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OKM; Seurantaryhmän asettaminen yliopistojen hallinnollisen autonomian tilaa arvioivalle 
selvittäjäryhmälle  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 26.6.2020 asettanut selvittäjäryhmän toteuttamaan 

pääministeri Marinin hallitusohjelmaan kirjatun arvioinnin eri hallintomuotoisten yliopistojen 

sisällä hallinnollisen autonomian tilasta ja sen suhteesta perustuslain vaatimuksiin. 

Arvioinnissa otetaan huomioon kolmikantainen yliopistodemokratia. 

Hallitusohjelmaan kirjatun selvityksen pääkysymyksen lisäksi selvittäjäryhmä arvioi 

eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen edellyttämiä 

yliopistoautonomian erityiskysymyksiä. Selvittäjäryhmän tehtävänä on arvioida, onko 

ylioppilaskunnan automaatiojäsenyydelle esitettävissä hyväksyttäviä ja oikeasuhtaisia 

perusteita perustuslaissa turvatun yhdistymisvapauden kannalta sekä arvioida mahdolliset 

tarpeet lainsäädäntömuutoksille perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla (PeVL 

33/2018). Lisäksi selvittäjäryhmän tulee arvioida eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 

päätöksessään EOAK/1327/2018 esittämällä tavalla, olisiko yliopistolakia tarpeen täsmentää 

säätiöyliopiston yhteisen monijäsenisen hallintoelimen puheenjohtajan valinnan osalta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman selvittäjäryhmän jäsenet ovat OTT, VTT Pekka 

Hallberg, HTT Teuvo Pohjolainen, dekaani Pia Letto-Vanamo, professori Maija S. Peltola ja 

professori Jussi Kivistö. Selvittäjäryhmän puheenjohtajana toimii Pekka Hallberg. 

Selvittäjäryhmän tulee luovuttaa raporttinsa opetus- ja kulttuuriministeriölle 28.2.2021 

mennessä. 

Selvitystyölle asetettavan seurantaryhmän tehtävänä on tukea selvittäjäryhmän työtä. 

Selvittäjäryhmä hyödyntää selvityksen laadinnassa osallistavia työmuotoja. Selvittäjäryhmä 

kuulee seurantaryhmän lisäksi opiskelijoita, henkilöstöä, säätiöyliopistojen perustajia, 

yliopistojohdon ja hallinnon edustajia sekä eri sidosryhmiä laajasti.  
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Seurantaryhmän asettaminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuu seurantaryhmän puheenjohtajaksi ylijohtaja Atte 
Jääskeläisen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 
 
Seurantaryhmän jäseniksi kutsutaan seuraavat henkilöt: 

 
Tietoturvapäällikkö Mats Kommonen, Turun yliopisto, Ammattiliitto Pro  
 
Erityisasiantuntija Hanna Tanskanen, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry. 

 
Professori Eeva Moilanen, Tampereen yliopisto, Professoriliitto ry. 

 
Johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija Heikki Holopainen, Sivistystyönantajat ry. 

 
 Rehtori Ilkka Niemelä, Aalto-yliopisto, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry. 
 

Pääsihteeri Sonja Raitamäki, Suomen ylioppilaskuntien liitto ry. 
 

Tutkimuspäällikkö Tero Karjalainen, Itä-Suomen yliopisto, Tieteentekijöiden liitto ry. 
 

Hallitusneuvos Laura Hansén, opetus- ja kulttuuriministeriö 
 
Opetusneuvos Ulla Mäkeläinen, opetus- ja kulttuuriministeriö (sihteeri) 
 
 
Yliopistojen hallinnollisen autonomian tilaa arvioivan selvittäjäryhmän jäsenet osallistuvat 
seurantaryhmän kokouksiin.  
 
Seurantaryhmän toimikausi kestää maaliskuun 2021 loppuun. Seurantaryhmän jäsenille ei 
makseta kokouspalkkioita. Opetus- ja kulttuuriministeriö maksaa pääkaupunkiseudun 
ulkopuolelta tulevien seurantaryhmän jäsenten matkustuskustannukset valtion 
matkustussäännön mukaisesti. 

 

 

 
Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko 
 
 
 
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen 

 

 

  
 

Jakelu Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry 
Ammattiliitto Pro ry 
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry 
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry 
OKM KTPO Strategisen ohjauksen vastuualue, Atte Jääskeläinen 
Sivistystyönantajat ry 
Professoriliitto 
Tieteentekijöiden liitto 
 

Tiedoksi OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö, Eeva Kärkkäinen 
OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö, Tuomo Puumala 
OKM KPE Kansliapäällikön esikunta, Anita Lehikoinen 
OKM KTPO Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 
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