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OPETUSHALLITUKSEN JOHTOKUNTA 11/2022 
 
Aika: Torstai 1.12.2022 klo 8.03—9.42 
 
Paikka: Opetushallitus, 3. kerros, Hakaniemenranta 6, Helsinki 
 
Johtokunta Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta 

Kansanedustaja Inka Hopsu, saapui kohdan 4 käsittelyn aikana 
Kansanedustaja Pia Lohikoski, saapui kohdan 5 käsittelyn aikana 
Apulaisrehtori Kari Salminen 
Toimitusjohtaja Teemu Hassinen 
Koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Kirsi Rasinaho 
Asiantuntija, koulutus ja osaaminen Riina Nousiainen 
Koulutusjohtaja Nina Lahtinen 
Professori Markku Jahnukainen 
Kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen 
Sosiaalipoliittinen asiantuntija Iiris Hynönen 
Eurooppapolitiikan asiantuntija Roosa Veijola 
Pääjohtaja Minna Kelhä 

 
Este Kansanedustaja Hilkka Kemppi (Kansanedustaja Pasi Kivisaari) 

Kansanedustaja Emma Kari (varajäsen Inka Hopsu läsnä) 

Kansanedustaja Mikko Ollikainen (Kasvatustieteen tohtori Mikaela Björklund) 
Kansanedustaja Sari Sarkomaa (Kansanedustaja Heikki Autto) 
Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa (Erityisasiantuntija Petri Keskinen) 

Johtaja Terhi Päivärinta (varajäsen Jarkko Lahtinen läsnä) 
Edunvalvonnan asiantuntija Matti Tujula (varajäsen Iiris Hynönen läsnä) 

 
Pysyvät Yksikön päällikkö, opetusneuvos Laura Francke 
asiantuntijat Viestintäjohtaja Aino Likitalo 

Johtaja Mikael Mantila 
Johtaja Paula Merikko 
Johtaja Jarkko Niiranen 
Johtaja Samu Seitsalo, este 
Johtaja Kurt Torsell 

 
Kutsutut Yksikön päällikkö, opetusneuvos Marjo Rissanen, kohta 5 
asiantuntijat Opetusneuvos Kristiina Laitinen, kohta 6 
 Kouluneuvos Petri Heikkilä, kohta 8 
 
Sihteeri Kehitysjohtaja Reetta Niemelä 
 
  



    
    
   
    
  
  
  

 

 

 
 
OPETUSHALLITUS Hakaniemenranta 6, PL 380 

00531 Helsinki 
puhelin 0295 331 000 
oph.fi 

 UTBILDNINGSSTYRELSEN Hagnäskajen 6, PB 380 
00531 Helsingfors 

telefon 0295 331 000 
oph.fi 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.03. 
 
 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄOLON TOTEAMINEN 
 
Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja sekä vähintään kuusi muuta jäsentä tai varajä-
sentä on läsnä. 
 

Johtokunnalle tiedoksi, että Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen on valtioneuvoston 
yleisistunnon asialistalla 1.12.2022.  
 
Esitys: Johtokunta toteaa kokouksen läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuuden. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

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

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 

Esitys: Johtokunta hyväksyy 10.11.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirjan (liite 1). 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

  

https://valtioneuvosto.fi/-/10616/valtioneuvoston-yleisistunnon-asialista-1.12.2022
https://valtioneuvosto.fi/-/10616/valtioneuvoston-yleisistunnon-asialista-1.12.2022
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5. PERUSOPETUKSEN ARVIOINTIKRITEERIT KUUDENNEN VUOSILUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
 
Opetushallitus antoi nykyiset Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuonna 2014 (Opetushallituksen 
määräykset ja ohjeet 2014: 96). Näiden perusteiden mukaan laaditut paikalliset opetussuunnitelmat on otettu 
käyttöön porrastetusti vuosien 2016─2019 aikana. Opetushallitus päätti 5.6.2018 aloittaa arvioinnin kehittä-
mishankkeen, jossa uudistetaan arvioinnin linjaukset (opetussuunnitelman perusteiden luku 6) ja valmistellaan 
perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerejä useammalle eri arvosanalle yhteistyössä asiantuntijoiden, opetuk-
sen järjestäjien ja koulujen kanssa. Uusien arvioinnin linjausten ja tarkempien kriteerien avulla pyritään lisää-
mään arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta.  
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointia koskevasta lu-
vusta 6 annettiin Opetushallituksen määräys 10.2.2020, ja se otettiin käyttöön kaikissa peruskouluissa 1.8.2020. 
Päättöarvioinnin kriteerien käyttöönotosta annetiin määräys 31.12.2020, ja kouluissa ne otettiin käyttöön 
1.8.2021. Opetushallitus on jatkanut arvioinnin kehittämistyötä ja valmistellut arviointikriteerit 6. vuosiluokan 
lukuvuosiarviointia varten arvosanoille 5, 7, 8 ja 9. Samaan aikaan on myös uudistettu Aikuisten perusopetuk-
seen alkuvaiheen arviointia siten, että vähimmäisosaamisen kuvaukset on laadittu eri oppiaineisiin. Uudistetut 
kriteerit on tarkoitus ottaa käyttöön 1.8.2023, ja niitä sovelletaan ensimmäistä kertaa kuudesluokkalaisten lu-
kuvuosiarvioinnissa keväällä 2024. Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen arviointikriteerit hyväksytylle osaa-
miselle otettaneen käyttöön alkuvuonna 2023. 
 
Opetushallituksesta annetun lain (564/2016) 3 §:n mukaan johtokuntaa tulee kuulla opetussuunnitelmien pe-
rusteista. Johtokunnan kuulemista varten johtokunnalle toimitettiin 15.11.2022 seuraavat asiakirjat: 

− Esittelymuistio ja -diat 

− Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päättyessä suomen- ja ruotsinkielisinä versioina 

− Aikuisten perusopetuksen arviointikriteerit alkuvaiheen opetuksen päättyessä 

− Kotitalouden arvosanakriteerit perusopetuksen kuudennen vuosiluokan päättyessä suomen- ja ruotsinkie-
lisinä versioina 

 
Johtokunnan kommentit oli pyydetty 29.11.2022 mennessä. Jarkko Lahtinen (Kuntaliitto) toimitti kirjalliset 
kommentit pyydettyyn määräaikaan mennessä ja ne toimitettiin johtokunnan jäsenille tiedoksi 30.11.2022. 
 
Asiantuntija: Yksikön päällikkö, opetusneuvos Marjo Rissanen 
 
Esitys: Johtokunta merkitsee kuulemisen suoritetuksi. 
 
Päätös: Johtokunta kävi esittelyn pohjalta keskustelun ja merkitsi kuulemisen suoritetuksi. 
 

  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160564
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6. OPISKELUHUOLLON UUDISTUS OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEISSA JA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 
ERILLISMÄÄRÄYKSISSÄ 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta 
hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Tässä yhteydessä myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja terveydenhuolto-
lain eräitä säännöksiä on täsmennetty vastaamaan uudistusta. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksen mu-
kaan Opetushallituksen on uudistettava opetussuunnitelmien perusteet ja määräys ammatillisen koulutuksen 
opiskelijahuollon keskeisistä periaatteista sekä opiskelijahuollon tavoitteista lain mukaisiksi siten, että koulu-
tuksen järjestäjät voivat ottaa uudet opiskeluhuoltosuunnitelmat käyttöön 1.8.2023. 
 
Opetushallituksesta annetun lain (564/2016) 3 §:n mukaan johtokuntaa tulee kuulla opetussuunnitelmien ja 
tutkintojen perusteista. Johtokunnan kuulemista varten johtokunnalle toimitettiin 15.11.2022 seuraavat asia-
kirjat: 

− Saate, muutokset opetussuunnitelmien perusteisiin ja ammatillisen koulutuksen erillismääräykseen opis-
keluhuoltoa koskevin osin 

− Perustelumuistio 

− Kooste kaikkien (9 kpl) perusteiden muutoksista liittyen opiskeluhuoltoon suomen- ja ruotsinkielisinä ver-
sioina 

− Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet ja tavoitteet sekä opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen ammatil-
lisessa koulutuksessa 

 
Johtokunnan kommentit oli pyydetty 29.11.2022 mennessä. Iiris Hynönen (Suomen Lukiolaisten Liitto ry), 
Jarkko Lahtinen (Kuntaliitto) ja Nina Lahtinen (OAJ) toimittivat kirjalliset kommentit pyydettyyn määräaikaan 
mennessä ja ne toimitettiin johtokunnan jäsenille tiedoksi 30.11.2022. 
 
Asiantuntija: Opetusneuvos Kristiina Laitinen 

 
Esitys: Johtokunta merkitsee kuulemisen suoritetuksi. 
 
Päätös: Johtokunta kävi esittelyn pohjalta keskustelun ja merkitsi kuulemisen suoritetuksi. 
 

  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160564
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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 15.11.2022 seuraavat ammatillisen tutkinnon perus-
teluonnokset: 

− Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet ja tavoitteet sekä opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen ammatil-
lisessa koulutuksessa, määräys (muutos) 

− Talotekniikan ammattitutkinnon perusteet (muutos) 
 
Johtokunnan kommentit oli pyydetty 29.11.2022 mennessä. Johtokunnan jäseniltä ei saapunut kirjallisia kom-
mentteja pyydettyyn määräaikaan mennessä, eikä kokouksessa noussut esiin huomioita. 
 
Esitys: Johtokunta merkitsee kuulemisen suoritetuksi. 
 
Päätös: Johtokunta merkitsi kuulemisen suoritetuksi. 

 
 

8. OPETUSHALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN PÄIVITYS 
 
Opetushallituksesta annetun lain (564/2016) 5 §:n mukaan viraston organisaatiosta, johtamisesta, ratkaisuval-
lasta sekä muusta hallinnon ja toiminnan järjestämisestä määrätään pääjohtajan vahvistamassa työjärjestyk-
sessä. Lain 3 §:n mukaan johtokuntaa tulee kuulla työjärjestyksestä. 
 
Opetushallituksen 1.3.2022 annettua nykyistä työjärjestystä ehdotetaan muutettavaksi seuraavilta osin (muu-
tetut kohdat on merkitty liitteenä 2a olevaan työjärjestysluonnokseen keltaisella). Merkittävimmät työjärjes-
tysluonnokseen sisältyvät muutosehdotukset ovat (liite 2b): 
− päätoiminnon johtajan ja yksikön päällikön keskinäistä toimivaltajakoa koskevat tarkennukset sekä 
− muutamat yksittäiset lisäykset ja tarkennukset pääosin tarkoituksenmukaisuuden tai teknisten muutostar-

peiden vuoksi. 
 
Työjärjestysluonnos on käsitelty Opetushallituksen yhteistyötoimikunnassa 17.11.2022. Uuden työjärjestyk-
sen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Työjärjestysluonnos ilman muutosmerkintöjä on liitteenä 2c. 
 
Asiantuntija: Kouluneuvos Petri Heikkilä 
 
Esitys: Johtokunta merkitsee kuulemisen suoritetuksi. 
 
Päätös: Johtokunta merkitsi kuulemisen suoritetuksi. 
 

  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160564
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160564
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9. PÄÄJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 
 
Pääjohtaja Minna Kelhän katsaus ajankohtaisiin asioihin sisälsi mm. seuraavia ajankohtaisia asioita. 
 
Ukrainalaisten tukeminen varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa sekä varautuminen monihäiriö-
tilanteessa: 

− Suomessa varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen koulutuksessa olevien ukrai-
nalaisten määrät ovat syksyn aikana kasvaneet. Varhaiskasvatuksessa sekä TUVA-koulutuksessa ja amma-
tillisessa koulutuksessa olevien määrät kasvaneet eniten syys-lokakuussa. Kasvu on kuitenkin rauhoittunut 
alkusyksyyn ja kevääseen verrattuna. 

− Ukrainalaisten kotikuntaoikeuteen valmistautuminen. Opetushallitus laatii yhteistyössä opetus- ja kult-
tuuriministeriön kanssa tukimateriaalia kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille. Viestintämateriaalia laadi-
taan ukrainalaisille osaksi valtionhallinnon yhteistä viestintää Opetushallituksen vastuualueelta. 

− Energiansäästön käsittely kasvatuksessa ja koulutuksessa sekä varautuminen sähköpulaan varhaiskasva-
tuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa. 

Kasvatus, koulutus ja osaaminen: 
− Opetushallitus on julkaissut yläkoulun ja toisen asteen ammattilaisille suunnatun Unikoulutus-verkkoma-

teriaalin levon, palautumisen, hyvinvoinnin ja jaksamisen välisestä suhteesta sekä merkityksestä oppimi-
seen. 

− Uusi sivusto lapsen oikeuksista julkaistaan oph.fi-sivuilla helmikuussa 2023. 
− Opetushallitus on myöntänyt 17 miljoonaa euroa korona-avustuksia lukiokoulutukseen.  
− Opetushallitus on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta esityksen lukiodiplomien kehit-

tämissuunnitelmaksi, joka luovutettiin opetusministeri Li Anderssonille 29.11.2022. 
− Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama ammatillisen koulutuksen työelämätoimikuntien nykytilan arvi-

ointi on valmistunut lokakuussa 2022. 
Asiakkuudet ja tieto: 

− Opetushallitus on julkaissut 15.11.2022 maahanmuuttoa tarkastelevan selvityksen, jonka ovat toteutta-
neet Owal Group ja MDI. Selvityksessä tarkastellaan, miten maahanmuutto ja vieraskielinen väestö Suo-
messa on kehittynyt ja miten tämä näkyy työmarkkinoilla. 

− EU:n vuosittainen koulutuksen seurantaraportti, Education and Training Monitor, julkaistiin 18.11.2022. 
− Korkeakoulujen syksyn yhteishaun valintojen tulokset julkaistiin 25.11. Hakuun osallistui 42 680 hakijaa, 

joista opiskelupaikan sai 9 730 eli 23 %. 
 
Esitys: Johtokunta merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. 
 
Päätös: Johtokunta kävi ajankohtaiskatsauksen pohjalta keskustelun ja merkitsi katsauksen tiedoksi. 

 
 

10. MAHDOLLISET MUUT ASIAT 
 
Muita asioita ei ollut. 
 

  

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/kouluissa-ja-oppilaitoksissa-tehdaan-merkittavaa-tyota-nuorten-hyvinvoinnin-eteen
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/kouluissa-ja-oppilaitoksissa-tehdaan-merkittavaa-tyota-nuorten-hyvinvoinnin-eteen
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/opetushallitus-valmistelee-sivustoa-lapsen-oikeuksista-uutta-materiaalia-tulossa
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/lukiokoulutukseen-myonnetty-korona-avustuksia-17-miljoonaa-euroa
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/esitys-lukiodiplomeja-hyodynnettava-nykyista-enemman-jatko-opintohaussa
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/esitys-lukiodiplomeja-hyodynnettava-nykyista-enemman-jatko-opintohaussa
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/tyoelamatoimikunnille-asetetut-tavoitteet-ovat-toteutuneet-hyvin
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/tyoelamatoimikunnille-asetetut-tavoitteet-ovat-toteutuneet-hyvin
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/yli-viidennes-kansainvalisista-korkeakouluopiskelijoista-lahtee-maasta-pian
file:///C:/Users/03056895/Work%20Folders/Reetta/Opetushallitus%203.0/Syyslukukausi%202022/Johtokunta/Johtokunta%2011-2022%20(1.12.2022)/https:/op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2022/en/index.html
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/korkeakoulujen-syksyn-yhteishaussa-opiskelupaikan-sai-23-hakijoista-eli-9-730
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11. JOHTOKUNNAN SEURAAVAT KOKOUKSET 
 
Johtokunta on sopinut seuraavat kokoukset torstaisin klo 8.00–10.00 seuraavasti: 
− kevätkausi 2023: 2.2., 23.2., 30.3., 27.4., 25.5., 15.6.  
− syyskausi 2023: 14.9. 
 
Esitys: Johtokunta toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. Seuraava kokous on 2.2.2023. 
 
 

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.42. 
 
 
 
 
 
Eeva-Johanna Eloranta    Reetta Niemelä 
Johtokunnan puheenjohtaja   Johtokunnan sihteeri 
 


