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KOULUTUSPOLIITTISEN SELONTEON VALMISTELUN PARLAMENTAARISEN SEURANTARYHMÄN ASETTAMINEN
Valtioneuvoston koulutuspoliittisen selonteon valmistelun tueksi ehdotetaan asetettavaksi parlamentaarinen seurantaryhmä. Parlamentaarisen seurantaryhmän asettaminen tuodaan valtioneuvoston yleisistunnon hyväksyttäväksi valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 3 §:n 21 kohdan mukaisesti. Kyseisen valtioneuvoston ohjesäännön kohdan mukaan valtioneuvoston yleisistunto päättää määräaikaisen komitean tai
muun määräaikaisen laajapohjaisen valmisteluelimen asettamisesta yhteiskuntapoliittisesti merkittävän asian valmistelua varten.
Tausta
Hallitusohjelmassa esitetään laadittavaksi osaamisen ja oppimisen tiekartta vuodelle
2030. Hallitus on kuitenkin päättänyt tiekartan sijaan antaa varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja tutkimukseen ulottuvan koulutuspoliittisen selonteon eduskunnalle. Selonteon ja sen valmistelun halutaan herättävän laajaa yhteiskunnallista keskustelua koulutus- ja TKI-politiikan tavoitteista ja toimenpiteistä. Tavoitteena on
luoda laajassa yhteistyössä valmisteltu ja hyväksytty perusta pitkäjänteiselle kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiselle.
Yhteiskunnalliset haasteet ja muutokset edellyttävät, että kasvatusta, koulutusta ja
tutkimusta kehitetään pitkälle tulevaisuuteen katsoen. Ympäristön tila ja ilmaston
muutos, tieteen ja teknologian kehitys, työn ja työmarkkinoiden muutokset ja väestönmuutos vaikuttavat monin tavoin kasvatukseen, koulutukseen ja tutkimukseen.
Samalla näiden avulla muutoksiin voidaan varautua ja vaikuttaa niin, että kehityskulut ovat toivottuja. Kansalaisten osallisuuden paraneminen, työ- ja elinkeinoelämän
menestys ja ympäristön tilan parantaminen edellyttävät nykyistä korkeampaa koulutus- ja osaamistasoa, koulutuksellista tasa-arvoa ja lisääntyvää kansainvälistymistä.
Selontekoon linjataan toimenpiteet, joilla sivistys, koulutus ja osaaminen muodostavat yhteiskunnan perustan jatkossakin, vahvistavat työllisyyttä ja kestävää kasvua
sekä tarjoavat välineitä Suomen globaalin vaikuttamisen vahvistamiseen.
Selonteko valmistellaan kansalaisia, tutkijayhteisöä, sidosryhmiä ja ministeriöitä
kuullen ja osallistaen. Selonteon valmistelu on aloitettu opetus- ja kulttuuriministeriössä syksyllä 2019 kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen tilannekuvan ja –arvion
laatimisella.
Koulutuspoliittisen selonteon valmistelun parlamentaarisen seurantaryhmän tehtävät
Parlamentaarisen seurantaryhmän tehtävänä on
- arvioida ja tukea selonteon valmistelutyötä
- edistää selonteon valmistelua palvelevaa yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja varmistaa yhteistyö eduskuntaryhmien kanssa
- arvioida ja esittää näkemyksiä selonteon johtopäätöksistä ja linjauksista
- tukea ja toteuttaa selonteon linjausten julkituomista
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Toimikausi
Koulutuspoliittisen selonteon valmistelun parlamentaarisen seurantaryhmän toimikausi alkaa 19.3.2020 ja päättyy 31.12.2020.
Kokoonpano
Koulutuspoliittisen selonteon valmistelun parlamentaarisen seurantaryhmän puheenjohtajana toimisi opetusministeri Li Andersson ja varapuheenjohtajana tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.
Puolueilta on pyydetty nimeämisesitykset ja nimeämiset on tehty niiden perusteella:
Kansanedustaja Jukka Gustafsson, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Kansanedustaja Jenna Simula, Perussuomalaiset
Kansanedustaja Sari Multala, Kansallinen Kokoomus
Kansanedustaja Pasi Kivisaari, Suomen Keskusta
Kansanedustaja Saara Hyrkkö, Vihreä Liitto
Kansanedustaja Veronika Honkasalo, Vasemmistoliitto
Kansanedustaja Mikko Ollikainen, Svenska Folkpartiet i Finland
Kansanedustaja Peter Östman, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
Luokanopettaja Marita Knevel, Liike NYT
Seurantaryhmän pysyvät virkamiesasiantuntijat olisivat:
Kansliapäällikkö Jari Gustafsson, työ- ja elinkeinoministeriö
Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus-ja kulttuuriministeriö
Pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia
Johtaja Harri Peltoniemi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Kansliapäällikkö Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö
Seurantaryhmä kutsuu tarvittaessa kuultavaksi muita asiantuntijoita. Seurantaryhmän
sihteerinä toimisi neuvotteleva virkamies Petri Haltia opetus-ja kulttuuriministeriöstä.
Henkilöstövaihdoksista aiheutuvat muutokset parlamentaarisen seurantaryhmän kokoonpanoon esitetään tehtäväksi toimikauden aikana opetusasioista vastaavan ministerin päätöksellä. Parlamentaarinen seurantaryhmä ei maksaisi kokouspalkkioita eikä
matka- tai muita vastaavia kulukorvauksia jäsenille tai kuultavaksi kutsutuille asiantuntijoille.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:ssä säädetään
julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta. Pykälän
mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syistä muuta johdu. Seurantaryhmän kokoonpano täyttää edellä mainitun vaatimuksen, kun otetaan huomioon sekä jäsenet että pysyvät asiantuntijat.

