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OPETUSHALLITUKSEN JOHTOKUNTA 3/2022 
 
Torstai 31.3.2022 klo 8.00—9.24 
Järjestämme kokouksen etäkokouksena, linkki kokoukseen liittymiseen on lähetetty kokouksen kalenterikutsussa.  
 
Johtokunta Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta 

Kansanedustaja Hilkka Kemppi 
Kansanedustaja Inka Hopsu, poistui keskustelusta kohdan 7 käsittelyn aikana; varajäsen kansan-
edustaja Pirkka-Pekka Petelius liittyi keskusteluun kohdan 7 käsittelyn aikana 
Kansanedustaja Veronika Honkasalo 
Kasvatustieteen tohtori Mikaela Björklund 
Kansanedustaja Sari Sarkomaa, poistui keskustelusta kohdan 7 käsittelyn aikana 
Apulaisrehtori Kari Salminen 
Toimitusjohtaja Teemu Hassinen 
Koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Kirsi Rasinaho 
Koulutusjohtaja Nina Lahtinen 
Professori Markku Jahnukainen 
Kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen 
Sosiaalipoliittinen asiantuntija Iiris Hynönen 
Koulutuspolitiikan asiantuntija Jani Kykkänen 
Pääjohtaja Minna Kelhä 
Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa 

 
Este Kansanedustaja Pia Lohikoski (varajäsen Veronika Honkasalo läsnä) 

Kansanedustaja Mikko Ollikainen (varajäsen Mikaela Björklund läsnä) 
Asiantuntija, koulutus ja osaaminen, Riina Nousiainen (Asiantuntija, työelämä ja innovaatiot, 
Leila Kurki) 
Johtaja Terhi Päivärinta (varajäsen Jarkko Lahtinen läsnä) 
Eurooppapolitiikan asiantuntija Roosa Veijola (varajäsen Jani Kykkänen läsnä) 
 

 
Pysyvät Yksikön päällikkö, opetusneuvos Laura Francke 
asiantuntijat Viestintäjohtaja Aino Likitalo 

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

 
Kutsutut Opetusneuvos Tiina Luomanen, kohdat 1–5 
asiantuntijat  
 
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 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. Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 10.3.2022 myöntänyt 
koulutusjohtaja Heljä Misukalle eron Opetushallituksen johtokunnan jäsenen tehtävästä ja puheenjohtaja 
Henriikka Mastokankaalle eron Opetushallituksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä 10.3.2022 lukien ja ni-
mennyt 11.3.2023 lukien koulutusjohtaja Nina Lahtisen johtokunnan jäseneksi ja puheenjohtaja Eemeli Rajalan 
varajäseneksi (liite 1). 
 
Esitys: 1. Johtokunta merkitsee tiedoksi johtokunnan kokoonpanon muutokset. 

2. Opetushallituksen johtotiimin jäsenenä ja Johtamisen tuki -yksikön päällikkönä 1.3.2022 aloittanut 
opetusneuvos Laura Francke osallistuu johtokunnan kokouksiin pysyvänä asiantuntijana. 

            3. Johtokunta toteaa kokouksen läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuuden. 
 
Päätös: 1. Esityksen mukaan. 
              2. Esityksen mukaan. 
              3. Esityksen mukaan. 
 
 

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

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 

Esitys: Johtokunta hyväksyy 24.2.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirjan (liite 2). 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

  



    
    
   
    
  
  
  

 

 

 
 
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 

 

5. HE 127/2021 PERUSTEELLA TEHTÄVÄT MUUTOKSET OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEISIIN JA MUIHIN 
MÄÄRÄYKSIIN 
 
Hallituksen esityksellä 127/2021 muutettiin perusopetuslakia (628/1998), ammatillisesta koulutuksesta annet-
tua lakia (531/2017), lukiolakia (714/2018) ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annettua lakia 
(1215/2020). Lakimuutokset on hyväksytty eduskunnassa sivistysvaliokunnan esitykseen tekemien muutosten 
ja huomautusten jälkeen. Uudistuksen taustalla ovat OKM:n Kiusaamisen ehkäisyn työryhmän kehittämisehdo-
tukset (2018) sekä OKM:n Kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma (2021). Lakimuutokset sekä sen edellyt-
tämät opetussuunnitelmien perustemuutokset / muutokset ammatillisen koulutuksen erillismääräyksiin koske-
vat pääsääntöisesti kurinpitoa, ilmoitusvelvollisuutta koskien kiusaamista, väkivaltaa, häirintää ja syrjintää sekä 
lapsen edun huomioimista opetusta ja koulutusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä. Opetus-
hallituksen on lain mukaan valmisteltava tarvittavat normimuutokset siten, että paikalliset opetussuunnitelman 
perusteet voidaan ottaa käyttöön 1.8.2022. Opetushallituksella on lakisääteinen yhteistyövelvoite Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa koskien perusteita/erillismääräystä oppilas- ja opiskeluhuollon osalta. 
 
Opetushallituksesta annetun lain (564/2016) 3 §:n mukaan johtokuntaa tulee kuulla opetussuunnitelmien pe-
rusteista. Johtokunnan kuulemista varten johtokunnalle toimitettiin 15.3.2022 seuraavat asiakirjat: 
− Saate 
− Yleissivistävä koulutus: perustelumuistio, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien pe-

rusteet 
− Ändringar: Läroplansgrunderna för förskoleundervisningen, grundläggande- och gymnasieutbildningen 
− Ammatillinen koulutus, opiskeluhuollon keskeiset periaatteet: perustelumuistio, keskeiset periaatteet ja 

määräysmuutos 
− Ändringar: Centrala principer för studerandevård inom yrkesutbildning 
− Ammatillinen koulutus, kurinpitokeinojen käyttäminen: perustelumuistio, muutokset ja määräysmuutos 
− Ändringar: Planen för användningen av disciplinära åtgärder och de tillhörande förfaringssätten 
 
Johtokunnan kommentit oli pyydetty 29.3.2022 mennessä. Johtokunnan jäsenistä Iiris Hynönen ja Nina Lahti-
nen antoivat kommentteja pyydettyyn määräaikaa mennessä ja ne toimitettiin johtokunnalle tiedoksi 
30.3.2022 (liitteet 3a ja 3b). 
 
Asiantuntija: Opetusneuvos Tiina Luomanen 
 
Esitys: Johtokunta merkitsee kuulemisen suoritetuksi. 
 
Päätös: Johtokunta kävi esityksen pohjalta keskustelun ja merkitsi kuulemisen suoritetuksi. Iiris Hynösen ja 
Nina Lahtisen lähettämät kommentit otetaan pöytäkirjan liitteeksi. 
 
 

  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160694
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160694
https://okm.fi/kiusaamisen-ehkaisemisohjelma
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6. AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN PERUSTEIDEN MUUTOKSET 
 
Opetushallituksesta annetun lain (564/2016) 3 §:n mukaan johtokuntaa tulee kuulla tutkintojen perusteista. 
 
Johtokunnan kuulemista varten johtokunnalle toimitettiin 15.3.2022 seuraavat ammatillisen tutkinnon perus-
teluonnokset: 
− Isännöinnin erikoisammattitutkinto (muutos) 
− Teknisen suunnittelun perustutkinto (muutos) 
 
Johtokunnan kommentit oli pyydetty 29.3.2022 mennessä. Pyydettyyn määräaikaan mennessä johtokunnan 
jäsenilta ei saapunut kommentteja. 
 
Esitys: Johtokunta merkitsee kuulemisen suoritetuksi. 
 
Päätös: Johtokunta merkitsi kuulemisen suoritetuksi. 
 
 

7. PÄÄJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 
 
Pääjohtaja Minna Kelhän ajankohtaiskatsaus sisälsi mm. seuraavia asioita: 
Koronatilanne: 
− Opetushallitus on päivittänyt tukimateriaalejaan viimeisimpien THL:n suositusten mukaisesti. 
− Keväällä 2022 painopisteet koronatilanteen osalta ovat palautuminen, varautuminen tilanteen jatkumi-

seen, opetus- ja kasvatushenkilöstön hyvinvointi ja työrauha sekä korona-ajan opit. 
Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Opetushallituksen tukitoimet toimialalle: 
− Opetushallitus on tuottanut tukimateriaalia kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille ukrainalaisten lasten, 

nuorten ja opiskelijoiden tukemiseksi. Lisäksi sivustolle on koottu tietoa tilanteen vaikutuksista kansainvä-
lisiin hankkeisiin ja vaihto-ohjelmiin. 

− Ukrainalaiset lapset, nuoret ja opiskelijat –tiedonkeruu: kuntien suunnitelmat kasvatuksen, opetuksen ja 
koulutuksen järjestämiseksi 

Kasvatus ja koulutus: 
− 22.3.2022 päättyneessä perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa opiskelupaikkaa haki kaikki-

aan lähes 76 000 nuorta.  
− Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) asiantuntijoiden näkemyksiä koronapandemian vaikutuksista selvi-

tettiin kyselyllä, jonka tulosten mukaan pandemialla on pitkäaikaisia vaikutuksia työelämään ja työelä-
mässä tarvittavaan osaamiseen. 

− Opetushallitus on käynnistänyt vuoteen 2023 asti jatkuvan kestävyyskasvatuksen kehittämishankkeen. 
− Ihmisoikeus- ja demokratiakasvatus -pilottihanke on käynnistymässä. 
− Valtakunnallinen työelämäpalaute, jolla seurataan työelämän kokemuksia ja tyytyväisyyttä koulutuksen 

järjestäjien toimintaan järjestää oppisopimukseen ja koulutussopimukseen perustuvaa koulutusta yhteis-
työssä työelämän kanssa. 

 
 
 
 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/opetustoimi-kansainvaliset-ohjelmat-ja-venajan-hyokkays-ukrainaan
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/yli-800-ukrainasta-paennutta-kay-suomessa-koulua-opiskelee-toisella-asteella-tai
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/perusopetuksen-jalkeisen-koulutuksen-yhteishaussa-haki-lahes-76-000-hakijaa
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/osaamisen-ennakointifoorumi-koronapandemia-muutti-tyoelaman-osaamis-ja
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/kestavyyskasvatuksen-hanke-vahvistaa-ekologista-kestavyytta-koulutuksessa
https://www.oph.fi/fi/funding/demokratia-ja-ihmisoikeuskasvatuksen-pilotti-peruskouluille-2022-2023
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/tyopaikkaohjaajat-tyytyvaisia-yhteistyohon-ammatillisten-oppilaitosten-kanssa
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Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin kehittämishanke: 
− Tavoitteena on sivistyshallinnon kokonaisnäkemyksen ja yhtenäisen toimintakulttuurin vahvistaminen ja 

taloudellisen kestävyyden turvaaminen uudistamalla ministeriön ja virastojen toimintaa tarkastelemalla 
kriittisesti ydintehtäviä, työnjakoa ja yhteistyötä. Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa sivistyshallinnon 
yhteisiä konsernipalveluita ja toimintoja niin, että ne parantavat palveluiden laatua, saatavuutta ja saavu-
tettavuutta sekä toiminnan tehokkuutta. 

 
Esitys: Johtokunta merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. 
 
Päätös: Johtokunta kävi ajankohtaiskatsauksen pohjalta keskustelun ja merkitsi katsauksen tiedoksi. 
 
 

8. MAHDOLLISET MUUT ASIAT 
 
Johtokunnan pysyvä asiantuntija, opetusneuvos Anneli Rautiainen jää Opetushallituksesta virkavapaalle siirty-
äkseen Maailmanpankin koulutuksen erityisasiantuntijaksi keväällä 2022, toimipaikka on Washigton D.C.  
 
 

9. JOHTOKUNNAN SEURAAVAT KOKOUKSET 
 
Johtokunta on sopinut seuraavat kokoukset torstaisin klo 8.00–10.00 seuraavasti: 
− kevätkausi 2022: 28.4. (keskustelukokous, läsnäkokous), 19.5., 16.6. 
− syyskausi 2022: 15.9., 6.10., 20.10. (keskustelukokous tarvittaessa), 10.11., 1.12. 
 
Esitys: 1. Johtokunta toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan. 
            2. Johtokunta sopii keskustelukokouksen teemat. 
 
Päätös: 1. Johtokunnan seuraava kokous on 28.4. Keskustelukokous järjestetään läsnäkokouksena. 

  2. Johtokunta valtuutti pääjohtajan, johtokunnan puheenjohtajan ja sihteerin valmistelemaan 
      kokouksen teemat. 

 
 

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.24. 
 
 
 
 
 
 
Eeva-Johanna Eloranta   Reetta Niemelä 
Johtokunnan puheenjohtaja  Johtokunnan sihteeri 

https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM071:00/2021

