PÖYTÄKIRJA

OPETUSHALLITUKSEN JOHTOKUNTA 1/2021
Torstai 4.2.2021 klo 8.02—9.50
Koronaviruksen aiheuttaman pandemiatilanteen johdosta järjestämme kokouksen etäkokouksena, linkki kokoukseen
liittymiseen on lähetetty kokouksen kalenterikutsussa.
Johtokunta

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta
Kansanedustaja Hilkka Kemppi, poistui keskustelusta kohdan 10 käsittelyn aikana
Kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius
Kansanedustaja Pia Lohikoski, poistui keskustelusta kohdan 9 käsittelyn aikana
Kansanedustaja Mikko Ollikainen
Kansanedustaja Sari Sarkomaa, liittyi keskusteluun kohdassa 8, poistui keskustelusta kohdan 9 käsittelyn
aikana
Apulaisrehtori Kari Salminen
Toimitusjohtaja Teemu Hassinen
Koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski
Asiantuntija, koulutus ja osaaminen, Riina Nousiainen
Koulutusjohtaja Heljä Misukka
Professori Markku Jahnukainen
Johtaja Terhi Päivärinta
Sosiaalipoliittinen asiantuntija Iiris Hynönen, poistui keskustelusta kohdan 9 käsittelyn aikana
Koulutuspolitiikan asiantuntija Jani Kykkänen
Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen
Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa

Este

Kansanedustaja Emma Kari (varajäsen Pirkka-Pekka Petelius läsnä)
Hyvinvointipolitiikan asiantuntija Hannele Kirveskoski (varajäsen Jani Kykkänen läsnä)

Sihteeri

Kehitysjohtaja Reetta Niemelä

Pysyvät
Johtaja Mikael Mantila
asiantuntijat Johtaja Paula Merikko
Johtaja Anni Miettunen
Johtaja Samu Seitsalo
Johtaja Kurt Torsell

1. KOKOUKSEN AVAUS
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Esityksen mukaan.
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2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄOLON TOTEAMINEN
Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja sekä vähintään kuusi muuta jäsentä tai varajäsentä
on läsnä.
Johtokunta on järjestäytymiskokouksessaan 14.11.2019 päättänyt, että Opetushallituksen päätoimintojen johtajat
osallistuvat johtokunnan kokouksiin pysyvinä asiantuntijoina. Opetushallitus on organisoitunut uudelleen 1.1.2021
alkaen, jolloin Opetushallituksen pääjohtajan johtamaan Kokonaisjohtaminen-päätoimintoon ovat siirtyneet Kokeilut ja kehittäminen -toiminto sekä Viestintäyksikkö.
Asiantuntija: johtaja Samu Seitsalo
Esitys: 1) Päätoimintojen johtajien lisäksi Kokeilut ja kehittäminen -toiminnosta vastaava opetusneuvos Anneli
Rautiainen ja viestintäpäällikkö Aino Likitalo osallistuvat johtokunnan kokouksiin pysyvinä asiantuntijoina. 2) Johtokunta toteaa kokouksen läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuuden.
Päätös: 1) Esityksen mukaan. 2) Esityksen mukaan.

3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Esitys: Johtokunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Johtokunta päätti esityslistalla olevien asioiden käsittelyjärjestyksestä seuraavasti: kaksivuotisen esiopetuksen perusteet käsitellään kohdan 5 sijaan kohtana 8.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Esitys: Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan edellisen kokouksen (3.12.2020) pöytäkirjan.
Päätös: Esityksen mukaan.

5. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN PÄIVITYS: TEHOSTETTU HENKILÖKOHTAINEN
OPPILAANOHJAUS JA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN JATKO-OHJAUSVELVOITE

Opetushallitus on valmistellut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin päivityksen 1.1.2021 voimaan tulleiden oppivelvollisuuden laajentamista koskevien lakimuutosten perusteella. Opetushallitus täsmentää perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sisältyvät määräykset oppilaanohjauksen järjestämiseen liittyen. Täsmennetty perustemääräys annetaan helmi-maaliskuussa 2021 ja sen mukaan päivitetyt paikalliset opetussuunnitelmat
tulee ottaa käyttöön kouluissa 1.8.2021 alkaen.
Opetushallituksesta annetun lain (564/2016) 3 §:n mukaan johtokuntaa tulee kuulla opetussuunnitelmien perusteista.
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Johtokunnan kuulemista varten johtokunnalle toimitettiin 19.1.2021 seuraavat asiakirjaluonnokset:
− tiivistelmä oppilaanohjausta koskevista uudistuksista perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin
oppivelvollisuuden laajentuessa sekä
− luonnos perusteisiin tuleviksi muutoksiksi suomen- ja ruotsikielisinä versioina.
Johtokunnan kommentit oli pyydetty 2.2.2021 mennessä. Johtokunnan jäsen Terhi Päivärinta lähetti 2.2.2021 kommentteja, jotka toimitettiin johtokunnalle tiedoksi 3.2.2021.
Asiantuntija: opetusneuvos Riia Palmqvist
Esitys: Johtokunta merkitsee kuulemisen suoritetuksi.
Päätös: Johtokunta kävi esityksen pohjalta keskustelun ja merkitsi kuulemisen suoritetuksi.

6. LUKIOKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET – MUUTOSTYÖ, JOKA
LIITTYY LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSEEN (KURSSIT OPINTOPISTEIKSI
JA SISÄLTÖJEN MODULOINNIT)

Opetushallitus antoi nykyiset lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA)opetussuunnitelman perusteet
13.10.2015. Uusi lukiolaki (714/2018) ja lukiokoulutuksesta annettu valtioneuvoston asetus (810/2018) kumosivat
vuoden 2015 perusteiden pohjana olevat säädökset, joten Opetushallitus antaa uusien säädösten mukaiset lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet.
Opetushallituksesta annetun lain (564/2016) 3 §:n mukaan johtokuntaa tulee kuulla opetussuunnitelmien perusteista.
Johtokunnan kuulemista varten johtokunnalle toimitettiin 19.1.2021 seuraavat asiakirjaluonnokset:
− esittelymuistio sekä
− lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteluonnos suomen- ja ruotsinkielisenä
versiona.
Johtokunnan kommentit oli pyydetty 2.2.2021 mennessä. Johtokunnan jäseniltä ei saapunut kommentteja pyydettyyn määräaikaan mennessä, eikä myöskään kokouksessa.
Asiantuntija: opetusneuvos Katri Kuukka
Esitys: Johtokunta merkitsee kuulemisen suoritetuksi.
Päätös: Johtokunta kävi esityksen pohjalta keskustelun ja merkitsi kuulemisen suoritetuksi.
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7. AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN PERUSTEIDEN MUUTOKSET
Opetushallituksesta annetun lain (564/2016) 3 §:n mukaan johtokuntaa tulee kuulla tutkintojen perusteista.
Johtokunnan kuulemista varten johtokunnalle toimitettiin 19.1.2021 seuraavat ammatillisten tutkintojen perusteiden muutokset:
− Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto (uudistettu)
− Laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinto (muutos)
Johtokunnan kommentit oli pyydetty 2.2.2021 mennessä. Johtokunnan jäseniltä ei saapunut kommentteja pyydettyyn määräaikaan mennessä, eikä myöskään kokouksessa.
Esitys: Johtokunta merkitsee kuulemisen suoritetuksi.
Päätös: Johtokunta merkitsi kuulemisen suoritetuksi.

8. KAKSIVUOTISEN ESIOPETUKSEN KOKEILUPERUSTEET
Valtioneuvosto hyväksyi 17.12.2020 lain (1046/2020) kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta. Kokeilu alkaa elokuussa
2021 ja päättyy toukokuussa 2024. Kokeilulain mukaan kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasaarvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä
jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja
oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. Opetushallitus on laatinut kokeiluopetussuunnitelman perusteet kokeilua varten kokeilulain mukaisesti. Perusteissa määrätään kaksivuotisen esiopetuksen pedagogisesta toteuttamisesta.
Opetushallituksesta annetun lain (564/2016) 3 §:n mukaan johtokuntaa tulee kuulla opetussuunnitelmien perusteista.
Johtokunnan kuulemista varten johtokunnalle toimitettiin 19.1.2021 seuraavat asiakirjaluonnokset:
− perustelumuistio,
− kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteluonnos sekä
− 22.1. täydennyksenä em. perusteluonnoksen ruotsinkielinen käännös.
Johtokunnan kommentit oli pyydetty 2.2.2021 mennessä. Johtokunnan puheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta, varapuheenjohtaja Emma Kari ja jäsen Terhi Päivärinta lähettivät 2.2.2021 kommentteja, jotka toimitettiin johtokunnalle
tiedoksi 3.2.2021.
Asiantuntija: opetusneuvos Arja-Sisko Holappa
Esitys: Johtokunta merkitsee kuulemisen suoritetuksi.
Päätös: Johtokunta kävi esityksen pohjalta keskustelun ja merkitsi kuulemisen suoritetuksi.
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9. PÄÄJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS
Pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen katsaus sisälsi seuraavia ajankohtaisia asioita:
− Opetushallituksen rooli ja toiminta koronavirustilanteessa, mm.:
− Opetushallitus on päivittänyt kaikki tukimateriaalinsa joulu-tammikuussa, tukimateriaalit ovat kaikkien
saatavilla verkkopalvelussa.
− Lasten ja nuorten sekä toimialan ja oman henkilöstön hyvinvoinnin, jaksamisen ja henkisen kriisinsietokyvyn tukeminen pandemiatilanteessa.
− Viestinnässä selkeästi noussut tarve empatiaan, huolten vakavasti ottamiseen ja kriisinkestävyyden tukemiseen. Yhteistyö on käynnistymässä valtioneuvoston kanslian #suomitoimii -kampanjan kanssa.
− Kansainvälisen koronavirustilanteen seuranta
− Kansainvälisten asioiden koordinaatio: Opetushallituksen vastuulla oleva moninainen toiminta, jonka rahoitus
ja ohjaus aikaisempaa useammasta lähteestä.
− Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen perustaminen: tavoitteena on luoda jatkuvan oppimisen
palveluekosysteemi, joka tukee kansalaisten, yritysten ja muiden työnantajien sekä alueiden edellytyksiä vastata työelämän muutokseen. Keskus on työ- ja elinkeinohallinnon, opetushallinnon ja työelämän järjestöjen
yhteinen instrumentti vastata työn ja työelämän muutoksen aiheuttamiin osaamishaasteisiin.
− Kansallinen lukutaitostrategia
− Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen vuosia 2020-2023 koskeva tulossopimus on päivitetty vuodelle 2021 ja allekirjoitettu 27.1.2021.
− Tietopalvelut-yksikön tuottama tietopaketti ajankohtaisista tutkimuksista, selvityksistä ja raporteista
Esitys: Johtokunta merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Päätös: Johtokunta kävi esitysten pohjalta keskustelun ja merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

10. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Johtokunta on sopinut vuodelle 2021 kaksi keskustelukokousta 4.3. ja 23.9.
Esitys: Johtokunta keskustelee toiveista 4.3. järjestettävän kokouksen aiheiksi.
Päätös: Johtokunnan puheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta, jäsen Olli-Pekka Heinonen ja sihteeri Reetta Niemelä
jatkavat valmistelua keskustelussa esiin nousseiden aiheiden pohjalta: koronaviruspandemia moninäkökulmaisesti
(hyvinvointi, kansainvälisyys, digitalisaatio, tulevien vuosien tukitoimien tarpeen ennakointi), lukutaitostrategia,
lasten ja nuorten koulu- ja harrastustoiminnan yhdistäminen (Suomen malli), jatkuvan oppimisen palvelukeskus ja
työelämäyhteistyö.
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11. JOHTOKUNNAN SEURAAVAT KOKOUKSET
Johtokunta on sopinut seuraavat kokoukset torstaisin klo 8.00-10.00 seuraavasti:
− kevätkausi 2021: 25.2. (tilinpäätös), 4.3. (keskustelukokous), 8.4., 6.5. ja 3.6.
− syyskausi 2021: 9.9., 23.9. (keskustelukokous), 7.10., 4.11. ja 2.12.
Lisäksi johtokunta on sopinut 3.6. klo 17.00 tapaamisen lukuvuoden 2020-2021 päättymisen huomioimiseksi.
Esitys: Johtokunta toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan.
Päätös: Esityksen mukaan

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.50

Eeva-Johanna Eloranta
Johtokunnan puheenjohtaja
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