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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av vissa lagar om utbildning 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås ändringar i be-
stämmelserna om utbildningsutvärdering i 
lagen om grundläggande utbildning, gymna-
sielagen, lagen om yrkesutbildning, lagen om 
yrkesinriktad vuxenutbildning, lagen om fritt 
bildningsarbete och lagen om grundläggande 
konstundervisning. Ändringarna syftar till att 
förbättra förutsebarheten hos och samord-
ningen i utvärderingarna av utbildningen. 
Dessutom är målet att precisera arbetsfördel-
ningen mellan rådet för utbildningsutvärde-
ring och Utbildningsstyrelsen i fråga om ut-
värderingen av utbildning. Undervisningsmi-

nisteriet ska utarbeta en utvärderingsplan för 
utvärdering av utbildning. Rådet för utbild-
ningsutvärdering föreslås i fråga om extern 
utvärdering av utbildning arbeta som ett obe-
roende sakkunnigorgan i anslutning till un-
dervisningsministeriet. Utbildningsstyrelsen 
utför uppföljningsutvärderingar av det natio-
nella inlärningsresultatet. Utbildningsstyrel-
sens uppgifter ska inte omfatta andra utvär-
deringar. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2010. 

————— 
 
 
 

MOTIVERING 

1  Nuläge 

I fråga om den externa utvärderingen av 
utbildning föreskrivs genom likalydande be-
stämmelser i 21 § i lagen om grundläggande 
utbildning (628/1998), 16 § i gymnasielagen 
(629/1998), 24 § i lagen om yrkesutbildning 
(630/1998), 15 § i lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning (631/1998), 7 § i lagen om 
fritt bildningsarbete (632/1998) och 7 § i la-
gen om grundläggande konstundervisning 
(633/1998). Enligt ovan nämnda bestämmel-
ser ska utbildningsanordnaren själv utvärdera 
den utbildning den ordnar och bedöma vilken 
verkan utbildningen har samt delta i extern 
utvärdering av verksamheten. För den exter-
na utvärderingen finns i anslutning till un-
dervisningsministeriet ett särskilt råd för ut-
bildningsutvärdering, som tillsammans med 
universiteten, Utbildningsstyrelsen och andra 
utvärderingsexperter bildar ett nätverk för 
utvärdering. Ministeriet kan också ge någon 
annan än rådet för utbildningsutvärdering i 
uppdrag att utföra enstaka utvärderingar. Än-
damålet med utvärderingen av utbildning är 
att fullfölja syftet med de ovan nämnda la-

garna samt att stödja en utveckling av utbild-
ningen och förbättra förutsättningarna för in-
lärning. 

Bestämmelsen om arbetsfördelning och 
samarbete i utvärderingen finns i statsrådets 
förordning om utvärdering av utbildning 
(150/2003), nedan utvärderingsförordningen. 
Enligt 4 § 1 mom. i utvärderingsförordningen 
är det undervisningsministeriet och rådet för 
utbildningsutvärdering, som finns i anslut-
ning till ministeriet, som svarar för den ex-
terna utvärderingsverksamheten och utveck-
lingen av denna. För den lokala utvärde-
ringsverksamheten och utvecklingen av den-
na svarar främst utbildningsanordnarna. En-
ligt 2 mom. i paragrafen deltar Utbildnings-
styrelsen som en del av expertnätverket för 
utbildningsutvärdering i utvärderingen av de 
inlärningsresultat som avses i läroplans- och 
examensgrunderna. 

Bestämmelserna om utvärdering av utbild-
ningen har syftat till att Utbildningsstyrelsen 
i egenskap av medlem i utvärderingsnätver-
ket deltar i framtagningen av utvärderingsin-
formation. Utbildningsstyrelsen har med stöd 
av 2 § i lagen om utbildningsstyrelsen 
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(182/1991) till uppgift att bland annat svara 
för utvecklandet av utbildningen inom sitt 
verksamhetsområde och ge akt på hur utbild-
ningen ordnas. Utifrån denna bestämmelse 
har Utbildningsstyrelsen utfört utvärderingar 
av inlärningsresultaten inom den grundläg-
gande utbildningen, gymnasieutbildningen 
och den grundläggande yrkesutbildningen. I 
praktiken har Utbildningsstyrelsen utfört 
även en del andra utvärderingar. I enlighet 
med 1 § 4 mom. i statsrådets förordning om 
utbildningsstyrelsen (805/2008), som trädde i 
kraft vid ingången av år 2009, ska Utbild-
ningsstyrelsen genomföra uppföljningsutvär-
deringar av inlärningsresultatet. Undervis-
ningsministeriet och Utbildningsstyrelsen har 
avtalat om utvecklings-, uppföljnings- och 
utvärderingsprojekt inom ramen för resultat-
avtalsförfarandet. 

Olika tolkningar av arbetsfördelningen och 
samarbetet i fråga om utvärderingen vid rådet 
för utbildningsutvärdering och Utbildnings-
styrelsen har förekommit. Å ena sidan har 
utvärderingen av inlärningsresultatet ansetts 
vara en uppföljning med stöd av lagen om 
utbildningsstyrelsen. Utvärdering betyder då 
uppföljning av målsättningen i läroplans- och 
examensgrunderna. Å andra sidan har utvär-
deringen av inlärningsresultatet betraktats 
som en extern utvärdering och en sak som 
rådet för utbildningsutvärdering ska handha. 
Tolkningsdiskrepansen har i praktiken lett till 
oklarheter i arbetsfördelningen mellan rådet 
för utbildningsutvärdering och Utbildnings-
styrelsen. För att råda bot på oklarheterna bör 
lagstiftningen därför justeras till denna del. 

Enligt 5 § i utvärderingsförordningen har 
rådet för utbildningsutvärdering till uppgift 
att bland annat utarbeta ett program för den 
externa utbildningsutvärderingen för rådets 
mandatperiod och inom ramen för de riktlin-
jer och ekonomiska resurser som undervis-
ningsministeriet anvisar. Rådet för utbild-
ningsutvärdering har i sitt program för den 
externa utbildningsutvärderingen för åren 
2004—2007 behandlat utvärderingar som ut-
förts av de aktörer som deltar i utvärderingen 
av utbildningen. För att förbättra förutsebar-
heten hos och samordningen av utvärdering-
arna har det dock i praktiken visat sig finnas 
ett behov av en riksomfattande utvärderings-
plan för de externa utbildningsutvärderingar-

na vilken skulle utarbetas av undervisnings-
ministeriet. 

 
2  Föreslagna ändringar  

De föreslagna ändringarna syftar till att för-
tydliga arbetsfördelningen mellan rådet för 
utbildningsutvärdering och Utbildningssty-
relsen i fråga om utvärderingar av utbild-
ningen. Dessutom är målet att förbättra förut-
sebarheten hos, samordningen av och planen-
ligheten i utvärderingarna av utbildningen. 

I propositionen föreslås att bestämmelserna 
om utvärdering av utbildningen i de lagar 
som gäller utbildning preciseras så att de de-
finierar rådet för utbildningsutvärdering som 
ett oberoende sakkunnigorgan för extern ut-
bildningsutvärdering som verkar i anslutning 
till undervisningsministeriet. Rådet för ut-
bildningsutvärdering ska ha i uppgift att utfö-
ra externa utvärderingar av utbildning. Rådet 
ska i egenskap av ett oberoende sakkunnig-
organ fastställa organiseringen av utvärde-
ringarna och resultaten av dessa. Bestämmel-
sen ska likväl inte förhindra att enskilda ut-
värderingar ges i uppdrag till någon annan än 
rådet för utbildningsutvärdering. 

Lagen om grundläggande utbildning, gym-
nasielagen samt lagen om yrkesutbildning 
och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning  
ska kompletteras med ett uttryckligt omnäm-
nande om Utbildningsstyrelsens roll i utvär-
deringen av utbildning. Enligt den föreslagna 
ändringen ska Utbildningsstyrelsen utföra 
uppföljningsutvärderingar av de nationella 
inlärningsresultaten i de olika läroämnena i 
enlighet med den timfördelning och de lä-
roplansgrunder som avses i 14 § i lagen om 
grundläggande utbildning och i 10 § i gym-
nasielagen. På motsvarande sätt ska Utbild-
ningsstyrelsen utföra uppföljningsutvärde-
ringar av de nationella inlärningsresultaten i 
enlighet med de läroplansgrunder som avses i 
13 § i lagen om yrkesutbildning och de grun-
der för examina som avses i 13 § i lagen om 
yrkesinriktad vuxenutbildning. Utbildnings-
styrelsens uppgifter ska däremot inte omfatta 
andra utvärderingar. Bestämmelsen ska inte 
utgöra ett hinder för andra aktörer att utföra 
utvärderingar och undersökningar av inlär-
ningsresultatet. 
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För att förbättra förutsebarheten hos och 
samordningen av utbildningsutvärderingen 
föreslås att det utarbetas en utvärderingsplan. 
Planen ska beredas av undervisningsministe-
riet i samarbete med rådet för utbildningsut-
värdering, rådet för utvärdering av högsko-
lorna, Utbildningsstyrelsen och andra centra-
la aktörer. I utvärderingsplanen fastställs dels 
allmänna mål och betoningar för extern ut-
värdering, dels de externa utvärderingar samt 
den uppföljningsutvärderingar av inlärnings-
resultatet som finansieras av undervisnings-
ministeriet och fullföljs av undervisningsmi-
nisteriets resultatorganisationer. Undervis-
ningsministeriet ska följa upp utvärderings-
planen genom resultat- och andra förhand-
lingar. 

I övrigt förblir bestämmelserna om utvär-
dering av utbildningen i lagarna om utbild-
ning oförändrade. 

 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

De föreslagna ändringarna syftar till att 
förbättra förutsebarheten hos och samord-
ningen i utvärderingarna. Dessutom är målet 
att förtydliga arbetsfördelningen mellan rådet 
för utbildningsutvärdering och Utbildnings-
styrelsen i fråga om utvärderingar av utbild-
ningen. Propositionen har inga statsfinansiel-
la konsekvenser. 

Begränsningen av Utbildningsstyrelsens 
utvärderingsverksamhet till blott uppfölj-
ningsutvärderingar av det nationella inlär-
ningsresultatet har beaktats redan i resultat-
avtalet mellan undervisningsministeriet och 
Utbildningsstyrelsen för 2008. De föreslagna 
ändringarna inverkar således inte på Utbild-
ningsstyrelsens personalresurser. 

Utarbetandet av utvärderingsplanen medför 
en viss ökning av det administrativa arbetet 
vid undervisningsministeriet. 

 
4  Beredningen av proposit ionen 

Undervisningsministeriet tillsatte den 3 no-
vember 2005 en arbetsgrupp för utveckling 
av systemet för utbildningsutvärdering som 
hade i uppdrag att bedöma nuläget inom ut-
bildningsutvärdering och lägga fram ett för-
slag till hur den externa utvärderingen av ut-
bildningen ska organiseras. Utvecklings-

gruppen publicerade sin promemoria den 26 
mars 2007 (Undervisningsministeriets ar-
betsgruppspromemorior och utredningar 
2007:27). Flera olika parter ombads lämna 
sina utlåtanden om promemorian, och utlå-
tandena sammanfattades vid undervisnings-
ministeriet. 

Den 28 maj 2007 tillsatte undervisnings-
ministeriet regeringsrådet Timo Lankinen 
som utredare med uppdraget att bedöma Ut-
bildningsstyrelsens ställning, roll och uppgif-
ter i en förändrad omvärld och utgående från 
denna bedömning utarbeta förslag till utveck-
ling av Utbildningsstyrelsen. Utredaren pub-
licerade sin rapport den 23 oktober 2007 
(Undervisningsministeriets arbetsgrupps-
promemorior och utredningar 2007:46). I 
rapporten ingår även förslag som gäller den 
externa utvärderingen av utbildningen. Under 
utredningen genomfördes en omfattande en-
kät till intressentgrupperna och arrangerades 
diskussioner och samrådsmöten. Dessutom 
ombads olika parter lämna sina utlåtanden 
om rapporten, och utlåtandena sammanfatta-
des vid undervisningsministeriet. 

Den 28 mars 2008 drog kulturpolitiska mi-
nisterarbetsgruppen upp riktlinjerna för den 
fortsatta beredningen av organiseringen av 
utvärderingen av utbildningen och högsko-
lorna (Kulturpolitiska ministerarbetsgruppen 
28.3.2008. Organisering av utvärderingen av 
utbildningen och högskolorna). 

Den 20 oktober 2008 fattade undervis-
ningsministeriet beslut om en plan för utbild-
ningsutvärdering åren 2009—2011 utgående 
från kulturpolitiska ministerarbetsgruppens 
riktlinjer. Utvärderingsplanen innehåller rikt-
linjer för bland annat hur utvärderingarna ska 
organiseras. Planen har utarbetats i samarbete 
med rådet för utbildningsutvärdering, rådet 
för utvärdering av högskolorna och Utbild-
ningsstyrelsen. Förhandlingar om planen har 
förts med Finlands Kommunförbund. 

Propositionen har beretts vid undervis-
ningsministeriet utgående från kulturpolitiska 
ministerarbetsgruppens riktlinjer för utbild-
ningsutvärdering. 

Ett samrådsmöte om propositionen arran-
gerades för en omfattande grupp intressenter  
den 18 juni 2009. Enligt de uttalanden som 
framfördes vid samrådsmötet är lagföränd-
ringarna motiverade och nödvändiga. Änd-
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ringsförslagen och synpunkterna har i mån av 
möjlighet beaktats i propositionen. 

Propositionen har behandlats i delegationen 
för kommunal ekonomi och kommunalför-
valtning. 

 
5  Närmare bestämmelser och före-

skri f ter  

De föreslagna ändringarna syftar till att för-
tydliga arbetsfördelningen mellan rådet för 
utbildningsutvärdering och Utbildningssty-
relsen i fråga om utvärderingar av utbild-
ningen. Ändringarna avser också att förbättra 
förutsebarheten hos och samordningen av ut-
bildningsutvärderingarna. I anknytning till 
propositionen är avsikten att utfärda en stats-
rådsförordning om ändring av statsrådets 
förordning om utvärdering av utbildning. 
Genom förordningen ska man specificera 
bland annat gällande arbetsfördelning och 
samarbete vid utvärderingen samt bestäm-
melserna om uppgifter, sammansättning, or-
ganisation och sekretariat för rådet för ut-
bildningsutvärdering. Specificeringen är i 
huvudsak av teknisk natur. Avsikten är bl.a. 

att till utvärderingsförordningen foga be-
stämmelser om behörighetsvillkor för ordfö-
randen och de personer i sekretariatet som 
utses för rådet för utbildningsutvärdering. 

Utvärderingsförordningen ska även kom-
pletteras med en bestämmelse om innehållet i 
planen för utbildningsutvärdering. Genom 
statsrådets förordning ska föreskrivas att ut-
värderingsplanen vid sidan av riktlinjerna 
och tyngdpunkterna för externa utbildnings-
utvärderingar ska fastslå bland annat finansi-
eringen och uppföljningen av utvärderingar-
na. 

 
6  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2010. Åtgärder som verkställigheten av la-
garna förutsätter får vidtas innan lagarna trä-
der i kraft. Sådana åtgärder är bland annat 
tillsättande av rådet för utbildningsutvärde-
ring och dess sekretariat. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
 

 
 
 

Lagförslag 
 

1. 

Lag 

om ändring av 21 § i lagen om grundläggande utbildning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om grundläggande utbildning (628/1998) 21 § 

3 mom., sådant det lyder i lag 32/2003, som följer: 
 

21 § 

Utvärdering av utbildningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisningsministeriet ett råd 
för utbildningsutvärdering som är ett obero-
ende sakkunnigorgan. Utbildningsstyrelsen 
utför uppföljningsutvärderingar av de natio-

nella inlärningsresultaten i de olika läroäm-
nena i enlighet med den timfördelning och de 
läroplansgrunder som avses i 14 §. Under-
visningsministeriet utarbetar en utvärde-
ringsplan för den externa utvärderingen av 
utbildningen och för uppföljningsutvärde-
ringarna av inlärningsresultatet. Genom för-
ordning av statsrådet utfärdas bestämmelser 
om rådets uppgifter, sammansättning, organi-
sering av verksamheten, beredningen och 



 RP 122/2009 rd  
  

 

5

verkställandet av de ärenden som handläggs i 
rådet samt utvärderingsplanens innehåll. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 

Denna lag träder i kraft den          20  . 
Åtgärder som verkställigheten av denna lag 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 
 
 

2. 

Lag 

om ändring av 16 § i gymnasielagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i gymnasielagen av den 21 augusti 1998 (629/1998) 16 § 3 mom., sådant det lyder i 

lag 33/2003, som följer: 
 

16 § 

Utvärdering av utbildningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisningsministeriet ett råd 
för utbildningsutvärdering som är ett obero-
ende sakkunnigorgan. Utbildningsstyrelsen 
utför uppföljningsutvärderingar av de natio-
nella inlärningsresultaten i de olika läroäm-
nena i enlighet med den timfördelning och de 
läroplansgrunder som avses i 10 §. Under-
visningsministeriet utarbetar en utvärde-

ringsplan för den externa utvärderingen av 
utbildningen och för uppföljningsutvärde-
ringarna av inlärningsresultatet. Genom för-
ordning av statsrådet utfärdas bestämmelser 
om rådets uppgifter, sammansättning, organi-
sering av verksamheten, beredningen och 
verkställandet av de ärenden som handläggs i 
rådet samt utvärderingsplanens innehåll. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den          20  . 
Åtgärder som verkställigheten av denna lag 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 
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3. 

Lag 

om ändring av 24 § i lagen om yrkesutbildning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om yrkesutbildning (630/1998) 24 § 3 mom., sådant 

det lyder i lag 34/2003, som följer: 
 

24 § 

Utvärdering av utbildningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisningsministeriet ett råd 
för utbildningsutvärdering som är ett obero-
ende sakkunnigorgan. Utbildningsstyrelsen 
utför uppföljningsutvärderingar av de natio-
nella inlärningsresultaten i enlighet med de  
läroplansgrunder som avses i 13 §. Under-
visningsministeriet utarbetar en utvärde-
ringsplan för den externa utvärderingen av 

utbildningen och för uppföljningsutvärde-
ringarna av inlärningsresultatet. Genom för-
ordning av statsrådet utfärdas bestämmelser 
om rådets uppgifter, sammansättning, organi-
sering av verksamheten, beredningen och 
verkställandet av de ärenden som handläggs i 
rådet samt utvärderingsplanens innehåll. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den          20  . 
Åtgärder som verkställigheten av denna lag 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 
 
 

4. 

Lag 

om ändring av 15 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 15 § 

3 mom., sådant det lyder i lag 35/2003, som följer: 
 

15 § 

Utvärdering av utbildningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisningsministeriet ett råd 
för utbildningsutvärdering som är ett obero-
ende sakkunnigorgan. Utbildningsstyrelsen 
utför uppföljningsutvärderingar av de natio-

nella inlärningsresultaten i enlighet med de 
grunder för examina som avses i 13 §. Un-
dervisningsministeriet utarbetar en utvärde-
ringsplan för den externa utvärderingen av 
utbildningen och för uppföljningsutvärde-
ringarna av inlärningsresultatet. Genom för-
ordning av statsrådet utfärdas bestämmelser 
om rådets uppgifter, sammansättning, organi-
sering av verksamheten, beredningen och 
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verkställandet av de ärenden som handläggs i 
rådet samt utvärderingsplanens innehåll. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
Åtgärder som verkställigheten av denna lag 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 
 
 
 
 

5. 

Lag 

om ändring av 7 § i lagen om fritt bildningsarbete 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om fritt bildningsarbete (632/1998) 7 § 3 mom., så-

dant det lyder i lag 36/2003, som följer: 
 

7 § 

Utvärdering 

— — — — — — — — — — — — — —  
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisningsministeriet ett råd 
för utbildningsutvärdering som är ett obero-
ende sakkunnigorgan. Undervisningsministe-
riet utarbetar en utvärderingsplan för extern 
utvärdering av utbildningen. Genom förord-

ning av statsrådet utfärdas bestämmelser om 
rådets uppgifter, sammansättning, organise-
ring av verksamheten, beredningen och verk-
ställandet av de ärenden som handläggs i rå-
det samt utvärderingsplanens innehåll. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 
Åtgärder som verkställigheten av denna lag 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 
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6. 

Lag 

om ändring av 7 § i lagen om grundläggande konstundervisning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om grundläggande konstundervisning (633/1998) 7 § 

3 mom., sådant det lyder i lag 37/2003, som följer: 
 

7 § 

Utvärdering av utbildningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisningsministeriet ett råd 
för utbildningsutvärdering som är ett obero-
ende sakkunnigorgan. Undervisningsministe-
riet utarbetar en utvärderingsplan för extern 
utvärdering av utbildningen. Genom förord-

ning av statsrådet utfärdas bestämmelser om 
rådets uppgifter, sammansättning, organise-
ring av verksamheten, beredningen och verk-
ställandet av de ärenden som handläggs i rå-
det samt utvärderingsplanens innehåll. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 
Åtgärder som verkställigheten av denna lag 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 
 

Helsingfors den 28 augusti 2009 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin 
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Bilaga 
Parallelltext 

1. 

Lag 

om ändring av 21 § i lagen om grundläggande utbildning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om grundläggande utbildning (628/1998) 21 § 

3 mom., sådant det lyder i lag 32/2003, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

21 § 

Utvärdering av utbildningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisningsministeriet ett sär-
skilt råd för utbildningsutvärdering, som till-
sammans med universiteten, utbildningssty-
relsen och andra utvärderingsexperter bildar 
ett nätverk för utvärdering. Genom förord-
ning av statsrådet föreskrivs närmare om rå-
dets uppgifter och sammansättning. Ministe-
riet kan också ge någon annan än rådet för ut-
bildningsutvärdering i uppdrag att utföra en-
staka utvärderingar. 

 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

21 § 

Utvärdering av utbildningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisningsministeriet ett råd 
för utbildningsutvärdering som är ett obero-
ende sakkunnigorgan. Utbildningsstyrelsen 
utför uppföljningsutvärderingar av de natio-
nella inlärningsresultaten i de olika läroäm-
nena i enlighet med den timfördelning och de 
läroplansgrunder som avses i 14 §. Under-
visningsministeriet utarbetar en utvärde-
ringsplan för den externa utvärderingen av 
utbildningen och för uppföljningsutvärde-
ringarna av inlärningsresultatet. Genom för-
ordning av statsrådet utfärdas bestämmelser 
om rådets uppgifter, sammansättning, orga-
nisering av verksamheten, beredningen och 
verkställandet av de ärenden som handläggs 
i rådet samt utvärderingsplanens innehåll. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den          20  . 
Åtgärder som verkställigheten av denna lag 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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2. 

Lag 

om ändring av 16 § i gymnasielagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i gymnasielagen av den 21 augusti 1998 (629/1998) 16 § 3 mom., sådant det lyder i 

lag 33/2003, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

16 § 

Utvärdering av utbildningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisningsministeriet ett sär-
skilt råd för utbildningsutvärdering, som till-
sammans med universiteten, utbildningssty-
relsen och andra utvärderingsexperter bildar 
ett nätverk för utvärdering. Genom förord-
ning av statsrådet föreskrivs närmare om rå-
dets uppgifter och sammansättning. Ministe-
riet kan också ge någon annan än rådet för ut-
bildningsutvärdering i uppdrag att utföra en-
staka utvärderingar. 

 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — — 

16 § 

Utvärdering av utbildningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisningsministeriet ett råd 
för utbildningsutvärdering som är ett obero-
ende sakkunnigorgan. Utbildningsstyrelsen 
utför uppföljningsutvärderingar av de natio-
nella inlärningsresultaten i de olika läroäm-
nena i enlighet med den timfördelning och de 
läroplansgrunder som avses i 10 §. Under-
visningsministeriet utarbetar en utvärde-
ringsplan för den externa utvärderingen av 
utbildningen och för uppföljningsutvärde-
ringarna av inlärningsresultatet. Genom för-
ordning av statsrådet utfärdas bestämmelser 
om rådets uppgifter, sammansättning, orga-
nisering av verksamheten, beredningen och 
verkställandet av de ärenden som handläggs 
i rådet samt utvärderingsplanens innehåll. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den          20  . 
Åtgärder som verkställigheten av denna lag 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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3. 

Lag 

om ändring av 24 § i lagen om yrkesutbildning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om yrkesutbildning (630/1998) 24 § 3 mom., sådant 

det lyder i lag 34/2003, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

24 § 

Utvärdering av utbildningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisningsministeriet ett sär-
skilt råd för utbildningsutvärdering, som till-
sammans med universiteten, utbildningssty-
relsen och andra utvärderingsexperter bildar 
ett nätverk för utvärdering. Genom förord-
ning av statsrådet föreskrivs närmare om rå-
dets uppgifter och sammansättning. Ministe-
riet kan också ge någon annan än rådet för ut-
bildningsutvärdering i uppdrag att utföra en-
staka utvärderingar. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

24 § 

Utvärdering av utbildningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisningsministeriet ett råd 
för utbildningsutvärdering som är ett obero-
ende sakkunnigorgan. Utbildningsstyrelsen 
utför uppföljningsutvärderingar av de natio-
nella inlärningsresultaten i enlighet med de 
läroplansgrunder som avses i 13 §. Under-
visningsministeriet utarbetar en utvärde-
ringsplan för den externa utvärderingen av 
utbildningen och för uppföljningsutvärde-
ringarna av inlärningsresultatet. Genom för-
ordning av statsrådet utfärdas bestämmelser 
om rådets uppgifter, sammansättning, orga-
nisering av verksamheten, beredningen och 
verkställandet av de ärenden som handläggs 
i rådet samt utvärderingsplanens innehåll. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den          20  . 
Åtgärder som verkställigheten av denna lag 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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4. 

Lag 

om ändring av 15 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 15 § 3 

mom., sådant det lyder i lag 35/2003, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

15 § 

Utvärdering av utbildningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisningsministeriet ett sär-
skilt råd för utbildningsutvärdering, som till-
sammans med universiteten, utbildningssty-
relsen och andra utvärderingsexperter bildar 
ett nätverk för utvärdering. Genom förord-
ning av statsrådet föreskrivs närmare om rå-
dets uppgifter och sammansättning. Ministe-
riet kan också ge någon annan än rådet för ut-
bildningsutvärdering i uppdrag att utföra en-
staka utvärderingar. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

15 § 

Utvärdering av utbildningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisningsministeriet ett råd 
för utbildningsutvärdering som är ett obero-
ende sakkunnigorgan. Utbildningsstyrelsen 
utför uppföljningsutvärderingar av de natio-
nella inlärningsresultaten i enlighet med de 
grunder för examina som avses i 13 §. Un-
dervisningsministeriet utarbetar en utvärde-
ringsplan för den externa utvärderingen av 
utbildningen och för uppföljningsutvärde-
ringarna av inlärningsresultatet. Genom för-
ordning av statsrådet utfärdas bestämmelser 
om rådets uppgifter, sammansättning, orga-
nisering av verksamheten, beredningen och 
verkställandet av de ärenden som handläggs 
i rådet samt utvärderingsplanens innehåll. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 
Åtgärder som verkställigheten av denna lag 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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5. 

Lag 

om ändring av 7 § i lagen om fritt bildningsarbete 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om fritt bildningsarbete (632/1998) 7 § 3 mom., så-

dant det lyder i lag 36/2003, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7 § 

Utvärdering 

— — — — — — — — — — — — — —  
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisningsministeriet ett sär-
skilt råd för utbildningsutvärdering, som till-
sammans med universiteten, utbildningssty-
relsen och andra utvärderingsexperter bildar 
ett nätverk för utvärdering. Genom förord-
ning av statsrådet föreskrivs närmare om rå-
dets uppgifter och sammansättning. Ministe-
riet kan också ge någon annan än rådet för ut-
bildningsutvärdering i uppdrag att utföra en-
staka utvärderingar. 
— — — — — — — — — — — — — — 

7 § 

Utvärdering 

— — — — — — — — — — — — — —  
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisningsministeriet ett råd 
för utbildningsutvärdering som är ett obero-
ende sakkunnigorgan. Undervisningsministe-
riet utarbetar en utvärderingsplan för extern 
utvärdering av utbildningen. Genom förord-
ning av statsrådet utfärdas bestämmelser om 
rådets uppgifter, sammansättning, organise-
ring av verksamheten, beredningen och verk-
ställandet av de ärenden som handläggs i rå-
det samt utvärderingsplanens innehåll. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 
Åtgärder som verkställigheten av denna lag 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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6. 

Lag 

om ändring av 7 § i lagen om grundläggande konstundervisning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om grundläggande konstundervisning (633/1998) 7 § 

3 mom., sådant det lyder i lag 37/2003, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7 § 

Utvärdering av utbildningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisningsministeriet ett sär-
skilt råd för utbildningsutvärdering, som till-
sammans med universiteten, utbildningssty-
relsen och andra utvärderingsexperter bildar 
ett nätverk för utvärdering. Genom förord-
ning av statsrådet föreskrivs närmare om rå-
dets uppgifter och sammansättning. Ministe-
riet kan också ge någon annan än rådet för ut-
bildningsutvärdering i uppdrag att utföra en-
staka utvärderingar. 
— — — — — — — — — — — — — — 

7 § 

Utvärdering av utbildningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisningsministeriet ett råd 
för utbildningsutvärdering som är ett obero-
ende sakkunnigorgan. Undervisningsministe-
riet utarbetar en utvärderingsplan för extern 
utvärdering av utbildningen. Genom förord-
ning av statsrådet utfärdas bestämmelser om 
rådets uppgifter, sammansättning, organise-
ring av verksamheten, beredningen och verk-
ställandet av de ärenden som handläggs i rå-
det samt utvärderingsplanens innehåll. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . 
Åtgärder som verkställigheten av denna lag 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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