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OPETUSHALLITUKSEN JOHTOKUNTA 6/2021 
 
Torstai 3.6.2021 klo 8.01—9.37 
Koronaviruksen aiheuttaman pandemiatilanteen johdosta järjestämme kokouksen etäkokouksena, linkki kokouk-
seen liittymiseen on lähetetty kokouksen kalenterikutsussa. 
 
Johtokunta Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta, puheenjohtaja 

Kansanedustaja Hilkka Kemppi 
Kansanedustaja Emma Kari 
Kansanedustaja Pia Lohikoski 
Kansanedustaja Mikko Ollikainen 
Kansanedustaja Heikki Autto 
Apulaisrehtori Kari Salminen 
Toimitusjohtaja Teemu Hassinen 
Johtaja Saana Siekkinen 
Asiantuntija, koulutus ja osaaminen, Riina Nousiainen 
Koulutusjohtaja Heljä Misukka 
Professori Markku Jahnukainen 
Johtaja Terhi Päivärinta 
Sosiaalipoliittinen asiantuntija Iiris Hynönen 
Koulutuspolitiikan asiantuntija Jani Kykkänen 
Pääjohtaja Samu Seitsalo (1.5.2021 alkaen 30.6.2021 saakka kuitenkin enintään siksi ajaksi, kunnes 
virka hakumenettelyllä täytetään.) 
Assistentti Tuula Tammi-Sirén 
 

Pysyvät Viestintäpäällikkö Aino Likitalo 
asiantuntijat Johtaja Mikael Mantila 
 Johtaja Paula Merikko 

Johtaja Anni Miettunen 
Opetusneuvos Anneli Rautiainen 
Johtaja Kurt Torsell 

 
Este Kansanedustaja Sari Sarkomaa (varajäsenHeikki Autto läsnä) 
 Hyvinvointipolitiikan asiantuntija Hannele Kirveskoski (varajäsen Jani Kykkänen läsnä) 

Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa (varajäsen Tuula Tammi-Sirén läsnä) 
 
Kutsutut Opetusneuvos Kaisa Räty, kohdat 1-6 
asiantuntijat Yksikön päällikkö, opetusneuvos Kati Lounema, kohdat 1-7 
 Johtaja Matti Lahtinen, kohdat 1-6 
 
Sihteeri Kehitysjohtaja Reetta Niemelä 
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1. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.01. 
 
 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄOLON TOTEAMINEN 
 
Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja sekä vähintään kuusi muuta jäsentä tai varajä-
sentä on läsnä. 
 
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 6.5.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirjan (liite 1). 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

5. OPETUSHALLITUKSEN PÄÄJOHTAJA 7.6.2021 ALKAEN 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen mukaan valtioneuvosto on nimittänyt 27.5.2021 Opetushallituksen 
pääjohtajaksi filosofian tohtori Minna Kelhän viiden vuoden määräajaksi 7.6.2021-6.6.2026. Opetus- ja kulttuu-
riministeriön uutisen mukaan pääjohtajan virkaa haki 17 henkilöä. 
 
Esitys: Johtokunta merkitsee asian tiedoksi. 
 
Päätös: Johtokunta merkitsi asian tiedoksi. 

  

https://minedu.fi/-/opetushallituksen-paajohtajaksi-minna-kelha
https://minedu.fi/-/opetushallituksen-paajohtajan-virkaa-hakeneet
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6. TUTKINTOKOULUTUKSEEN VALMENTAVAN KOULUTUKSEN PERUSTEET 
 
Opetushallituksesta annetun lain (564/2016) 3 §:n mukaan johtokuntaa tulee kuulla opetussuunnitelmien pe-
rusteista. 
 
Opetushallitus on valmistellut tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet yhtä aikaa oppivelvol-
lisuuden laajentamisen lainvalmistelun kanssa. Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta 
(1215/2020) hyväksyttiin eduskunnassa 30.12.2020, ja uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus al-
kaa 1.8.2022. Koulutus on suunnattu oppivelvollisten lisäksi myös muille valmentavan koulutuksen tarpeessa 
oleville.  
 
Uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus muodostaa yhden nivelvaiheen koulutuksen. Aiemmin opiske-
lija on voinut osallistua perusopetuksen lisäopetukseen, ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutuk-
seen tai lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen. Uuden valmentavan koulutuksen myötä hakijan ei tar-
vitse etukäteen tietää, missä hän on jatkamassa opintojaan. Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuk-
sesta annetun lain (1215/2020) mukaan opiskelijalla on oikeus koulutuksen aikana korottaa perusopetuksen 
opintoja sekä suorittaa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintoja sekä vahvistaa suomen tai ruot-
sin kielen taitoaan. Lisäksi opiskelijalla on oikeus saada ohjausta hakeutumisessa toisen asteen opintoihin ja 
uravalintaan.  
 
Johtokunnan kuulemista varten johtokunnalle toimitettiin 18.5.2021 seuraavat asiakirjat: 
− tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteluonnos suomen- ja ruotsinkielisenä versiona 

sekä 
− taustamuistio. 
Johtokunnan kommentit oli pyydetty 1.6.2021 mennessä. Johtokunnan jäsenistä Iiris Hynönen (Suomen Lukio-
laisten Liitto), Heljä Misukka (OAJ) ja Terhi Päivärinta (Kuntaliitto) olivat lähettäneet huomioita pyydettyyn mää-
räaikaan mennessä (liitteet 2a-2c). 
 
Asiantuntijat: opetusneuvos Kaisa Räty, yksikön päällikkö, opetusneuvos Kati Lounema ja  
johtaja Matti Lahtinen 
 
Esitys: Johtokunta merkitsee kuulemisen suoritetuksi. 
 
Päätös: Johtokunta kävi asiasta 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 18.5.2021 seuraavat ammatillisen tutkinnon perus-
teluonnokset: 
− Yrittäjyyden ammattitutkinto (uusi) 
− Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (uudistettu) 
− Maanmittausalan perustutkinto (uudistettu) 
− Taideteollisuusalan ammattitutkinto (muutos) 
− Opetushallituksen määräys osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista ja arvo-

sanojen muuntamisesta ammatillisessa koulutuksessa (uusi) 
Johtokunnan kommentit oli pyydetty 1.6.2021 mennessä. Johtokunnan jäsenistä Iiris Hynönen (Suomen Lukio-
laisten Liitto) oli lähettänyt huomioita pyydettyyn määräaikaan mennessä kohtaan Opetushallituksen määräys 
osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista ja arvosanojen muuntamisesta ammatil-
lisessa koulutuksessa (liite 2a). 
 
Esitys: Johtokunta merkitsee kuulemisen suoritetuksi. 
 
Päätös: Johtokunta kävi asiasta keskustelun ja merkitsi kuulemisen suoritetuksi. 
 
 

8. OPETUSHALLITUKSEN TALOUSTILANNE 4/2021 JA JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMA (JTS) 
 
Johtaja Mikael Mantila esitteli Opetushallituksen taloustilanteen ensimmäisen vuosikolmanneksen toteuma-
tietojen pohjalta. 
 
Esitys: Johtokunta merkitsee asian tiedoksi. 
 
Päätös: Johtokunta kävi esityksen pohjalta keskustelun ja merkitsi asian tiedoksi. Johtokunta merkitsi tiedoksi, 
että eduskunnan sivistysvaliokunta on valtiovarainvaliokunnalle 2.6.2021 antamassaan lausunnossa todennut, 
että Opetushallituksen perustoimintamenorahoituksen riittävyydestä, ennakoitavuudesta ja pitkäjänteisyy-
destä tulee huolehtia. 
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9. PÄÄJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 
 
Pääjohtaja Samu Seitsalon katsaus ajankohtaisiin asioihin sisälsi seuraavia ajankohtaisia asioita: 
− Näkymä syksyyn: sekä koronatilanteesta palautuminen 1.8.2021 alkaen että varautuminen koronatilan-

teen jatkumiseen 1.8.2021 alkaen, lisätietoja ja tukimateriaalia Opetushallituksen verkkopalvelussa. Ko-
ronavirustilanteeseen liittyvien ohjeistusten näkymästä syyslukukaudelle 2021 kerrotaan webinaareissa, 
jotka järjestetään kesä- ja elokuussa. 

− Opetushallituksen Education Finland -koulutusvientiohjelman jäsenyritysten ja organisaatioiden yhteen-
laskettu liikevaihto ylsi vuonna 2020 yhteensä 498 miljoonaan euroon. Vuonna 2019 alan liikevaihto oli 
387 miljoonaa euroa. 

− Erasmus+ -ohjelmakauden ensimmäiset hakukierrokset ovat käynnissä. 
− Korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa suoraan todistuksen perusteella hyväksyttiin 21 800 opiske-

lijaa, joista 84 % oli ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevia. 
− Opetushallitus on uudistanut verkkosivujaan medialle. Päivitetyltä sivuilta löytyy entistä enemmän mate-

riaaleja toimitustyön tueksi. Opetushallitus järjestää kouluvuoden alun mediatilaisuuden 5.8.2021. 
− Opetushallituksen henkilöstön fiiliskyselyn tulokset. Kyseessä oli neljäs pandemian aikana toteutettu ky-

sely, jonka tulosten mukaan koetussa työhyvinvoinnissa ei ole muutosta vuoden 2021 alussa toteutettuun 
kyselyyn nähden. Sen sijaan keväällä 2020 tehdyn kyselyn tuloksiin nähden koettu työhyvinvointi on hei-
kentynyt. Kokemus sekä työhyvinvoinnista että työn kuormittavuudesta jakaantuu, vastauksissa on suurta 
hajontaa. 

− Katselmus kansainvälisiin verrokkimaihin (Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Viro): kaikissa maissa varhaiskas-
vatuksen ja koulutuksen toimintoja on avattu/ollaan avaamassa. Hallitukset ovat myöntäneet kun-
nille/koulutuksen järjestäjille avustuksia koronavaikutusten korjaamiseen (oppimisvaje ja hyvinvointi) 
sekä panostanut digitalisaatioon (erityisesti Saksa ja Viro). 

− Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen valmistelutilanne: eduskuntakäsittely käynnissä. 
− Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen vuosia 2020-2023 koskevan tulossopimuksen tarkis-

taminen ja voimavaroista sopiminen vuodelle 2022 ministeriön 21.5.2021 ohjekirjeen mukaisesti. Vuoden 
2022 toimintasuunnitelman valmisteluprosessi yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa on käynnisty-
nyt, vielä on pohdinnassa, miten lapset ja nuoret saadaan mukaan. 

− OAJ on jättänyt 31.5.2021 kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle Opetushallituksen neuvonnasta ja 
ohjauksesta sekä määräyksistä koskien perusopetuksen erityistä tukea. Opetushallitus ei tässä vaiheessa 
osallistu julkiseen keskusteluun. 

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

  

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/syyslukukauteen-2021-ja-koronavirustilanteeseen-valmistautumisen-tukea-webinaareista
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/suomalainen-koulutusvienti-saavutti-jo-puolen-miljardin-euron-rajan
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/uutista-paivitetty-452021-uuden-erasmus-ohjelmakauden-ensimmaiset-hakukierrokset
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/21-800-sai-korkeakoulupaikan-todistusvalinnassa
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/21-800-sai-korkeakoulupaikan-todistusvalinnassa
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/tutustu-opetushallituksen-paivitettyyn-verkkosivuun-medialle


    
    
   
    
  
  
  

 

 

 
 
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 

 

10. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
Johtokunnalle tiedoksi, että johtokunnan jäsen, koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski on 
lähettänyt opetus- ja kulttuuriministeriöön eronpyynnön Opetushallituksen johtokunnasta 1.6.2021 alkaen. 
Asiasta tehdään päätös samalla kun valtioneuvosto nimittää Mikko Heinikoskelle seuraajan. 
 
 

11. JOHTOKUNNAN SEURAAVAT KOKOUKSET 
 
Johtokunta on sopinut seuraavat kokoukset torstaisin klo 8.00-10.00 seuraavasti: 
− 9.9., 23.9. (keskustelukokous), 7.10., 4.11. ja 2.12. 
 
Esitys: 1) Johtokunta toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan. 2) Johtokunta keskustelee syyskaudelle suun-
nitellun tilaisuutensa ajankohdasta; tilaisuudessa on tarkoitus huomioida lukuvuoden 2021-2022 alkaminen. 
 
Päätös: 1) Esityksen mukaan. 2) Johtokunta sopi tapaamisen torstaiksi 23.9., ajankohta vahvistetaan syyskau-
den alussa vallitsevan koronavirustilanteen pohjalta. 23.9. järjestettävän keskustelukokouksen teemoiksi joh-
tokunta sopi alustavasti lapsistrategian ja lukiokoulutuksen. 
 
 

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.37. 
 
 
 
 
 
Eeva-Johanna Eloranta   Reetta Niemelä  
Johtokunnan puheenjohtaja  Johtokunnan sihteeri 


