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Paikka

Teams

Osallistujat
(suluissa varajäsenet)

(x)Eeva-Riitta Pirhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö (pj.)
(x)Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö (varapj.)
(x)Marja N. Pulkkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
(x)Aija Töytäri, opetus- ja kulttuuriministeriö
Ulla-Jill Karlsson, opetus- ja kulttuuriministeriö
(x)Kristina Kaihari (Santeri Suvanto), Opetushallitus
(x)Virva Viljanen, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
(x)Milla Rekola, Suomen Lukiolaisten Liitto ry
(x)Matti Tujula (Hanna Huumonen), Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto
– SAKKI ry
(x)Juho Malinen (Emma Holsti), Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Oskar Storbacka (Alexandra Wegelius), Finlands svenska
skolungdomsförbund – FSS rf
(x)Kyösti Värri ((x)Mari Sjöström), Suomen Kuntaliitto
(x)Sirpa Rautio (Mikko Joronen), Ihmisoikeuskeskus
(x)Jari Koski (Sari Hakola), Suomen Rehtorit ry
(x)Arto Kallioniemi (Pamela Slotte), UNIFI ry
Marko Susimetsä ((x)Liisa Vanhanen-Nuutinen), Arene ry
(x)Pauliina Viitamies (Päivi Lyhykäinen), Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
ry
(x)Heidi Rosbäck (Niina Salmi), Osallisuuden osaamiskeskus
Mette Godenhjelm ((x)Riitta-Mari Punkki-Heikkinen), ProLukio ry
(x)Lasse Schultz ((X)Maria Sarkkinen), Ammattiosaamisen
kehittämisyhdistys AMKE ry
(x)Anna Mikander, opetus- ja kulttuuriministeriö (sihteeri)
(x)Liisa Männistö, oikeusministeriö (sihteeri)

Kutsutut asiantuntijat

(x)Anu Gretschel, Nuorisotutkimusverkosto
(x)Tuija Kasa, Helsingin yliopisto
(x)Elina Kestilä-Kekkonen, Tampereen yliopisto
(x)Pirjo Kovalainen, Oulun kaupunki/Koordinaatti
(x)Ilmari Nalbantoglu, Allianssi ry
(x)Anna Saarela, oikeusministeriö
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Asialista
1

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00. Todettiin läsnäolijat.

2

Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin muutoksitta.

3

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 3.1)
Hyväksyttiin muutoksitta.

4

Koonti ja viestintä/koulutuskampanja; väliraportti (liite 4.1)
Anu Gretschel, Nuorisotutkimusverkosto
Pirjo Kovalainen, Oulun kaupunki/Koordinaatti
Ilmari Nalbantoglu ja Virva Viljanen, Allianssi ry
Konsortion edustajat esittelivät viestintä/koulutuskampanjan väliraporttia.
Keskusteltiin väliraportin tarjoamasta tilannekuvasta. Ohjausryhmä piti
väliraportissa tehtyjä rajauksia ja teemojen jaotteluja selkeinä ja
perusteltuina. Keskusteltiin kampanjassa koottavien materiaalien
hyödyntämisestä ja levityksestä ja pohdittiin, olisiko siihen mahdollista
käyttää OPH:n nettisivuja. Todettiin, että alustan valinnassa on tärkeää
ottaa huomioon materiaalien päivitystarpeet ja siihen vaadittavat resurssit.
Aineiston levitys tapahtuu vaiheittain tämän kampanjan puitteissa.

5

Pilottihankekokonaisuuden valmistelun tilanne (liite 5.1)
Anna Mikander ja Liisa Männistö
Liisa Männistö kertoi pilottihankekokonaisuuden valmistelutilanteesta ja
jatkosuunnitelmista. Ohjausryhmä piti tärkeänä, että ammatillinen
koulutuksen edustusta nyrkissä vahvistetaan. Sovittiin, että asiaan
palataan, ja SAKKI:n ja OSKU:n halukkuutta osallistua ryhmän
työskentelyyn tiedustellaan vielä uudestaan.

6

Ajankohtaiset hankkeet ja prosessit


Koulutuksen merkitys kansalaispätevyyden kehittymisessä (EPIC) –
hankkeen tilannekatsaus
Elina Kestilä-Kekkonen kertoi miten EPIC-hanke on edennyt.
Todettiin, että tutkimus on olennainen tämän ohjausryhmän
työskentelyn kannalta ja sovittiin, että ohjausryhmä seuraa hankkeen
etenemistä ja kuulee sen tuloksista jatkossakin.



Helsingin yliopiston opettajankoulutushankkeen tulokset ja suositukset
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Tuija Kasa esitteli opettajankoulutushankkeen tulokset ja suositukset.
Nämä merkittiin tiedoksi.


VN TEAS -hankkeen alustava suunnitelma
Anna Mikander kertoi lyhyesti VN TEAS hankkeen alustavasta
suunnitelmasta.
Merkittiin tiedoksi.



Perus- ja ihmisoikeusindikaattorit
Anna Saarela esitteli kansallisen perus- ja
ihmisoikeustoimintaohjelman puitteissa valmistellut perus- ja
ihmisoikeusindikaattorit. Tarkoituksena on, että indikaattoreilla
voitaisiin seurata perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä lyhyellä
että pitkällä aikavälillä. Indikaattorit tukevat myös perus- ja
ihmisoikeusvaikutusten arviointia.
Merkittiin indikaattorit tiedoksi. Todettiin, että nyt kehitettyjen
indikaattorien lisäksi myös monilla muilla kansallisilla
ihmisoikeustoimijoilla on omia mekanismejaan näiden teemojen
seuraamiseksi. Esimerkiksi Ihmisoikeuskeskus on kehittänyt omaa
seurantajärjestelmäänsä, jossa seurataan esimerkiksi
opettajankoulutuksen sisältöjä ihmisoikeuskasvatuksen osalta.
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Muut asiat

8

Seuraava kokous
9.9.2021 klo 13-15

9

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo. 14.55.

