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Asia

LAUSUNTO TARKASTUSKERTOMUSLUONNOKSESTA YLEISSIVISTÄVÄN
KOULUTUKSEN OPETUS- JA OPPIMISYMPÄRISTÖJEN DIGITALISOINNISTA
Valtioneuvoston kanslia kiittää mahdollisuudesta lausua tarkastuskertomusluonnoksesta, jossa aiheena on yleissivistävän koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisointi.
Yksi työkalu koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisoinnin edistämiseen
oli Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen painopistealueen kärkihanke ”Uudet
oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin”. Tarkastuskertomusluonnoksessa viitataan kärkihankkeeseen useita kertoja. Selkeyden vuoksi olisi hyvä todeta,
että kyseessä oli Sipilän hallitusohjelman tietyn painopisteen (osaaminen ja koulutus)
yksi kärkihanke, eikä esimerkiksi ”Hallituksen kärkihanke 1”. Samoin voisi olla tarpeen,
että tarkastuskertomuksen otsikoista kävisi ilmi, että tarkastuksessa on ollut kyse nimenomaisesti yleissivistävän koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisoinnista, eikä digitalisoinnista yleisesti.
Tarkastuskertomusluonnoksessa kiinnitetään huomioita johtamisjärjestelmän yleisiin
haasteisiin, erityisesti digitalisoinnin kannalta. Kuinka hallituksen prioriteetit ja yhteiskuntapoliittiset painopisteet saataisiin johdettua johdonmukaisesti läpi järjestelmän?
Valtioneuvoston kanslia on julkaissut Hallituksen strategisten johtamisvälineiden kehittämishankkeen suositukset, joilla pyritään tukemaan tulevien hallituksien politiikkatoimien toimeenpanoa ja koordinaatiota.
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161341
Yksi tarkastuskertomusluonnoksessa mainittu trendi on verkostojen ja markkinoiden
roolin kasvaminen digitalisoinnin ohjaamisessa. Luonnoksesta ilmenee, että kyvykkyydet verkostojen hallintaan eivät ole vielä riittäviä. Tähän liittyen yksi mahdollisuus olisi
ymmärtää julkisen hallinnon organisaatiot osana laajempaa ekosysteemiä, jossa eri toimijat yhteiskehittävät ratkaisuja. Tämä voisi auttaa määrittelemään julkisen hallinnon
roolia verkostoituvassa ja alati kompleksisemmassa toimintaympäristössä. Valtioneuvoston kanslia on tulevaisuuskatsauksessaan ehdottanut ekosysteemiajattelun tuomista yhteiskuntasuunnittelun näkökulmaksi.
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160893
Tarkastuskertomuksen valmistelussa pidettyä työpajaa voidaan pitää hyvänä esimerkkinä hallinnon uusista innovatiivisista työtavoista.
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Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyyntö 257/54/2017

Opetushallituksen lausunto Valtiontalouden tarkastusviraston yleissivistävän koulutuksen
opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisoinnin tarkastuskertomuslausunnosta
Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt Opetushallitukselta lausuntoa
yleissivistävän koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisoinnin
tarkastuskertomuslausunnosta. Opetushallitus esittää lausuntonaan seuraavaa:
Valtiontalouden tarkastusviraston (myöhemmin VTV) tarkastus on ollut
perusteellinen, monipuolinen ja laadukas. Opetushallitus pitää tärkeänä, että
tarkastus perustuu monipuoliseen aineistoon, joka käsittää niin osallistavia
työpajoja, sidosryhmätapaamisia, henkilökohtaisia haastatteluja, kyselyitä kuin
myös kirjallisia tausta-aineistoja. Opetushallitus kiittää, että se on saanut olla
mukana tarkastuksessa alusta alkaen, ja sillä on ollut mahdollisuus osallistua
tarkastukseen monipuolisin työskentelymenetelmin koko tarkastustoiminnan
ajan.
Tarkastuskertomusluonnoksessa on selkeästi, mutta kuitenkin monista eri
näkökulmista katsoen, kuvattu opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisoinnin
keskeisiä tavoitteita, sisältöjä, rooleja ja ongelmia sekä niihin liittyviä
kehittämissuosituksia. Aihe on perusteellisesti taustoitettu ja selkeästi rajattu.
Tarkastuskertomusluonnoksessa ollaan kiitettävästi huomioitu Opetushallituksen
aiheeseen liittyvät ajankohtaiset aktiviteetit, kuten vaikutusohjelmatyö,
Perusopetuksen digitalisaation yhteinen suunta -luonnos sekä
kehittämisrahoitusprosessin uudistaminen. Tarkastus sekä siinä havaitut haasteet
ja niihin vastaavat suositukset tukevat osaltaan Opetushallituksen työtä opetusja oppimisympäristöjen digitalisoinnin parissa.
Yleissivistävän koulutuksen ohjauksen menetelmistä, normistosta ja yleissivistävän koulutuksen järjestäjien
autonomiasta
Tarkastuskertomusluonnoksessa kuvataan, että opetussuunnitelman perusteissa
opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisoinnin sisältöjä käsitellään hyvin yleisellä
tasolla. ”Tämän vuoksi oppimisympäristöjen kokonaisuuden hallinnan
osakysymykset ovat jäsentymättömiä ja jäävät viime kädessä opetuksen
järjestäjien ja koulujen puntaroitaviksi.”, tarkastuskertomusluonnoksessa
mainitaan. Opetushallitus katsoo, että tarkastuskertomusluonnoksessa voitaisiin
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nykyistä tarkemmin kuvata yleissivistävän koulutuksen ohjausjärjestelmää ja
yleissivistävää koulutusta ohjaavaa normistoa sekä näiden normien tarkoitusta.
Lisäksi olisi hyvä täsmentää Opetushallituksen ohjauksen mahdollisuuksia ja
rajoitteita sekä tuoda esiin opetuksen ja koulutuksen järjestäjien autonominen
rooli opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisoinnin kehittäjinä. Tämä auttaisi
lukijaa ymmärtämään yleissivistävää koulutusta ohjaavien normien
yleisluontoisuutta.
Opetushallitus katsoo, että ohjausjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa
koulutuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle,
kehitykselle ja oppimiselle. Ohjausjärjestelmän normiosan muodostavat
koulutusastetta koskeva laki ja asetus, valtioneuvoston asetukset,
opetussuunnitelman perusteet sekä paikallinen opetussuunnitelma ja siihen
perustuvat lukuvuosisuunnitelmat. Tähän viitaten
tarkastuskertomusluonnoksessa voitaisiin nykyistä tarkemmin kuvata
koulutuksen ohjausjärjestelmää sekä sitä ohjaavien normien tarkoitusta ja
normien välisiä suhteita.
Tarkastuksen laajasta osallistamisesta sekä sidosryhmien näkemyksistä
Opetushallitus toivoo, että VTV tuottaa laajaan osallistamiseen perustuneista
työpajoista, haastatteluista ja kyselyistä tarkentavaa tietoa ja tukimateriaalia
opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisoinnista vastaaville toimijoille. Tämä
mahdollistaisi laajan sidosryhmäyhteistyön näkemysten nykyistä laajemman esiin
tuomisen. Opetushallitus tulee hyödyntämään julkaistavaa tarkastuskertomusta
sekä mahdollisia muita tarkastuksesta julkaistavia materiaaleja osana omaa
kehittämistyötään. Tarkastuksesta on merkittävää hyötyä Opetushallitukselle
opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisoinnin ohjauksessa ja hallinnassa.
Tarkastuskertomuksen huomiot tullaan ottamaan huomioon erityisesti
Opetushallituksen vaikutusohjelmatyössä oppimisen digitalisaatioon ja
kehittämisrahoitusprosessin uudistamiseen liittyen.
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