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Jakelussa mainituille

Viite      

Asia Peruskoulufoorumin parlamentaarisen ryhmän asettaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettamassa Peruskoulufoorumin kehittämään suoma-
laista peruskoulua. Työ käynnistyy Peruskoulufoorumin parlamentaarisen ryhmän aset-
tamisella.

Toimikausi

Peruskoulufoorumin parlamentaarisen ryhmän toimikausi on 21.11.2016–31.8.2017.

Tehtävä

Peruskoulufoorumi toimii osana hallituksen peruskoulun uudistamisen kärkihanketta. 
Peruskoulufoorumi kokoaa perusopetuksen toimijat ja yhteistyötahot yhteiseen visioin-
tiin. 

Laadukkaan ja uudistuvan peruskoulutuksen luomiseen tarvitaan koko kansakunnan 
tuki. Se ei onnistu vain opetusviranomaisten, koulujen ja opettajien toimin. Siksi on tär-
keää, että meillä on yhteinen poliittinen sitoutuminen siihen, mitä halutaan saavuttaa. 
Perusopetuksen kehittäminen on pitkäjänteistä ja vaalikaudet ylittävää toimintaa. Sen 
vuoksi on olennaista, että kaikki eduskuntapuolueet ovat muodostamassa kansakun-
nan tulevaisuuden kannalta keskeisiä perusopetuksen teesejä ja sitoutuvat niihin. 

Tästä syystä perustetaan osana peruskoulufoorumia parlamentaarinen ryhmä tuotta-
maan tulevaisuuden teesit suomalaiselle peruskoululle. Teesit julkistetaan elokuussa 
2017 koulujen alkaessa. Puheenjohtajana toimii opetus- ja kulttuuriministeri, ja ryhmän 
jäsenet nimetään kaikista eduskuntapuolueista. Työssä hyödynnetään viime vaalikau-
della tehtyä Tulevaisuuden peruskoulu -työtä ja siihen liittyneitä tutkimuksia.

Foorumin työ ajoittuu Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen. Perusopetuksella on ollut kes-
keinen merkitys suomalaisen identiteetin ja hyvinvoinnin rakentamisessa. Laadukkaa-
seen peruskouluun ja sivistykseen pohjautuva tulevaisuus ei synny automaattisesti 
vaan vaatii työtä ja laajaa sitoutumista. 

Peruskoulufoorumissa toimii kolme ryhmää: Parlamentaarinen ryhmä, tutkija- ja asian-
tuntijaryhmä sekä toimintaryhmä.
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Peruskoulufoorumityötä tukemaan muodostetaan näyttöön, kokeilujen tuloksiin ja uu-
simpaan tutkimustietoon keskittyvä tutkija- ja asiantuntijaryhmä. Tämän rinnalla työ 
keskittyy niihin tapoihin, joilla eri toimijat sitoutuvat teeseihin ja toimenpiteisiin. 
Tähän työhön perustetaan laaja-alainen keskeisistä toimija- ja sidosryhmätahoista 
koostuva toimintaryhmä, jonka tehtävä on hahmottaa yhdessä ohjauksen, resursoin-
nin, yhteisen kehittämisen ja tukipalvelujen keinot, joilla kyetään toteuttamaan parla-
mentaarisen ryhmän teesit koko maassa ja varmistetaan yhteinen laaja sitouttaminen.
Tutkija- ja asiantuntijaryhmän tehtävänä on myös tukea toimintaryhmän työtä. Toimin-
taryhmä perustetaan vuoden 2016 loppuun mennessä ja se jatkaa työtään vuoden 
2017 loppuun. Toimintaryhmän puheenjohtajana toimii Opetushallituksen pääjohtaja, ja 
sen sihteeristö tulee Opetushallituksesta.

Foorumin työskentelyn käynnistyessä opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus 
järjestävät eri puolella maata laajan kierroksen, joka tarjoaa mahdollisuuden keskustel-
la, ideoida ja vahvistaa sitoutumista perusopetuksen tulevaisuuden kehittämiseen. Pe-
ruskoulufoorumin aikana tarjotaan myös sähköisiä keskustelu-, ideointi- ja yhteiskehit-
tämisen mahdollisuuksia. Samalla mahdollistetaan foorumin ulkopuolisten tahojen ku-
ten opettajien ja eri alojen asiantuntijoiden osallistuminen.

Parlamentaarinen ryhmä 

Peruskoulufoorumin parlamentaarisen ryhmän puheenjohtajana toimii opetus- ja kult-
tuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Ryhmän jäseniksi kutsutaan seuraavat henkilöt:

kansanedustaja Ulla Parviainen, Keskustan eduskuntaryhmä 
kansanedustaja Laura Huhtasaari, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 
kansanedustaja Krista Kiuru, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 
kansanedustaja Jani Toivola, Vihreä eduskuntaryhmä 
kansanedustaja Li Andersson, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä 
kansanedustaja Mikaela Nylander, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 
kansanedustaja Sari Tanus, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä

Kustannukset ja rahoitus

Peruskoulufoorumin jäsenille ei makseta matkakuluja tai kokouspalkkioita.

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen

Neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi

Jakelu Peruskoulufoorumin parlamentaarisen ryhmän puheenjohtaja ja jäsenet
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Tiedoksi Eduskuntaryhmien pääsihteerit
Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen
Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen
Erityisavustaja Matias Marttinen
Erityisavustaja Heikki Uusitalo


