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OPETUSHALLITUKSEN JOHTOKUNTA 10/2021 
 
Torstai 11.11.2021 klo 8.00—10.00 
Koronaviruksen aiheuttaman pandemiatilanteen johdosta järjestämme kokouksen etäkokouksena, linkki kokouk-
seen liittymiseen on lähetetty kokouksen kalenterikutsussa. 
 
Johtokunta Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta 

Kansanedustaja Hilkka Kemppi, poistui keskustelusta kohdan 8 käsittelyn jälkeen 
Kansanedustaja Emma Kari 
Kansanedustaja Pia Lohikoski 
Kansanedustaja Mikko Ollikainen 
Kansanedustaja Sari Sarkomaa, poistui keskustelusta kohdan 8 käsittelyn jälkeen 
Apulaisrehtori Kari Salminen 
Toimitusjohtaja Teemu Hassinen 
Koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Kirsi Rasinaho 
Asiantuntija, koulutus ja osaaminen, Riina Nousiainen, poistui keskustelusta kohdassa 9 
Koulutusjohtaja Heljä Misukka 
Professori Markku Jahnukainen 
Johtaja Terhi Päivärinta 
Sosiaalipoliittinen asiantuntija Iiris Hynönen 
Koulutuspolitiikan asiantuntija Jani Kykkänen, liittyi keskusteluun kohdassa 7 
Pääjohtaja Minna Kelhä 
Erityisasiantuntija Petri Keskinen 
 

Este Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa (varajäsen Petri Keskinen läsnä) 
 
Pysyvät Viestintäpäällikkö Aino Likitalo 
asiantuntijat Johtaja Kati Lounema 

Johtaja Mikael Mantila 
Johtaja Paula Merikko 
Opetusneuvos Anneli Rautiainen 
Johtaja Samu Seitsalo 
Johtaja Kurt Torsell 

 
Kutsutut Johtaja Kirsi Heinivirta, Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, kohta 9 
asiantuntijat Yksikön päällikkö, tietohallintojohtaja Erja Nokkanen, kohta 9 
 
Sihteeri Kehitysjohtaja Reetta Niemelä 
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1. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.00. 
 
 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄOLON JA JOHTOKUNNAN JÄSENMUUTOSTEN 
TOTEAMINEN 
 
Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja sekä vähintään kuusi muuta jäsentä tai varajä-
sentä on läsnä. 
 
Valtioneuvosto on asettanut Opetushallituksen johtokunnan 27.9.2019 ja nimennyt johtokunnan jäsenet ja 
varajäsenet toimikaudelle 3.10.2019–30.9.2023. Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry on esittänyt, että 
eurooppapolitiikan asiantuntija Roosa Veijola nimitetään johtokunnan jäseneksi Hannele Kirveskosken seu-
raajaksi. Valtioneuvoston päätös jäsenmuutoksista on valmisteilla (tilanne 11.11.2021). 
 
Esitys: 1. Johtokunta toteaa kokouksen läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuuden. 
            2. Johtokunta merkitsee tiedoksi johtokunnan kokoonpanoon esitetyt muutokset. 
 
Päätös: 1 Esityksen mukaan. 
              2. Esityksen mukaan. 
 
 

3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 
 
Esitys: Johtokunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 

Esitys: Johtokunta hyväksyy 7.10.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirjan (liite 1). 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
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5. AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN PERUSTEIDEN MUUTOKSET 
 
Opetushallituksesta annetun lain (564/2016) 3 §:n mukaan johtokuntaa tulee kuulla tutkintojen perusteista. 
 
Johtokunnan kuulemista varten johtokunnalle toimitettiin 26.10.2021 seuraavat ammatillisen tutkinnon perus-
teluonnokset: 
− Yhteiset tutkinnon osat ja kaikissa perustutkinnoissa olevat yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat 

(uudistettu) 
− Maatalousalan perustutkinto (uudistettu) 
Johtokunnan kommentit oli pyydetty 9.11.2021 mennessä. Johtokunnan jäseniltä ei saapunut kommentteja 
pyydettyyn määräaikaan mennessä, eikä myöskään kokouksessa. 
 
Esitys: Johtokunta merkitsee kuulemisen suoritetuksi. 
 
Päätös: Johtokunta merkitsi kuulemisen suoritetuksi. 
 
 

6. TILANNEKATSAUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA OPETUSHALLITUKSEN VÄLISEN VUOSIA 2020-
2023 KOSKEVAN TULOSSOPIMUKSEN JA VUODEN 2022 VOIMAVAROJEN TARKISTUKSESTA 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastojen ja ministeriön välille on laadittu tulossopimukset vuo-
sille 2020—2023. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut 21.5.2021 ohjeet virastojen tulossopimusten tar-
kistamiseksi vuosille 2020—2023 ja voimavaroista sopimiseksi vuodelle 2022. Lähtökohtana on, että vuotta 
2022 koskien tulossopimusten tavoitteita ei avata. Tavoitteisiin tehdään kuitenkin välttämättömät mittareita 
koskevat muutokset ja tarkistukset. Tulossopimusten tarkistusten yhteydessä sovitetaan yhteen mahdolliset 
muutokset tulossopimuksissa ja vuoden 2022 talousarvioesityksessä. Tulossopimuksen tiedot viraston talou-
dellisista resursseista vuodelle 2022 päivitetään eduskunnan hyväksymän talousarvion mukaisiksi. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen välinen tulossopimusneuvottelu on sovittu järjestettäväksi 
18.11.2021. Johtaja Mikael Mantila esitteli valmistelutilanteen. 
 
Asiantuntija: Johtaja Mikael Mantila 
 
Esitys: Johtokunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 
 
Päätös: Johtokunta kävi tilannekatsauksen pohjalta keskustelun ja merkitsi katsauksen tiedoksi. 
 

  

https://www.oph.fi/fi/tietoa-meista/suunnittelu-ja-seuranta
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7. OPETUSHALLITUKSEN VUODEN 2022 TOIMINTASUUNNITELMA  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön välisessä tulossopimuksessa on määritelty vaikutustavoitteet kasvatuksen, kou-
lutuksen ja kansainvälisyyden toimialalla. Tavoitteiden toteutumista seurataan nelivuotisen tulossopimuskau-
den aikana. Opetushallituksen vuosittain päivitettävässä toimintasuunnitelmassa on vaikutustavoitteista joh-
detut priorisoidut, konkreettiset vaikutusteot tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden 2022 vaikutustekojen 
muotoilemiseksi on toteutettu avoin prosessi, johon Opetushallitus on kutsunut asiakkaita, kumppaneita ja si-
dosryhmiä. Johtaja Samu Seitsalo esitteli prosessin annin.  
 
Asiantuntija: Johtaja Samu Seitsalo 
 
Esitys: Johtokunta merkitsee asian tiedoksi. 
 
Päätös: Johtokunta kävi esityksen pohjalta keskustelun ja merkitsi asian tiedoksi. 
 
 

8. PÄÄJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 
 
Pääjohtaja Minna Kelhän katsaus ajankohtaisiin asioihin sisälsi mm. seuraavia ajankohtaisia asioita: 
− Koronatilanne sekä koronatilanteesta palautuminen ja opit 

− OKM ja THL ovat päivittäneet terveysturvallisuutta koskevat suosituksensa varhaiskasvatukseen, oppi-
laitoksille ja korkeakouluille. Opetushallitus on päivittänyt kaikkien kasvatus- ja koulutusasteiden tuki-
materiaalit vastaamaan uusia suosituksia osoitteessa oph.fi/korona. 

− Rokotuksia koskevien tietojen käsittelystä on julkaistu vastaus usein kysytyt kysymykset -palstalla: 
Onko rokotuksia koskeva tieto salassa pidettävä tieto? 

− Mediassa kannetaan huolta kasvatuksen ja opetuksen henkilöstön jaksamisesta. Opetushallituksessa 
etsimme keinoja tukea henkilöstöä jaksamisessa ja teemme töitä, jotta emme omalla toiminnallamme 
kuormittaisi kentän toimijoita. 

− Opetushallitus laatii parhaillaan koontia tutkimuksista ja selvityksistä, mitä tiedämme oppimis- ja hy-
vinvointivajeesta. Koontia varten on järjestetty keskustelutilaisuuksia ja käyty läpi kyselyiden ja selvi-
tysten tuottamaa tietoa. 

− Opetushallitus tekee tiivistä yhteistyötä OKM:n kanssa ja muiden viranomaisten sekä sidosryhmien 
kanssa. OKM:n kanssa muodostamme yhteisen tilannekuvan kaikkien kasvatus- ja koulutusasteiden 
osalta, mitä tiedämme osallistumis-, oppimis-, osaamis- ja hyvinvointivajeesta. Aiheeseen palataan 
johtokunnan seuraavassa, 2.12.2021 järjestettävässä kokouksessa. 

− Opetushallituksen yhteyteen perustettu Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus julkistettiin 
12.10.2021. Keskuksen tavoitteena on vahvistaa Suomen roolia globaalin oppimisen kriisin ratkaisussa ja 
edistää suomalaisen osaamisen hyödyntämistä opetusalan kehitysyhteistyössä. 

− Opetushallituksen vuotuisen VMBaro-työilmapiirikyselyn vastausprosentti oli alhaisempi kuin aikaisem-
pina vuosina. Tulosten mukaan kehitys on myönteistä, työtyytyväisyys on noussut kaikilla osa-alueilla. Tu-
losten pohjalta panostamme erityisesti johtamiseen ja esihenkilötyöhön, epäasialliseen käytökseen ja häi-
rintään puuttumiseen sekä jokaisen työhyvinvoinnin edistämiseen. 

− Opetushallituksen johtotiimi linjasi 11.11.2021, että Opetushallitus ryhtyy valmistelemaan perusopetuk-
sen 2. vuosiluokan lukuvuosiarviointia kartoittamalla vaihtoehtoja, mitä tarkoittaisi, jos arviointikriteerit 
olisivat käytössä. Valmistelutyössä mm. suunnitellaan aikataulu ja kuullaan asiantuntijoita laajasti. 

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/okm-ja-thl-ovat-paivittaneet-terveysturvallisuutta-koskevat-suosituksensa
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/okm-ja-thl-ovat-paivittaneet-terveysturvallisuutta-koskevat-suosituksensa
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus
https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/onko-rokotusta-koskeva-tieto-salassa-pidettava-terveystieto
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/um-ja-oph-opetusalan-kehitysyhteistyon-osaamiskeskus-avuksi-globaalin-oppimisen
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Esitys: Johtokunta merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. 
 
Päätös: Johtokunta kävi ajankohtaiskatsauksen pohjalta keskustelun ja merkitsi katsauksen tiedoksi. 
 
 

9. JATKUVAN OPPIMISEN UUDISTUS 
 
Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. 
Tämän mahdollistamiseksi hallitusohjelmaan sisältyy jatkuvan oppimisen uudistus, jossa tarkastellaan mm. 
koulutuksen tarjontaa ja rahoitusta sekä opintojen aikaista toimeentuloa.  
 
Osana uudistusta syksyllä 2021 aloitti toimintansa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, joka toi-
mii Opetushallituksen erillisyksikkönä. Kuulimme palvelukeskuksen työstä ja suunnitelmista (palvelukeskuksen 
johtaja Kirsi Heinivirta), siitä mitä jatkuvan oppimisen uudistus muutoin Opetushallituksen näkökulmasta tar-
koittaa ja miten se on etenemässä (johtaja Kati Lounema) sekä uudistusta tukevan digitaalisen palvelukoko-
naisuuden valmistelusta (tietohallintojohtaja Erja Nokkanen), liite 2. 
 
Asiantuntijat: Johtaja Kirsi Heinivirta (Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus), johtaja Kati Lounema 
ja tietohallintojohtaja Erja Nokkanen 
 
Esitys: Johtokunta merkitsee asian tiedoksi. 
 
Päätös: Johtokunta kävi esityksen pohjalta keskustelun ja merkitsi asian tiedoksi. 
 
 

10. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
Johtokunta keskusteli mahdollisuudesta siirtyä lähikokouksiin. Keskustelun johtopäätöksenä oli, että pande-
miatilanteen salliessa ainakin johtokunnan keskustelukokoukset (1-2/vuosi) järjestetään lähikokouksina. 
 
 

11. JOHTOKUNNAN SEURAAVAT KOKOUKSET 
 
Johtokunta on sopinut seuraavat kokoukset torstaisin klo 8.00–10.00 seuraavasti: 
− syyskausi 2021: 2.12. 
− kevätkausi 2022: 3.2. (johtokunnan tapaaminen sovittu alustavasti 3.2. klo 17.30 edellyttäen, että pande-

miatilanne sallii), 24.2. (tilinpäätös), 31.3., 28.4. (keskustelukokous tarvittaessa, lähikokouksena), 19.5., 
16.6. 

− syyskausi 2022: 8.9., 6.10., 20.10. (keskustelukokous tarvittaessa, lähikokouksena), 10.11., 1.12. 
 
Esitys: Johtokunta toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 2.12. järjestettävä kokous sovittiin järjestettäväksi lähikokouksena edellyttäen, 
että pandemiatilanne sallii. 
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12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Johtokunnan jäsen ja varapuheenjohtaja, kansanedustaja Emma Kari kertoi luopuvansa Opetushallituksen 
johtokunnan jäsenyydestä ministerikautensa ajaksi ja kiitti johtokuntaa yhteistyöstä. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00. 
 
 
 
 
Eeva-Johanna Eloranta    Reetta Niemelä 
Johtokunnan puheenjohtaja   Johtokunnan sihteeri 


