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen ja Ylioppilastutkintolautakunnan kanslian
siirtämistä Opetushallituksen erillisyksiköiksi 1.1.2018 alkaen.
Suomen yliopistot UNIFI ry kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä ja toteaa luonnoksesta
seuraavaa:

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) perustettiin koulutusasteiden rajat
ylittäväksi itsenäiseksi ja riippumattomaksi kansalliseksi koulutuksen arviointielimeksi.
Karvi täyttää eurooppalaiset kriteerit korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoijana
(Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area,
ESG) ja on hyväksytty eurooppalaiseen luotettujen korkeakoulutuksen auditoijien rekisteriin
(European Quality Assurance Register for Higher Education, EQAR). Tämä on edellytyksenä
toiminnalle kotimaisten ja eurooppalaisten korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoijana.
Suomen yliopistot UNIFI ry pitää valtion virastojen kehittämistä ja koko virastorakenteen
toiminnallisen tehokkuuden parantamista lähtökohtaisesti hyvinä ja tärkeinä tavoitteina.
Ehdotettujen muutosten osalta UNIFI kuitenkin toteaa, että koulutuksen arviointitoiminnan
kansallinen ja kansainvälinen uskottavuus edellyttää arviointitoimijoilta ehdotonta
riippumattomuutta. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen kansainvälinen status
riippumattomana toimijana, joka täyttää eurooppalaiset kriteerit korkeakoulujen
laatujärjestelmien auditoijana, on yliopistoille tärkeä.
Yliopistot jakavat vakavan huolen siitä, että Karvin ehdoton riippumattomuus turvataan.
Roolissaan korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoijana Karvin toiminnan on
näyttäydyttävä täysin ongelmattomana sekä kotimaisen akateemisen yhteisön silmissä että
kansainvälisen, erityisesti eurooppalaisen korkeakoulukentän näkökulmasta. Sen vuoksi
Karvin asemasta yleisesti tunnustettuna, riippumattomana asiantuntijana on huolehdittava.
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UNIFI korostaa, että mahdollisissa lakimuutoksissa tulee edellä mainituista syistä turvata
Kansallisen
koulutuksen
arviointikeskuksen
ja
Ylioppilastutkintolautakunnan
riippumattomuus sekä asemansa osalta että tosiallisen toiminnan ja tehtävienhoidon tasolla.
Tehtävillä rakenteellisilla ratkaisuilla ei saa vaarantaa Karvin asemaa uskottavana ja
luotettavana kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoijana.
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