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1. Avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05. 
 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Hyväksyttiin 27.11.2017 pidetyn kokouksen muistio sekä korjattu muistio kokouksesta 13.10.2017. 
 
3. Koulutusta koskeva jatkovalmistelu, Osaamisen ennakointifoorumi 
Juha-Pekka Maijala ympäristöministeriöstä esitteli koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta edistävää 
Osaamisen ennakointifoorumia (OEF). Sen perustamisen taustalla ovat kansallinen ennakoinnin toimintamalli 
(VNK, Sitra), hallitusohjelman mukainen ammatillisen koulutuksen reformi sekä jo tunnistetut muutostekijät, mm. 
työelämän ja ammattien muuttuminen, teknologian kehitys ja ansaintalogiikan uudistuminen. Foorumin 
ohjausryhmän puheenjohtaja on ylijohtaja Mika Tammilehto, ja sen pysyvänä asiantuntijana toimii opetusneuvos 
Kari Nyyssölä. Koulutustoimikuntien aiempaa työtä jatkava foorumi on opetus- ja kulttuuriministeriön ja 
Opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntijaelin, johon kuuluu yhdeksän eri aloja edustavaa 
ennakointiryhmää. Edustettuina ovat työnantajat, työntekijät ja yrittäjät, ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja 
korkeakoulut, opetushenkilöstö, alan tutkimuksen edustajat ja opetushallinto. Jäsenet ryhmiin on nimetty 
nelivuotiskaudeksi 1.1.2017- 31.12.2020.  
 
Ennakointiryhmät tekevät mm. tutkimus- ja kehittämisehdotuksia sekä aloitteita ja suosituksia koulutuksen 
tutkintorakenteen ja koulutuksen sisältöjen kehittämiseksi, ja voivat myös tarpeen mukaan koota tuekseen 
laajempia asiantuntijaverkostoja. Ryhmät osallistuvat laadulliseen ja määrälliseen ennakointiin ja mahdollisiin 
erillisiin ennakointihankkeisiin sekä analysoivat työelämän muuttuvia ja uusia osaamistarpeita ja niiden 
vaikutuksia koulutuksen kehittämiseen eri koulutusasteilla. Lisäksi ryhmien vastuulla on kehittää ammatillisen ja 
korkeakoulutuksen välisiä, työelämän tarpeita ennakoivia ja tunnistavia toimintatapoja ja vuoropuhelua. Niiden 
tehtävänä on myös varmistaa, että koulutusjärjestelmä tarjoaa kattavan mahdollisuuden hankkia tarvittava 
osaaminen työelämän erilaisiin tehtäviin. Kulttuuriympäristön näkökulmasta erityisen kiinnostavaa on työ 
Rakennetun ympäristön ennakointiryhmässä (siht. yli-insinööri Arto Pekkala) sekä Koulutuksen, kulttuurin ja 
viestinnän (siht. opetusneuvos Tuula Sumkin) -ryhmässä. Todennäköisimmin myös Luonnonvarat, 
elintarviketuotanto ja ympäristö -ennakointiryhmän (siht. opetusneuvos Markku Kokkonen) sekä Majoitus-, 
ravitsemis- ja matkailupalvelujen -ryhmän (siht. opetusneuvos Merja Lahdenkauppi) työssä sivutaan 
kulttuuriympäristöihin liittyvää osaamista.  
 



Syksyllä 2018 foorumi järjestää osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin työpajoja ennakointiryhmille. Lisäksi 
Rakennetun ympäristön ennakointiryhmä pitää omia kokouksiaan. Juha-Pekka Maijalan ehdotuksen pohjalta 
sovittiin, että kulttuuriympäristöstrategian koordinaatioryhmä tekee oman esityksensä puheenvuoroksi syksyllä 
pidettävään Rakennetun ympäristön ennakointiryhmän kokoukseen. Yhteyshenkilönä asiassa toimivat Tuija 
Mikkonen ja Hanna Hämäläinen. 
 
4. Vuoden 2017 toimintakertomuksen hyväksyminen 
Käytiin läpi ja muokattiin toimintakertomuksen luonnosta. Hyväksyttiin, että toimintakertomus on valmis, kun 
viimeiset tässä kokouksessa sovitut korjaukset on viimeistelty tekstiin. 
 
5. Avustusselvityksen koonti ja johtopäätökset 
Valtionavustustoimintaa kehitetään läpinäkyvyyden, avustusten vaikuttavuuden sekä toiminnan yhtenäistämisen 
ja tehostamisen näkökulmista. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan avustuksia on uudistettu, ensin 
ministeriön jakamien avustusten ja sitten Museoviraston jakamien osalta. Valtionavustusten hakemisesta, 
käytöstä ja käytön valvonnasta on julkaistu opas. Ympäristöministeriössä laaditun avustuskartoituksen raportti on 
tammikuulta 2018, viimeiset kommentit siihen pyydetään maaliskuun aikana. Seuraavaksi ajankohtainen 
toimenpide on avustusten taloudellisen vaikuttavuuden ja mahdollisten myönteisten kerrannaisvaikutusten 
kartoittaminen. Ympäristöministeriö on koonnut työryhmää, jonka ensimmäiset kokoukset pidetään maalis-
huhtikuulla. Päivi Salonen edustaa hankkeessa opetus- ja kulttuuriministeriötä.    
 
6. Mahdolliset muut asiat 
Muita asioita ei aikataulun vuoksi tuotu esiin. 
 
7. Seuraava kokous 
Sovittiin, että loput koordinaatioryhmän kevään kokouksista varmistetaan vielä Doodlen kautta. Seuraavaan 
kokoukseen suunniteltiin kutsuttavaksi museoiden edustajia. Käsiteltäväksi tulee seuraavaa hallitusohjelmaa 
ajatellen myös kysymys strategian päivittämisestä. Tapaaminen sosiaali- ja terveysministeriön edustajien kanssa 
siirtyy syksyyn.  
 
8. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10. 


