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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yleisistä kieli-
tutkinnoista  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi 
laki yleisistä kielitutkinnoista, joka korvaisi 
nykyisen samannimisen lain. Ehdotetussa 
laissa kielitutkintojärjestelmä ja sen hallinto 
säilyisivät periaatteiltaan nykyisellään. Kes-
keisimmät muutosehdotukset koskevat tut-
kinnon järjestämislupamenettelyn korvaamis-
ta sopimusmenettelyllä, kielitutkinnon mää-
rittelyä ja tutkinnon arvioinnin perusteena 
käytettävää taitotasoasteikkoa sekä tutkinto-
rekisteriä koskevien säännösten sisällyttämis-
tä lakiin.  

Lakiin tehtäisiin lisäksi perustuslain vaati-
mia muutoksia muun muassa kielitutkinnois-

ta perittävien maksujen perusteita, kielitut-
kintojen arvostelijarekisteriä sekä muutok-
senhakua koskeviin säännöksiin. Lakiin si-
sällytettäisiin myös tutkintosuorituksen tar-
kistusarviointia koskevat säännökset, joista 
nykyisin säädetään asetuksella. Samoin la-
kiin tehtäisiin perustuslain vaatimia säännös-
ten täsmällisyyteen ja tarkkarajaisuuteen liit-
tyviä muutoksia. Koska pääosaa voimassa 
olevan kielitutkintolain säännöksistä joudut-
taisiin tässä yhteydessä muuttamaan, ehdote-
taan säädettäväksi kokonaan uusi laki. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2005. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

  
1.  Nykyt i la  

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Yleisistä kielitutkinnoista annettu laki 
(668/1994), jäljempänä kielitutkintolaki, on 
ollut voimassa vuoden 1994 elokuun alusta. 
Lainsäädännön taustalla oli muun muassa 
tarve luoda Suomeen tutkintojärjestelmä, jo-
ka tuottaa vertailukelpoisia todistuksia usei-
siin kieliin. Tavoitteena pidettiin myös ai-
kuisten kielten opetuksen ja oppimistavoit-
teiden yhtenäistämistä tutkintojärjestelmän 
avulla.  

Yleisissä kielitutkinnoissa mitataan toi-
minnallista kielen osaamista yleisissä käy-
tännön tilanteissa, joissa joudutaan puhu-
maan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai luke-
maan jotakin vierasta kieltä. Tutkintoihin voi 
osallistua kuka tahansa riippumatta siitä mi-
ten ja missä hän on kielitaitonsa hankkinut.  

Kielitutkintojen ylläpitämisestä ja kehittä-
misestä vastaa Opetushallitus. Opetushalli-
tuksen yhteydessä toimii asiantuntijaelimenä 
kielitutkintotoimikunta. Opetushallitus päät-
tää tutkintojärjestelmään sisältyvistä kielistä 
ja kielitutkintojen perusteista kielitutkinto-
toimikunnan esityksestä. Opetushallitus päät-
tää myös testien laatimisesta ja käytöstä ja 
myöntää järjestämisluvat. Opetushallitus on 
toiminut koko kielitutkintolain voimassaolo-
ajan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston So-
veltavan kielentutkimuksen keskuksen kans-
sa. Toimeksiantosopimuksiin perustuva yh-
teistyön tarve korkeakoulujen ja muiden kie-
litaidon testaukseen erikoistuneiden tahojen 
kanssa todettiin jo voimassa olevan kielitut-
kintolain perusteluissa. Sopimuksen perus-
teella Soveltavan kielentutkimuksen keskus 
muun muassa laatii tutkinnoissa käytettävät 
testit ja koordinoi tutkintosuoritusten arvioin-
tia.  

Kielitutkintojen järjestäminen edellyttää 
Opetushallituksen myöntämää järjestämislu-
paa. Lupa voidaan myöntää julkisen valvon-
nan alaisille oppilaitoksille, valtion virastoil-
le ja laitoksille sekä suomalaisille tai muun 

Euroopan talousalueen valtion lainsäädännön 
mukaisesti perustetuille Suomeen sijoittautu-
neille yrityksille ja muille yhteisöille. Ylei-
sistä kielitutkinnoista annetun asetuksen 
(669/1994), jäljempänä kielitutkintoasetus, 
6 §:n mukaan korkeakoulut voivat kuitenkin 
järjestää kielitutkintoja ilman lupamenette-
lyä. 

Kielitutkinnon järjestämislupia on myön-
netty on noin sadalle järjestäjälle. Järjestä-
misluvat on myönnetty perus- ja keskitason 
kielitutkintojen järjestämiseen. Näitä testejä 
järjestävät pääasiassa ammatilliset oppilai-
tokset, ammattikorkeakoulut, kansalais- ja 
työväenopistot sekä aikuislukiot. Ylimmän 
tason testejä järjestävät lähinnä korkeakoulut. 
Aktiivisista järjestäjistä ammattikorkeakoulu-
ja on tällä hetkellä yhdeksän ja yliopistoja 
neljä. 

Kielitutkinnon voi suorittaa yhdeksässä 
kielessä, jotka ovat englanti, espanja, italia, 
ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi ja venäjä. 
Kielitutkintoja järjestetään kaksi kertaa vuo-
dessa. Tutkintoja suoritetaan vuosittain 
2 000—2 500. Vuonna 2003 suoritettujen 
tutkintojen määrä oli noin 3 300 tutkintoa. 
Vuoden 2002 loppuun mennessä kielitutkin-
non oli suorittanut noin 19 000 henkilöä. 
Suoritetuista tutkinnoista noin 56 prosenttia 
oli englannin kielen, noin 17 prosenttia suo-
men ja noin 12 prosenttia ruotsin kielen tut-
kintoja. Venäjän ja saksan kielten osuudet 
olivat noin 5 prosenttia ja ranskan 3,5 pro-
senttia.  

Kielitutkintojärjestelmän kehittämisen 
myötä tutkinnon järjestäjän tehtävät ovat 
viime vuosina rajoittuneet pääasiallisesti tut-
kintotilaisuuksien käytännön organisointiin. 
Järjestäjä on huolehtinut tutkintotilaisuuksien 
markkinoinnista, tiloista ja valvonnasta. Tut-
kintotodistusten allekirjoittaminen siirrettiin 
vuonna 1999 tutkintotoimikunnan puheen-
johtajalle. Samassa yhteydessä arviointime-
nettelyä muutettiin niin, että tutkinnon järjes-
täjä lähettää suoritukset Jyväskylän yliopis-
ton Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen 
koordinoimaan keskitettyyn arviointiin. Kes-
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kus valitsee ja kutsuu kokoon arvioijat ja 
toimittaa arvioidut suoritukset tutkintotodis-
tusten muodossa tutkintolautakunnan pu-
heenjohtajan allekirjoitettavaksi. Näiden 
muutosten seurauksena tutkintotodistusten 
saanti on nopeutunut ja arvioinnin laadun-
tarkkailu tehostunut. 

Kielitutkinnon rakenteesta ja arvioinnin pe-
rusteista ei ole säännöksiä nykyisessä laissa. 
Lain 3 § sisältää kuitenkin valtuuden säätää 
tutkintojen arvostelussa käytettävästä taito-
tasoasteikosta asetuksella. Kielitutkintoase-
tuksen 5 §:n mukaan tutkintojen arvostelun 
tulee perustua kansainvälisesti tunnettuun tai-
totasoasteikkoon. Kielitutkintojen arvioinnis-
sa käytetty taitotasoasteikko on sisältynyt 
yleisten kielitutkintojen perusteita koskevaan 
Opetushallituksen päätökseen. 

Kielitutkintolain ja -asetuksen sanamuoto 
jätettiin arviointiasteikkoa koskevilta osin 
väljäksi, koska voimassa olevan lain säätämi-
sen aikaan ei vielä ollut tutkintojen vertailua 
edistävää asteikkoa. Lain voimassaolon al-
kuvuosina arvioinnissa käytettiin asteikkoa, 
joka pohjautui pääasiassa the English-
Speaking Unionin kehittämään yhdeksänpor-
taiseen taitotasoasteikkoon. 1990-luvun aika-
na kehitys Euroopassa kuitenkin eteni kuusi-
portaisen asteikon suuntaan. Kuusiportainen 
taitotasoasteikko sisältyi Euroopan neuvos-
ton vuonna 2001 laatimaan yhteiseen eu-
rooppalaiseen kieliä koskevaan viitekehyk-
seen (Council of Europe, 2001). Tämän seu-
rauksena myös yleisessä kielitutkintojärjes-
telmässä otettiin käyttöön vuoden 2002 alus-
ta lukien kuusiportainen taitotasoasteikko.  

Kielitutkinnon arvioijana on saanut toimia 
vain Opetushallituksen pitämään luetteloon 
merkitty sekä asetuksella säädetyn opettajan-
kelpoisuuden täyttävä ja Opetushallituksen 
järjestämään arviointikoulutukseen osallistu-
nut henkilö. Merkintä luetteloon on ollut 
määräaikainen. Merkintä on uudistettu, jos 
henkilö on ylläpitänyt taitoaan arvioimalla 
tutkintoja säännöllisesti ja osallistunut Ope-
tushallituksen edellyttämään täydennyskou-
lutukseen. Luettelon pitämisen tarkoituksena 
on ollut arvioinnin laadun ennakollinen ta-
kaaminen. Tietoja ovat käyttäneet ensisijai-
sesti Opetushallitus ja testien arviointia 
koordinoiva Jyväskylän yliopiston Sovelta-
van kielentutkimuksen keskus. 

Yleisen kielitutkinnon järjestämisestä ai-
heutuvien kustannusten kattamiseksi tutkin-
non järjestäjä on voinut periä kielitutkinto-
lain 6 §:n mukaan tutkintoon osallistuvalta 
maksun. Maksun kohtuullisuuden varmista-
miseksi sen enimmäismäärästä on päättänyt 
opetusministeriö. Yleiseen kielitutkintoon 
osallistuvalta perittävän maksun enimmäis-
määrästä annetun opetusministeriön asetuk-
sen (1329/2001) mukaan maksut on ryhmi-
telty tutkinnon tason mukaan. Tällä hetkellä 
tutkinnosta perittävän maksun arvonlisävero-
ton enimmäismäärä perustason tutkinnosta 
on 50 euroa, keskitason tutkinnosta 67 euroa 
ja ylimmän tason tutkinnosta 119 euroa.  

Kielitutkintolain 8 §:ssä on säädetty ope-
tushallituksen lain perusteella tekemiä pää-
töksiä koskeva valituskielto. Kielitutkinto-
asetuksen 8 §:n 2 momentin 2 kohdassa on 
kuitenkin tutkintosuorituksen tarkistusarvos-
telun mahdollistava säännös. Sen mukaan 
tutkinnon järjestäjän tehtävänä on joko Ope-
tushallituksen tai tutkintoon osallistuneen 
vaatimuksesta toimittaa tutkintosuoritukset 
tarkistusarvosteluun.  

  
1.2. Kansainvälinen kehitys ja yleinen 

kielitutkintojärjestelmä 

Viime vuosikymmeninä tapahtunut tava-
roiden, palvelujen, pääomien ja ihmisten 
liikkuvuuden lisääntyminen on yleisesti he-
rättänyt tarpeen yhtäältä kehitellä erilaisia 
kielitutkintojärjestelmiä ja toisaalta arvioida 
kielitaitoa yhteismitallisten periaatteiden 
mukaisesti.  

Euroopan neuvostossa on valmisteltu kieli-
taidon ja kielitutkintojen vertailua edistäviä 
asteikkoja ja järjestelmiä. Sen valmistelema 
kuusiportainen taitotasoasteikko on sisälly-
tetty vuonna 2001 julkaistuun yhteiseen eu-
rooppalaiseen kieliä koskevaan viitekehyk-
seen. Euroopan unionin neuvoston 14.2.2002 
antamassa päätöslauselmassa, joka koskee 
kielellisen monimuotoisuuden ja kielten op-
pimisen edistämistä Euroopan kielten teema-
vuoden 2001 tavoitteiden mukaisesti (2002/C 
50/01) jäsenvaltioita kehotetaan luomaan kie-
litaidon arviointia varten järjestelmiä, jotka 
perustuvat Euroopan neuvoston laatimaan 
yhteiseen eurooppalaiseen kieliä koskevaan 
viitekehykseen ja joissa otetaan riittävällä ta-



  HE 86/2004 vp   
    

 

  

4

valla huomioon koulun ulkopuolinen oppi-
minen. Yleinen kielitutkintojärjestelmä nou-
dattaa tätä suositusta. 

Yleisiä kielitutkintoja koskeva tutkintojär-
jestelmä on luotu Suomen kansallisiin kieli-
taitotarpeisiin, ja se on kansainvälisesti kat-
soen lähes ainutlaatuinen. Yleisen kielitut-
kintojärjestelmän kaltainen, aikuisille tarkoi-
tettu monen kielen tutkintojärjestelmä löytyy 
ainoastaan Espanjan Kataloniasta. Järjestel-
mien erona on, että Kataloniassa tutkinnon 
suorittajat ovat yleensä käyneet valtion kieli-
koulun kurssin ja suorittavat tutkinnon kurs-
sin päättökokeena.  

Muiden maiden kielitaitotestit perustuvat 
tavallisesti erilaiselle tutkintojärjestelmäajat-
telulle kuin yleinen kielitutkintojärjestelmä. 
Ne ovat yleensä joko maan kansalliskielen 
testejä tai tiettyyn tarkoitukseen, esimerkiksi 
opettajien tai tulkkien kielitaidon testaami-
seen, kehitettyjä jonkin vieraan kielen testejä. 
Erityisalojen testit ovat tyypillisesti tarjolla 
vain kansallisesti; laajemmin markkinoidaan 
vain kansalliskielen testejä. Eurooppalaisia 
valtakieliä puhuvissa maissa, kuten Englan-
nissa tai Saksassa, aikuisille suunnatut kiel-
tenopiskelujärjestelmät ovat harvinaisempia 
kuin ”pienten kielten” maissa esimerkiksi 
Hollannissa tai Suomessa. Kielitaidon osoit-
taminen todistuksen avulla on tyypillisesti 
tullut tarpeelliseksi silloin, kun henkilö lähtee 
opiskelemaan tai töihin oman maansa rajojen 
ulkopuolelle. Silloin käytetään useimmiten 
sellaista testiä, jota kohdemaassa vaaditaan. 
Tämän seurauksena eri kielten testien taustal-
la on erilainen tutkintorakenne, joka tuottaa 
kuhunkin kieleen erilaisen todistuksen. Myös 
muissa pohjoismaissa tutkintotoiminta on 
keskittynyt kansalliskielen testaukseen. 

Yleisen kielitutkintojärjestelmän ohella 
Suomessa on myös tarjolla useita ulkomaisia 
kielitutkintotestejä, erilaisia yleistaitotestejä 
ja akateemisia opintoja varten kehitettyjä tes-
tejä sekä eräitä ammattialakohtaisia testejä. 
Englannin kielen testeistä yleisimpiä ovat 
englantilainen FCE (Cambridge First Certifi-
cate in English), IELTS (International Eng-
lish Language Testing System) ja TOEFL 
(Test of English as a Foreign Language). 
Ranskan kielen testejä ovat muun muassa 
DELF (Diplôme d'Etude en Langue Fran-
çaise) ja DALF (Diplôme Approfondi de 

Langue Française). Saksan kielen testejä ovat 
muun muassa ZD (Zertifikat Deutsch) ja 
ZMP (Zentrale Mittelstufenpruefung). 

  
1.3. Nykytilan arviointi 

Yleinen kielitutkintojärjestelmä on toimi-
nut suhteellisen hyvin. Vuosittain tutkintoja 
on suoritettu 2 000—2 500. Tutkintojen mää-
rän arvioidaan kuitenkin nousevan, vuonna 
2003 suoritettiin noin 3 300 tutkintoa. Nousu 
johtuu erityisesti suomen ja ruotsin kielen 
tutkintojen lisääntyneestä tarpeesta. Uudessa 
kansalaisuuslaissa (359/2003) edellytetty kie-
litaito voidaan mainitun lain 17 §:n nojalla 
osoittaa muun muassa suorittamalla yleinen 
kielitutkinto yleistaitotasolla kolme. Lisäksi 
vuoden 2004 alusta voidaan myös julkisyh-
teisön henkilöstöltä vaadittava kielitaito 
osoittaa yleisellä kielitutkinnolla julkisyhtei-
sön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 
annetun lain (424/2003) sekä suomen ja ruot-
sin kielen taidon osoittamisesta valtionhal-
linnossa annetun valtioneuvoston asetuksen 
(481/2003) mukaisesti.  

Tutkintojen järjestäjäverkko on laaja ja 
alueellisesti kattava. Ongelmana on kuitenkin 
ollut järjestäjien välisen yhteistyön selkiin-
tymättömyys ja tutkintojen järjestämisen 
epäsäännöllisyys. Osa järjestämisluvan halti-
joista on aktiivisia, osa ei juurikaan järjestä 
tutkintoja. Valtakunnallisia järjestämiskertoja 
on vain kaksi vuodessa. Tämän lisäksi on ol-
lut tarvetta saada joustavuutta tutkinnon suo-
rittamisaikoihin esimerkiksi riittävän suurta 
kohdejoukkoa varten. Tällaisia tarpeita on ol-
lut muun muassa ulkoministeriöllä ja YK- 
joukkoihin lähtevillä. Toisaalta tutkintoja tu-
lee voida järjestää myös järjestäjän kannalta 
taloudellisesti ja tehokkaasti riittävää osallis-
tujajoukkoa varten. 

Tutkinnon järjestäjän tehtävät ovat viime 
vuosina rajoittuneet markkinoinnin ohella 
tutkintotilaisuuksien käytännön järjestämi-
seen. Järjestäjän hakemukseen perustuva tut-
kintojen järjestämislupamenettely on lähinnä 
teknisiin järjestelyihin liittyvänä suhteellisen 
jäykkä ja joustamaton. Lupien avulla ei 
myöskään ole riittävässä määrin voitu ohjata 
eikä edistää järjestäjien välistä yhteistyötä 
eikä myöskään seurata järjestäjäverkkoa. Li-
säksi yliopistoilta ei ole edellytetty lupaa 
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lainkaan. Mainituista syistä on ilmennyt tar-
vetta järjestäjäverkon keskittämiseen ja luo-
pumiseen nykyisestä järjestämislupamenette-
lystä. Nykyisiin tarpeisiin soveltuu järjestä-
mislupaa paremmin mahdollisuus sopia jär-
jestämisestä.  

Kielitutkintojen arvioinnin keskeinen osa 
on taitotasoasteikko, jonka perusteella arviot 
osallistujien kielitaidosta annetaan. Yleisen 
kielitutkinnon arvioinnissa tavoitteena on 
koko ajan ollut, että arvosanat ovat ymmär-
rettäviä ja mahdollisuuksien mukaan euroop-
palaisessa kontekstissa hyväksyttäviä. Ylei-
sessä kielitutkintojärjestelmässä nykyisin 
käytössä oleva taitotasoasteikko on kansalli-
nen sovellus Euroopan neuvoston kuusipor-
taisesta taitotasoasteikosta, jota on käytetty 
yleisissä kielitutkinnoissa vuodesta 2002 lu-
kien. Asteikon vakiinnuttua on perusteltua si-
sällyttää säännökset tutkintojen tasoista ja 
arvioinnissa sovellettavasta taitotasoasteikos-
ta lakiin.  

Uusi perustuslaki on tullut voimaan vuoden 
2000 maaliskuun alussa. Perustuslaissa edel-
lytetään muun muassa, että yksilön oikeuksi-
en ja velvollisuuksien perusteista, henkilötie-
tojen suojasta ja luovuttamisesta ja maksujen 
perusteista säädetään laissa. Edelleen perus-
tuslaki edellyttää, että asetuksenantovaltuus 
on täsmällisesti ja tarkkarajaisesti määritelty 
laissa. Kielitutkintojärjestelmän ylläpitämi-
nen edellyttää tutkintosuoritusten arvosteli-
joita ja tutkinnon suorittaneita koskevien re-
kisterien pitämistä. Arvioijia koskevia sään-
nöksiä on laissa, mutta säännösten sisältö ei 
kaikilta osin täytä perustuslain 10 §:ssä hen-
kilötietojen suojalle ja luovuttamiselle asetet-
tuja vaatimuksia. Kielitaidon arviointiin on 
luotu ennakollinen laadun varmistus koulut-
tamalla eri puolella Suomea asuvia kielten-
opettajia kielitaidon testaukseen. Koulutuk-
sen läpi käyneet ovat voineet hakeutua ar-
vioijarekisteriin. Sen sijaan laissa ei ole lain-
kaan säännöksiä yleisen kielitutkinnon suo-
rittaneista henkilöistä pidettävästä rekisteris-
tä. Tutkintorekisterin keskitetty ylläpito on 
tarpeen, koska yleiseen kielitutkintoon voi 
osallistua ilman edeltävää opetusta eikä osal-
listuja näin ollen ole välttämättä kielitutkin-
non järjestävän oppilaitoksen opiskelija.  

Kielitutkinnoista perittäviä maksuja koske-
va säännös ei nykyisellään täytä perustuslain 

vaatimusta lain tasolla ilmenevistä maksujen 
perusteista. Tutkintomaksuilla on tarkoitus 
kattaa järjestäjälle tutkinnon järjestämisestä 
aiheutuvia kustannuksia. Näitä ovat muun 
muassa testitilaisuuden järjestämisestä, testi-
pakettien hankkimisesta ja testitilaisuuksien 
valvomisesta ja tiedotuksesta aiheutuvat kus-
tannukset. 

Voimassa olevassa kielitutkintolaissa on 
säädetty Opetushallituksen päätöksiä koske-
vasta muutoksenhakukiellosta. Tutkintosuo-
rituksen tarkistusarvioinnista on säädetty kie-
litutkintoasetuksessa. Oikeusturvan takaami-
seksi yleiselle muutoksenhakukiellolle ei kui-
tenkaan ole perusteita. Tutkintosuorituksen 
tarkistusarviointia koskevat säännökset tulee 
sisällyttää asetuksen sijasta lakiin. 

  
2.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on yleisiä kielitutkin-
toja koskevan lain sisällön selkeyttäminen. 
Edelleen tavoitteena on parantaa kielitutkin-
tojärjestelmän toimivuutta ja lisätä tutkinto-
jen järjestäjien välistä yhteistyötä sekä tarkis-
taa säädöstasoja uuden perustuslain edellyt-
tämällä tavalla.  

Ehdotetussa laissa kielitutkintojärjestelmä 
ja sen hallinto säilyisivät periaatteiltaan ja 
rakenteeltaan nykyisellään. Lain sisältöä 
täsmennettäisiin määrittelemällä yleinen kie-
litutkinto ja sisällyttämällä lakiin kielitutkin-
tojärjestelmän rakennetta ja arvioinnin perus-
teita koskeva säännös. Kielitutkinnon järjes-
tämistä koskevaa menettelyä uudistettaisiin 
ja tutkintojen järjestäjien välistä yhteistyötä 
tehostettaisiin ottamalla järjestämislupien si-
jasta käyttöön järjestäjien kanssa tehtävät so-
pimukset. Samoin lakiin ehdotetaan otetta-
viksi säännökset, jotka tulee perustuslain 
mukaan antaa lain tasoisina. Lakiin sisällytet-
täisiin säännökset arvioijarekisterin ja tutkin-
torekisterin tarkoituksesta, rekisteröitävien 
henkilötietojen sisällöstä sekä tietojen salli-
tusta käyttötarkoituksesta, luovuttamisesta ja 
säilytysajasta. Tutkintomaksuja koskevaa 
säännöstä tarkennettaisiin lisäämällä siihen 
maksujen perusteita koskeva viittaus valtion 
maksuperustelakiin (150/1992). Opetushalli-
tuksen päätöksiä koskeva muutoksenhaku-
kielto poistettaisiin. Tutkintosuorituksen tar-
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kistusarviointia koskeva säännös sisällytet-
täisiin lakiin. Lisäksi laki sisältäisi voimassa 
olevaan lakiin verrattuna eräitä lähinnä tek-
nisluonteisia tarkistuksia, esimerkiksi viit-
taussäännökset julkisyhteisön palveluksessa 

olevalta henkilöltä vaadittavasta kielitaidosta 
annettuun lakiin ja kielitutkintotoimikunnan 
nimen muuttaminen yleisten kielitutkintojen 
tutkintotoimikunnaksi.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Soveltamisala. Pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi tutkinnoista ja niiden järjestä-
misestä. Myös kielitutkinnon määrittely eh-
dotetaan sisällytettäväksi pykälään Yleinen 
kielitutkinto on näyttötutkinto, johon osallis-
tuminen on mahdollista riippumatta siitä, mi-
ten ja missä kielitaito on hankittu. Yleissä 
kielitutkinnoissa mitataan toiminnallista kie-
litaitoa eli kielen osaamista sellaisissa käy-
tännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu pu-
humaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lu-
kemaan jotakin vierasta kieltä. Julkisyhteisön 
henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta an-
nettu laki on tullut voimaan vuoden 2004 
alusta. Lain 13 §:ssä ja suomen ja ruotsin 
kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnos-
sa annetun valtioneuvoston asetuksen 
13 §:ssä on säädetty siitä, millä tavoin ylei-
sessä kielitutkinnossa osoitettu kielitaito eri 
taitotasolla rinnastetaan valtionhallinnon kie-
litutkinnoissa osoitettuun kielitaitoon. Tätä 
koskeva viittaussäännös lisättäisiin pykälän 2 
momenttiin. 

2 §. Tutkintojen hallinto. Opetushallitus 
vastaisi edelleen yleisen kielitutkintojärjes-
telmän ylläpitämisestä, kehittämisestä ja val-
vonnasta. Kielitutkintojärjestelmä sisältää 
muun muassa kielitaidon testauksen asian-
tuntijuutta edellyttäviä tehtäviä. Käytännössä 
Opetushallitus on koko kielitutkintolain voi-
massaoloajan toiminut yhteistyössä Jyväsky-
län yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen 
keskuksen kanssa. Muun muassa testien laa-
timiseen ja arviointiin liittyviä tehtäviä on 
sopimuksella hoidettu Jyväskylän yliopistos-
sa. Pykälään ehdotetaan tämän vuoksi otetta-
vaksi säännös, jonka mukaan Opetushallitus 
voisi tehdä yleisten kielitutkintojen laatimi-
seen ja arviointiin liittyviä sopimuksia kor-
keakoulujen kanssa. Määrittely mahdollistai-
si tarvittaessa asiantuntemuksen nykyistä laa-
jemman hankinnan sekä tehtävien tarkoituk-
senmukaisen jakamisen.  

3 §. Yleisten kielitutkintojen tutkintotoimi-
kunta. Pykälän mukaan Opetushallituksen 
yhteydessä toimisi edelleen kielitutkintotoi-
mikunta. Sen nimi ehdotetaan muutettavaksi 

yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikunnak-
si (jäljempänä tutkintotoimikunta). Tutkinto-
toimikunnan asettaisi Opetushallitus viideksi 
vuodeksi kerrallaan. Tutkintotoimikunnan 
pääasialliset tehtävät määriteltäisiin laissa. 
Tutkintotoimikunta on asiantuntijaelin, jonka 
tehtävänä on käsitellä yleisten kielitutkinto-
jen kehittämiseen liittyviä periaatteellisia ja 
tärkeitä asioita sekä tehdä aloitteita tutkinto-
jen kehittämiseksi Näistä tehtävistä voitaisiin 
säätää tarvittaessa tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. Tutkintotoimikunnalle tehtäi-
siin myös lain 12 §:ssä tarkoitetut tarkis-
tusarviointia koskevat vaatimukset. Tämän 
vuoksi pykälän 4 momentin mukaan tutkinto-
toimikunnan jäsenet toimisivat virkavastuul-
la. Hyvän hallinnon vaatimuksena julkiseen 
hallintotehtävään liittyvässä päätöksenteossa 
esitetään lisäksi, että hallintolain (434/2003) 
27—29 §:ssä säädettyjä esteellisyysperusteita 
sovellettaisiin myös tutkintotoimikunnan jä-
seniin. Tutkintotoimikunnan kokoonpanosta, 
asettamisesta ja asioiden käsittelystä tutkinto-
toimikunnassa säädettäisiin samoin valtio-
neuvoston asetuksella. Opetushallitus päättää 
tutkintotoimikunnan jäsenten palkkioista.  

4 §. Tutkintojen järjestäminen. Pykälän 1 
momentissa ehdotetaan säädettäväksi kieli-
tutkinnon järjestämisestä. Järjestämislupa-
menettelystä luovuttaisiin. Lupien sijasta 
Opetushallitus sopisi kielitutkintojen järjes-
tämisestä. Sopimuksia Opetushallitus voisi 
tehdä enintään viiden vuoden määräajaksi 
kerrallaan. Määräaikaisuus toisi järjestelmän 
käytännön toteutukseen tarvittavaa jousta-
vuutta ja antaisi toisaalta mahdollisuuden 
tarkastella verkoston laajuutta ja toimivuutta 
eri tavoin kuin nykyisin. Pykälässä määritel-
täisiin tahot, joiden kanssa sopimuksia olisi 
mahdollista tehdä. Sopimusmenettely koskisi 
myös korkeakouluja. Pykälän 2 momentissa 
säädettäisiin yleisesti edellytykset, jotka on 
otettava huomioon sopimuksia tehtäessä. So-
pimuksia tulisi tehdä siinä laajuudessa, että 
tutkintotilaisuuksien tarjonta olisi alueellises-
ti tasapainoinen. Suomen ja ruotsin kielen 
tutkintojen järjestämisessä olisi otettava li-
säksi huomioon ulkomaalaisten sijoittumi-
nen. Järjestäjän käytettävissä tulee olla tut-
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kintojen järjestämisen edellyttämät tilat, lait-
teet ja henkilöstö. Lisäksi säädettäisiin sopi-
muksen purkamismahdollisuudesta, jos jär-
jestäjä laiminlyö lain ja sopimuksen mukaisia 
tehtäviään 

5 § Tutkinnon järjestäjän tehtävät. Pykä-
lässä säädettäisiin keskeisimmät tutkinnon 
järjestäjän tehtävät. Näitä olisivat tutkintojen 
järjestämisen ohella niistä tiedottaminen. 
Edelleen järjestän tulisi toimittaa tutkintosuo-
ritukset arviointiin ja toimittaa opetustoimen 
viranomaisille niiden tarvitsemat tiedot tut-
kintojen järjestämisestä. Tutkinnon järjestäji-
en tehtävistä ja niitä koskevien sopimusten 
sisällöstä voitaisiin säätää tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. Asetuksella on tarkoi-
tus edellyttää sovittavaksi muun muassa kie-
listä ja tasoista, joilla tutkintoja järjestetään, 
tutkinnon järjestämiseen liittyvästä tiedotuk-
sesta ja neuvonnasta, tutkinnon järjestämisen 
edellyttämästä henkilöstöstä, tiloista ja lait-
teista, yhteistyöstä muiden järjestäjien kans-
sa, sopimuksen irtisanomisesta, sopimusrik-
komuksesta ja sen seuraamuksista. 

6 §. Tutkinnot. Sopivan tasoisen testin löy-
tämiseksi yleisiä kielitutkintoja toimeenpan-
naan kolmella eri tasolla. Tämän vuoksi py-
kälään ehdotetaan sisällytettäväksi säännös 
kielitutkintojen tasoista. Edelleen säädettäi-
siin tutkintojen arvioinnissa käytettävästä 
kuusiportaisesta taitotasoasteikosta. Asteikon 
taitotasot yksi ja kaksi vastaisivat perus-
tasoista suoritusta, taitotasot kolme ja neljä 
keskitasoista suoritusta ja taitotasot viisi ja 
kuusi ylimmän tason suoritusta. Kielitutkin-
tojen kunkin taitotason testi sisältää nykyisel-
lään viisi eri osakoetta: puheen ymmärtämi-
nen, tekstin ymmärtäminen, puhuminen, kir-
joittaminen sekä rakenteet ja sanasto. Osako-
keista säädettäisiin tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. 

Kielitutkintojen perusteista, tutkintokielistä 
sekä tutkinnoissa käytettävien testien laatimi-
sesta ja käytöstä päättäisi nykyiseen tapaan 
Opetushallitus. 

7 §. Arvioijat. Pykälässä ehdotetaan säädet-
täväksi tutkintosuoritusten arvioijista samaan 
tapaan kuin nykyisessä laissa. Valtioneuvos-
ton asetuksella säädettäisiin kelpoisuudesta, 
joka tutkintosuorituksen arvioijalla tulee olla. 
Valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus sää-
tää edellytykseksi soveltuva ylempi korkea-

koulututkinto ja asianomaisen kielen aineen-
hallinta ja sen taso. Lisäksi on tarkoitus edel-
lyttää, että henkilö on osallistunut opetushal-
lituksen järjestämään arvioijakoulutukseen. 
Myös tutkintosuoritusten arvioijille ehdote-
taan säädettäväksi virkavastuu. Samoin hy-
vän hallinnon vaatimukset koskevat arvioijan 
puolueettomuutta. Tämän vuoksi esitetään, 
että hallintolain 27—29 §:ssä säädettyjä es-
teellisyysperusteita sovellettaisiin tutkinto-
suoritusten arvioijiin. 

8 §. Arvioijarekisteri. Pykälässä säädettäi-
siin arvioijarekisterin ylläpitämisestä, käyttö-
tarkoituksesta ja rekisteriin merkittävästä tie-
tosisällöstä sekä tietojen säilyttämisestä. Re-
kisteriä ylläpitäisi pykälän 1 momentin mu-
kaan Opetushallitus. Ylläpitämisen tarkoituk-
sena on tutkintosuoritusten mahdollisimman 
yhdenmukaisen arvioinnin tason takaaminen. 
Käyttötarkoituksena on myös löytää rekiste-
rin avulla kulloinkin tarvittava määrä tutkin-
tojen arvioijia. Pykälän 2 momentin mukaan 
rekisteriin sisällytettäisiin seuraavat tiedot: 
nimi, henkilötunnus, maininta siitä, minkä 
kielen tai kielten arviointiin henkilö osallis-
tuu ja henkilön yhteystiedot. Rekisteriin voi-
taisiin merkitä varsinaisten arvioijien ohella 
myös arviointiin osallistuvat haastattelijat. 
Rekisteriin merkittäisiin 3 momentin mukaan 
viiden vuoden ajaksi. Merkintä voitaisiin ha-
kemuksesta uusia. Tällöin edellytettäisiin, et-
tä hakija on säilyttänyt kelpoisuutensa ja, että 
arviointitaitoa on käytännössä ylläpidetty. 
Opetushallitukselle säädettäisiin kuitenkin 
rekisterimerkinnän poistamismahdollisuus, 
jos arviointitoiminnassa ilmenee olennaisia 
puutteita tai laiminlyöntejä. Arvioijaa tulisi 
kuulla ennen merkinnän poistamista. 

Arvioijarekisteriin sovellettaisiin lisäksi vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain (621/1999) säännöksiä, kuten säännöksiä 
salassa pidettävien tietojen luovutuksesta. 
Salassa pidettäviä tietoja olisivat lähinnä lain 
24 §:n 1 momentin 31 kohdan mukaisesti sa-
lassa pidettäväksi pyydetyt yhteystiedot. Ar-
vioijarekisteriin sovellettaisiin lisäksi henki-
lötietolain (523/1999) säännöksiä.  

9 §. Tutkintotodistus. Pykälässä säädettäi-
siin todistuksesta. Tutkintoon osallistuja saa 
todistuksen sen tason tutkinnosta, johon hän 
on osallistunut. Tutkintotodistuksen allekir-
joittamisesta säädettäisiin valtioneuvoston 
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asetuksella. Tarkoitus on säätää, että todis-
tukset allekirjoittaisi tutkintotoimikunnan 
puheenjohtaja. 

10 §. Yleisten kielitutkintojen tutkintorekis-
teri. Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös 
kielitutkinnon suorittaneista henkilöistä pi-
dettävästä rekisteristä. Rekisterin ylläpitämi-
sestä vastaisi Opetushallitus. Tutkintosuori-
tuksia koskevien tietojen säilyttäminen keski-
tetysti on tarpeen kielitutkintojärjestelmän 
seurantaa ja kehittämistä varten. Rekisteröin-
ti on tarpeellista tutkintoon osallistuneiden 
kannalta, koska tiedot on sieltä saatavissa 
myös jälkikäteen. Rekisteriin talletettaisiin 
yleiseen kielitutkintoon osallistuneen nimi, 
henkilötunnus, kansalaisuus, sukupuoli, tut-
kinnon suorittamispaikka, tutkintokieli, saa-
dut taitotasoarviot, tutkintokertojen ajankohta 
ja tarpeelliset yhteystiedot.  

Salassa pidettäviä tietoja rekisterissä olisi-
vat lähinnä viranomaisen toiminnan julki-
suudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 22 
ja 30 kohdan mukaiset testejä ja koesuorituk-
sia koskevat tiedot sekä 31 kohdassa tarkoite-
tut salassa pidettäviksi pyydetyt yhteystiedot. 
Tietojen luovutukseen soveltuisivat viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain säännökset. Samoin rekisteriin sovellet-
taisiin henkilötietolakia. Yleisen kielitutkin-
torekisterin tiedot säilytettäisiin 30 vuotta. 

11 §. Tutkintomaksu. Yleisiä kielitutkintoja 
järjestetään pääasiassa kunnallisissa tai yksi-
tyisissä oppilaitoksissa. Valtion oppilaitoksia 
ovat yliopistot. Suomen perustuslain 81 §:n 2 
momentin säännös edellyttää, että valtion vi-
ranomaisten palvelujen ja muun toiminnan 
maksullisuuden sekä maksujen suuruuden 
yleisistä perusteista säädetään lailla. Tämän 
mukaisesti viittaus maksuperustelain sään-
nöksiin esitetään lisättäväksi lakiin. Tutkin-
toon osallistujan kannalta on perusteltua, että 
tutkinnosta perittävä maksu säädetään kiinte-
äksi. Tarkoitus on säätää opetusministeriön 
asetuksella edelleen kiinteä maksu, joka por-
rastettaisiin eri taitotasoilla. 

Tutkintomaksujen määräytymisen pohjana 
käytettäisiin tutkinnon järjestäjille tutkintoti-
laisuuksien järjestämisestä aiheutuvia keski-
määräisiä kustannuksia. Järjestäjien kustan-
nukset vaihtelevat riippuen osallistujien mää-
rästä. Yhden testikerran hinta vaihtelee sekä 
samalla järjestäjällä että eri järjestäjien välil-

lä, koska suuri osa järjestää vain osan tutkin-
tokielistä ja tasoista. Lisäksi järjestäjät kier-
rättävät järjestämistä eri testikerroilla. Kieli-
tutkintoihin osallistuvilta perittävien maksu-
jen määrä on vuositasolla yhteensä arviolta 
170 000 euroa.  

12 §. Tutkintonimikkeen käyttö. Ehdotuk-
sen mukaan yleisen kielitutkinnon nimeä saa-
taisiin käyttää edelleen vain tämän lain mu-
kaisesti suoritetusta tutkinnosta. 

13 §. Muutoksenhaku. Ehdotuksen mukaan 
opetushallituksen lain nojalla tekemiin pää-
töksiin voisi pääsääntöisesti hakea muutosta 
valittamalla. Tällaisia ovat muun muassa 
päätös arvioijarekisteriin merkitsemisestä. 
Sen sijaan kielitutkintojen perusteita koskeva 
päätös normipäätöksenä sekä päätökset, jotka 
koskevat tutkintokieliä, tutkinnoissa käytet-
tävien testien laatimista ja käyttöä samoin 
kuin kielitutkintotoimikunnan asettamista 
koskeva päätös jäisivät edelleen valitusoi-
keuden ulkopuolelle.  

Tutkintosuorituksen arviointia koskevaan 
päätökseen ei edelleenkään haettaisi muutos-
ta valittamalla. Kielitutkintoasetukseen 8 §:n 
2 momentin tutkintosuorituksen tarkistusar-
viointia koskeva säännös otettaisiin lakiin 
yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perus-
teita koskevan Suomen perustuslain 80 §:n 
mukaisesti. Säännös rajattaisiin koskemaan 
vain tutkinnon suorittajaa. Tarkistusarviointia 
koskeva vaatimus tehtäisiin kirjallisesti kieli-
tutkintotoimikunnalle, joka myös allekirjoit-
taa tutkintotodistukset. Tarkistusarvioinnissa 
on kysymys saman suorituksen uudelleenar-
vioinnista, ei uudesta suorituksesta. Tutkin-
non uusimiskertoja ei myöskään ole rajoitet-
tu. Tutkinnon arviointi ei koske yksilön laki-
sääteistä oikeutta tai velvollisuutta, vaan sen 
suorittaminen antaa henkilölle edun. Kyse ei 
näin ollen ole perustuslain 21 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetusta yksilön oikeutta tai velvol-
lisuutta koskevasta päätöksestä, joka tulisi 
saada tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tästä 
syystä tarkistusarviointi on katsottava riittä-
väksi oikeussuojakeinoksi eikä sitä koskevas-
ta päätöksestä voitaisi valittaa. 

  
2.  Esityksen taloudel l ise t  sekä or-

ganisatorise t  vaikutukset  

Esityksellä ei sinänsä ole kustannuksia li-
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sääviä vaikutuksia. Lain edellyttämät sopi-
mukset valmistellaan opetushallituksessa 
virkatyönä. Kielitutkintojärjestelmän kehit-
tämisestä ja ylläpitämisestä valtiolle aiheutu-
vat menot olivat vuonna 2002 noin 685 700 
euroa.  

  
3.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu opetusministeriön ja 
Opetushallituksen yhteisessä valmisteluryh-
mässä, jossa oli myös Jyväskylän yliopiston 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen 
edustus. Esitysluonnoksesta pyydettiin lau-
sunnot oikeusministeriöltä, sisäasianministe-
riöltä, työministeriöltä, opetushallitukselta ja 
sen yhteydessä toimivalta kielitutkintotoimi-
kunnalta, Suomen kuntaliitto ry:ltä, Kansa-
lais- ja työväenopistojen Liitto KTOL ry:ltä, 
Suomen kansanopistoyhdistys ry:ltä, Amma-
tillisten oppilaitosten rehtoriliitto ry:ltä, yli-
opistoilta, ammattikorkeakouluilta, Aikuis-
koulutusneuvostolta, Vapaan sivistystyön yh-
teisjärjestö VSY:ltä ja tietosuojavaltuutetun 
toimistolta. 

Lausunnoissa on yleisesti pidetty esitystä 
hyvänä ja nykyistä tilannetta selkeyttävänä. 
Tutkinnon rakennetta ja arvioinnin perusteita 
koskevien säännösten sisällyttämistä lakiin 
on pidetty tarpeellisena. Määräajaksi tehtävi-
en järjestämissopimusten käyttöön ottamisen 
nykyisten järjestämislupien sijasta on myös 
katsottu mahdollistavan nykyistä tehok-
kaamman järjestäjäverkoston laajuuden ja 
toimivuuden seurannan ja tuovan myös yh-
teismitallisuutta järjestämiseen. Arvioijare-
kisterin ja arvioijien määräaikaisuuden on 
katsottu varmentavan testaajien ammattitai-
don tasoa. Ammattikorkeakoulujen lausun-
noissa on kiinnitetty huomiota siihen, että 
kielitutkintotoimikunnan kokoonpanossa tu-
lisi ottaa huomioon myös ammatillisen kieli-
taidon asiantuntijuus. Lausunnoissa esitetyt 
muutokset koskivat pääasiassa eräitä esitys-
luonnokseen sisältyneitä arvioijan kelpoi-
suutta ja rekisterin säilytysaikoja koskevia 
teknisiä puutteita, jotka on otettu huomioon. 
Lausuntokierroksen jälkeen esitystä on kor-
jattu muun muassa oikeusministeriön ja Ope-
tushallituksen ja tietosuojavaltuutetun toimis-
ton ehdotusten perusteella, jotka koskivat 

yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikunnan 
tehtävien määrittelyä, sopimuksen purkamis-
ta, arvioijien kelpoisuutta, salassa pidettävien 
rekisteritietojen luovuttamista, muutoksen-
hakua ja lakiehdotuksen 2 §:ään sisältyvän 
sopimuksen määrittelyä.  

  
4.  Voimaantulo ja  s i irtymäsään-

nökset  

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2005. Lailla kumottaisiin 
yleisistä kielitutkinnoista 15 päivänä heinä-
kuuta 1994 annettu laki. 

Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin kielitutkinnon järjestämistä koskevien 
sopimusten tekemiseksi ja yleisten kielitut-
kintojen tutkintotoimikunnan asettamiseksi.  

Yleisten kielitutkintojen järjestämislupien 
voimassaololle ehdotetaan säädettäväksi siir-
tymäaika, joka päättyisi vuoden 2005 kesä-
kuun lopussa. Lisäksi yleisiä kielitutkintoja 
ennen tämän lain voimaantuloa järjestäneet 
yliopistot voisivat toimia tutkintojen järjestä-
jinä ilman sopimusta vuoden 2005 kesäkuun 
loppuun. 

Muussa laissa tai asetuksessa tämän lain 
voimaan tullessa oleva viittaus yleisistä kieli-
tutkinnoista annettuun lakiin tarkoittaisi tä-
män lain voimaantulon jälkeen viittausta tä-
hän lakiin. 

Oikeudesta käyttää kumottuun lakiin sisäl-
tynyttä yleisen kielitutkinnon nimeä sovelle-
taan mitä kumotussa laissa säädetään. 

Yleisten kielitutkintojen tutkintorekisteri ja 
arvioitsijaluettelo muuttuisivat tämän lain 
mukaisiksi tutkintorekisteriksi ja arvioijare-
kisteriksi.  

Ennen 1 päivää tammikuuta 2002 suoritet-
tujen yleisten kielitutkintojen yhdeksänpor-
taisen taitotasoasteikon tasot vastaavat 
3 §:ssä tarkoitettuja kuusiportaisen taito-
tasoasteikon tasoja siten kuin 5 päivänä tou-
kokuuta 2003 annetussa opetushallituksen 
määräyksessä (D 18/011/2003) määrätään.  

  
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

Laki 

yleisistä kielitutkinnoista 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
  

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään yleisistä kielitutkin-
noista ja niiden järjestämisestä. 

Yleisellä kielitutkinnolla tarkoitetaan kieli-
taidon hankkimistavasta riippumatonta toi-
minnallisen kielitaidon osoittamiseksi järjes-
tettyä tutkintoa. 

Yleisellä kielitutkinnolla osoitetun suomen 
ja ruotsin kielen taidon rinnastamisesta jul-
kisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaan kie-
litaitoon säädetään erikseen. 

  
2 § 

Tutkintojen hallinto 

Yleisestä kielitutkintojärjestelmästä, sen 
kehittämisestä ja valvonnasta vastaa opetus-
hallitus. Opetushallitus voi tehdä yleisten 
kielitutkintojen laatimiseen ja arviointiin liit-
tyviä sopimuksia korkeakoulujen kanssa.  

  
3 § 

Yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikunta 

Opetushallituksen yhteydessä on yleisten 
kielitutkintojen tutkintotoimikunta, jonka 
opetushallitus asettaa viideksi vuodeksi ker-
rallaan. 

Tutkintotoimikunnan tehtävänä on sen li-
säksi, mitä 12 §:ssä säädetään, käsitellä yleis-
ten kielitutkintojen kehittämiseen liittyviä pe-
riaatteellisia ja tärkeitä asioita sekä tehdä 
aloitteita kielitutkintojen kehittämiseksi. 
Näistä tehtävistä voidaan antaa tarvittaessa 
tarkempia säännöksiä valtioneuvoston ase-
tuksella. 

Tutkintotoimikunnan kokoonpanosta, aset-
tamisesta ja asioiden käsittelystä tutkintotoi-
mikunnassa säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella. Opetushallitus päättää tutkintotoi-
mikunnan jäsenten palkkioista. 

Tutkintotoimikunnan jäsenet toimivat vir-
kavastuulla. Tutkintotoimikunnan jäsenen es-
teellisyyteen sovelletaan, mitä hallintolain 
(434/2003) 27—29 §:ssä säädetään. 

 
 

4 § 

Tutkintojen järjestäminen 

Opetushallitus sopii yleisten kielitutkinto-
jen järjestämisestä enintään viiden vuoden 
määräajaksi kerrallaan. Sopimuksia voidaan 
tehdä korkeakoulujen, valtion virastojen ja 
laitosten ja sellaisten koulutuksen järjestäjien 
tai oppilaitosten ylläpitäjien kanssa, joilla on 
joko perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettu 
opetuksen järjestämislupa tai lukiolaissa 
(629/1998), ammatillisesta koulutuksessa an-
netussa laissa (630/1998) tai ammatillisesta 
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aikuiskoulutuksesta annetussa laissa 
(631/1998) tarkoitettu koulutuksen järjestä-
mislupa taikka vapaasta sivistystyöstä anne-
tussa laissa (632/1998) tarkoitettu oppilaitok-
sen ylläpitämislupa tai perusopetuksen järjes-
täjänä olevan kunnan tai kuntayhtymän sekä 
tarvittaessa muiden sellaisten rekisteröityjen 
yhteisöjen tai säätiöiden kanssa, joilla on riit-
tävä asiantuntemus. 

Sopimuksia tehtäessä on otettava huo-
mioon, että tutkintotilaisuuksia on tarjolla 
alueellisesti riittävä määrä. Sopimuksen te-
kemisen edellytyksenä on, että järjestäjän 
käytettävissä on tutkintojen järjestämisen 
edellyttämä henkilöstö, tilat ja laitteet. Sopi-
mus voidaan purkaa, jos tutkinnon järjestäjä 
laiminlyö sopimuksen mukaisia tehtäviään. 

  
5 § 

Tutkinnon järjestäjän tehtävät 

Tutkinnon järjestäjän tehtävänä on: 
1) järjestää tutkinnot sopimusehtojen mu-

kaisesti; 
2) tiedottaa tutkinnoista niin, että tutkintoi-

hin osallistuminen on tasapuolisesti mahdol-
lista kaikille kansalaisryhmille; 

3) toimittaa tutkintosuoritukset arvioitavik-
si; sekä 

4) toimittaa opetustoimen viranomaisille 
niiden tarvitsemat tiedot tutkintojen järjestä-
misestä. 

Tutkinnon järjestäjien tehtävistä ja niitä 
koskevien sopimusten sisällöstä voidaan sää-
tää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

  
6 § 

Tutkinnot  

Yleisiä kielitutkintoja järjestetään perus-, 
keski- ja ylimmällä tasolla. Kielitaitoa arvi-
oidaan kuusiportaisella taitotasoasteikolla. 
Taitotasot yksi ja kaksi vastaavat perustasois-
ta suoritusta, taitotasot kolme ja neljä keski-
tasoista suoritusta ja taitotasot viisi ja kuusi 
ylimmän tasoista suoritusta. Valtioneuvoston 
asetuksella säädetään tutkintojen osakokeista.  

Opetushallitus päättää yleisten kielitutkin-
tojen perusteista, tutkintokielistä sekä tutkin-
nossa käytettävistä testeistä. 

7 § 

Arvioijat  

Yleisen kielitutkintosuorituksen arvioijana 
voi toimia henkilö, jolla on valtioneuvoston 
asetuksella säädetty kelpoisuus ja joka on 
hakemuksesta merkitty opetushallituksen yl-
läpitämään arvioijarekisteriin. 

Arvioijat toimivat virkavastuulla. Arvioijan 
esteellisyyteen sovelletaan, mitä hallintolain  
27—29 §:ssä säädetään. 

  
 
 

8 § 

Arvioijarekisteri 

Opetushallitus ylläpitää yleisten kielitut-
kintojen arviointiin osallistuvista henkilöistä 
rekisteriä tutkintosuoritusten yhdenmukaisen 
arvioinnin tason turvaamiseksi.  

Rekisteriin talletetaan henkilön nimi, hen-
kilötunnus, sekä kieli tai kielet, joita henkilö 
on oikeutettu arvioimaan. Lisäksi rekisteriin 
talletetaan tarpeelliset yhteystiedot. 

Henkilö merkitään arvioijarekisteriin vii-
den vuoden ajaksi, ja merkintä voidaan ha-
kemuksesta uusia, edellyttäen että henkilö 
täyttää edelleen 7 §:ssä säädetyt vaatimukset 
ja on käytännössä ylläpitänyt arviointitaito-
aan. Jos henkilön suorittamissa arvioinneissa 
ilmenee olennaisia puutteita tai laiminlyönte-
jä, opetushallitus voi arvioijaa kuultuaan 
poistaa merkinnän ennen määräajan päätty-
mistä. 

Arvioijarekisteriin sovelletaan lisäksi vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain (621/1999) ja henkilötietolain 
(523/1999) säännöksiä.  

  
 

9 § 

Tutkintotodistus 

Tutkintoon osallistuja saa todistuksen, joka 
sisältää arvioinnin sen tasoisesta tutkinnosta, 
johon hän on osallistunut. Todistuksen alle-
kirjoittamisesta säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. 
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10 § 

Yleisten kielitutkintojen tutkintorekisteri 

Opetushallitus ylläpitää yleisten kielitut-
kintojen tutkintorekisteriä suoritettuja kieli-
tutkintoja ja tutkintoihin sisältyviä osakokeita 
koskevien tietojen säilyttämistä sekä yleisen 
kielitutkinnon toimivuuden seurantaa varten. 

Rekisteriin talletetaan yleiseen kielitutkin-
toon osallistuneen nimi, henkilötunnus, kan-
salaisuus, sukupuoli, tutkinnon suorittamis-
paikka, tutkintokieli, saadut taitotasoarviot, 
tutkintokertojen ajankohta ja tarpeelliset yh-
teystiedot.  

Tutkintorekisterin tiedot säilytetään 30 
vuotta. 

Tutkintorekisteriin sovelletaan lisäksi vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain (621/1999) ja henkilötietolain 
(523/1999) säännöksiä.  

 
11 § 

Tutkintomaksu  

Yleisen kielitutkinnon järjestäjä perii tut-
kintoon osallistuvalta tutkintomaksun. Tut-
kintomaksujen määräytymisen pohjana käy-
tetään tutkintotilaisuuksien järjestämisestä 
aiheutuvia keskimääräisiä kustannuksia. Tut-
kintomaksun määrästä eri taitotasoilla sääde-
tään opetusministeriön asetuksella noudatta-
en, mitä valtion maksuperustelaissa 
(150/1992) julkisoikeudellisista suoritteista 
perittävistä maksuista säädetään. 

 
 

12 § 

Tutkintonimikkeen käyttö 

Yleisen kielitutkinnon nimeä saa käyttää 
vain tutkinnosta, joka on suoritettu tämän 
lain mukaisesti. 

 
13 § 

Muutoksenhaku 

Opetushallituksen tässä laissa tarkoitettuun 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 

siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään. 

Tutkintosuorituksen arviointia koskevaan 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamal-
la. Tutkintosuorituksen arviointiin tyytymä-
tön voi kuitenkin vaatia yleisten kielitutkin-
tojen tutkintotoimikunnalta kirjallisesti tar-
kistusarviointia 14 päivän kuluessa siitä 
ajankohdasta, jolloin tutkinnon suorittajalla 
on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset 
sekä arvosteluperusteiden soveltaminen 
omalta kohdaltaan tietoonsa.  

Tarkistusarviointia koskevaan päätökseen 
ei saa hakea muutosta valittamalla. 

  
14 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2005.  

Tällä lailla kumotaan yleisistä kielitutkin-
noista 15 päivänä heinäkuuta 1994 annettu 
laki (668/1994).  

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin kielitutkinnon järjestämistä koskevien 
sopimusten tekemiseksi ja yleisten kielitut-
kintojen tutkintotoimikunnan asettamiseksi.  

  
15 § 

Siirtymäsäännökset 

Muussa laissa tai asetuksessa tämän lain 
voimaan tullessa oleva viittaus yleisistä kieli-
tutkinnoista annettuun lakiin tarkoittaa tämän 
lain voimaantulon jälkeen viittausta tähän la-
kiin. 

Oikeudesta käyttää kumottuun lakiin sisäl-
tynyttä yleisen kielitutkinnon nimeä on voi-
massa mitä kumottavassa laissa säädetään. 

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt 
yleisten kielitutkintojen järjestämisluvat ovat 
voimassa vuoden 2005 kesäkuun loppuun. 
Yliopistot, jotka ovat järjestäneet yleisiä kie-
litutkintoja ennen tämän lain voimaantuloa, 
voivat järjestää yleisiä kielitutkintoja ilman 
sopimusta vuoden 2005 kesäkuun loppuun. 

Ennen 1 päivää tammikuuta 2002 suoritet-
tujen yleisten kielitutkintojen yhdeksänpor-
taisen taitotasoasteikon tasot vastaavat 
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6 §:ssä tarkoitettuja kuusiportaisen taito-
tasoasteikon tasoja siten kuin 5 päivänä tou-
kokuuta 2003 annetussa opetushallituksen 
määräyksessä (D 18/011/2003) määrätään.  

Arvioitsijaluettelo ja kielitutkintorekisteri 
muuttuvat tämän lain mukaisiksi arvioijare-
kisteriksi ja yleisten kielitutkintojen tutkinto-
rekisteriksi.  

————— 

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2004 
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