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Oikeus oppia - koulutuksellisen tasa-arvon ja positiivisen erityiskohtelun edistämistoimia 
varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa valmisteleva työryhmä (PD-VOS)  

 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt pääministeri 
Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti varhaiskasvatuksen sekä 
perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmat vuosille 2020-2022. 
Kehittämisohjelman hankkeissa uudistetaan lainsäädäntöä, vahvistetaan 
varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen rahoitusjärjestelmien vaikuttavuutta 
sekä etsitään yhdenvertaisuutta vahvistavia, vaikuttavia käytänteitä ja 
toimintatapoja.   

 
Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää työryhmän valmistelemaan koulutuksellisen 
tasa-arvon ja positiivisen erityiskohtelun edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä 
esi- ja perusopetuksessa.  
 
Työryhmän tehtävänä on  
 

- valmistella lainsäädäntöehdotus positiivisen erityiskohtelun ja tasa-arvon 
edistämistoimien vakiinnuttamiseksi vaikuttavaksi osaksi perusopetuksen 
valtionosuusrahoitusjärjestelmää   

- laatia ehdotus positiivisen erityiskohtelun mallin vakiinnuttamiseksi 
varhaiskasvatuksen alalla   

- valmistella toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua 
tunnistettuun eriarvoistumiskehitykseen koulujen sisällä ja koulujen välillä sekä 
kaupunkien sisällä ja alueiden välillä   

- laatia toimenpide-ehdotuksia keinoista vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa 
alueellisesti, huomioiden demografiakehitys, asuntopolitiikka, aluekehitys ja 
lähiöiden kehitystyö 

- sekä seurata ja analysoida COVID-19 -pandemian aiheuttamia seurauksia 
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen alalla erityisesti tasa-arvon ja 
eriarvoistumiskehityksen näkökulmista sekä valmistella näihin liittyviä toimenpide-
ehdotuksia.  

  
 Työryhmä hyödyntää työssään tutkimus- ja selvitystietoa positiivista erityiskohtelua 

edistävien aiempien toimenpiteiden vaikutuksista, erillisen perusopetuksen 
maksuttomuutta koskevan selvitystyön tuloksia, muuta työryhmän työn kannalta 
relevanttia kansainvälistä vertailuaineistoa sekä kehittämisohjelmassa toteutettavan 
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 valtionavustuskokonaisuuden valmistelu- ja seurantatyötä. Työryhmä pohjaa työnsä 
erityisesti Tulevaisuuden peruskoulu (2015) -hankkeen laajapohjaiseen 
tutkimukselliseen aineistoon ja toimenpide-ehdotusten kokonaisuuksiin. Työryhmä 
voi teettää työnsä kannalta tarpeellisia selvityksiä.   

  
 Työryhmä kuulee työssään asiantuntijoita, sidosryhmiä sekä lapsia ja oppilaita sekä 

asettaa tarvittaessa jaostoja asioiden valmistelua varten. Työryhmän tulee 
huomioida työssään suomen ja ruotsinkielinen opetus ja varhaiskasvatus. Työryhmä 
kuulee työssään vähemmistökielten ja maahanmuuttajien edustajien näkemyksiä.   

  
 Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää Teidät työryhmän puheenjohtajaksi. 
 
 Työryhmän jäseniksi nimetään seuraavat henkilöt:  
 

Pääsihteeri Peter Kariuki, ETNO  

Perusopetusjohtaja Outi Salo, Helsingin kaupunki  

Sivistysjohtaja, rehtori Joona Leinonen, Juuka  

Opetustoimen ylitarkastaja Kari Torikka, Lapin AVI  

Erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen, OAJ ry  

Erityisasiantuntija Leena Matilainen (valtionosuudet), Opetushallitus 

Opetusneuvos Leo Pahkin (varhaiskasvatus ja perusopetus) 

Opetusneuvos, yksikön päällikkö Marjo Rissanen (varhaiskasvatus ja 

perusopetus), Opetushallitus  

    Koulutuspäällikkö Minna Lumme, Raasepori  

Neuvotteleva virkamies Annika Parsons, Sosiaali- ja terveysministeriö  

Erityisasiantuntija Minna Lindberg, Suomen Kuntaliitto ry  

Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä, Tampereen kaupunki  

Yliaktuaari Mika Witting, Tilastokeskus  

Neuvotteleva virkamies Matti Sillanmäki (valtionosuuslainsäädäntö) 

Valtionvarainministeriö 

Neuvotteleva virkamies Suvi Savolainen (aluekehittäminen),  

   Valtiovarainministeriö 

Neuvotteleva virkamies Jaana Nevalainen, Ympäristöministeriö  

Erityisasiantuntija Martina Nygård, THL  

  
Työryhmää tukeviksi tutkijajäseniksi nimetään 
 
Apulaisprofessori Matti Sarvimäki, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu  

Apulaisprofessori Venla Bernelius, Helsingin yliopisto  

Professori Anne Kouvonen, Helsingin yliopisto  

Professori Maarit Alasuutari, Jyväskylän yliopisto  

Yliopistonlehtori Outi Ylitapio-Mäntylä Oulun yliopisto  

Tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen, Palkansaajien tutkimuslaitos  

Apulaisprofessori Maiju Paananen, Tampereen yliopisto  

Professori Piia Seppänen, Turun yliopisto  

  
sekä työryhmää tukevaksi asiantuntijajäseneksi nimetään  
Koulunjohtaja Nana Lampi, Varissuon koulu, Turku.  

 
Työryhmän asiantuntijasihteereiksi nimetään hallitussihteeri Kirsi 
Lamberg, erityisasiantuntija Minna Launonen ja opetusneuvos Minna 
Polvinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä 
opetusneuvos Kati Costiander Opetushallituksesta.   
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Työryhmän tulee valmistella ehdotukset eriarvoistumiskehitystä sekä koulutuksellista 
tasa-arvoa koskeviksi politiikkatoimenpiteiksi 31.5.2021 mennessä sekä 
lainsäädäntöehdotukset viimeistään 1.6.2022. Työryhmän toimikausi alkaa 1.6.2020 
ja päättyy 31.12.2022.  

 
Jäsenistössä ei täysin toteudu naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 
(609/1986) 4 § annetut määräykset julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien 
toimielimien kokoonpanosta. Jäsentahoilla ei ollut esittää jäseniksi riittävää määrää 
miespuolisia jäseniä pyynnöistä huolimatta.   

 
Työryhmän toimintakustannukset korvataan momentilta 29.10.20.6. Uudenmaan 
ulkopuolelta työryhmän kokouksiin matkustaville työryhmän jäsenille ja 
asiantuntijoille korvataan matkakulut valtion matkustussäännön mukaisesti 
(https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161981). Kokouksiin osallistuminen 
pyritään mahdollistamaan myös etäyhteyksin.   

  

 

 

 
 Opetusministeri  Li Andersson 

 
 
 
 Hallitusneuvos  Anne-Marie Brisson 
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