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Yhteinen ääni yhteiseksi hyväksi
Maamme menestys on tulevaisuudessa yhä
riippuvaisempi korkeatasoisesta osaamisesta sekä
uudesta tutkimustiedosta ja sen hyödyntämisestä
yhteiskunnassa. Ilman niitä Suomi menettää
mahdollisuutensa luoda kestävää kasvua ja
hyvinvointia – koulutus ja tutkimus ovat siis
välttämättömiä investointeja tulevaisuuteen.
Yliopistoilla on merkittävä rooli maamme
tulevaisuuden rakentajina. Suomen yliopistot UNIFI
ry tukee yliopistoja niiden tärkeässä tehtävässä ja
antaa niille yhteisen äänen. Tässä työssä
onnistumisesta syntyy yhdistyksen vaikuttavuus.
UNIFIin kuuluvat 14 yliopistolain mukaista yliopistoa
sekä Maanpuolustuskorkeakoulu (liite 1.). Yhdistys
jatkaa vuonna 1969 perustetun Suomen yliopistojen
rehtorien neuvoston työtä.

Sivistys, luovuus ja vaikuttavuus
UNIFIn arvot ohjaavat yhdistyksen toimintaa ja
päätöksentekoa.
Sivistys arvona merkitsee sitä, että yhdistys
tukee kaikkia yliopistoja tehtävässään edistää
vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja
taiteellista sivistystä.
Luovuudella tarkoitetaan edellytyksiä toimia
visionäärisesti, ennakkoluulottomasti ja
joustavasti yliopistojen ja sitä kautta
kansakuntamme hyväksi.
Vaikuttavuus merkitsee kykyä asettaa
tavoitteet suhteessa haluttuihin vaikutuksiin
sekä edellytyksiä tunnistaa ja osoittaa
toiminnan tuottama arvo yliopistoille ja
yhteiskunnalle.

TAVOITTEET JA TOIMINTA
VUONNA 2017
UNIFIn tavoitteena kyseisenä vuonna oli
Yliopistojen yhteiskunnallisen aseman ja vaikuttavuuden vahvistaminen sekä taloudellisten
toimintaedellytysten edistäminen

Suomen tutkimus- ja korkeakoulujärjestelmän laadun ja kustannustehokkuuden vahvistaminen

Yliopistojen välisen yhteistyön edistäminen ja toiminnan tukeminen

Yliopistojen kansainvälistymisen edistäminen

Toiminta tavoitteiden edistämiseksi
Yhteiskunnallinen asema, vaikuttavuus ja taloudelliset toimintaedellytykset
UNIFI nosti esiin yliopistojen lainsäädäntöä ja taloudellisia
toimintaedellytyksiä koskevia kysymyksiä sekä vaikutti niitä koskeviin
valmistelu- ja päätöksentekoprosesseihin. Yhdistys antoi
toimintakertomusvuoden aikana 13 lausuntoa (OKM 11 kpl, muut 2 kpl)
sekä osallistui kutsuttuna ja valmisteli kirjalliset kantansa eduskunnan eri
valiokuntien kuulemistilaisuuksiin (SiV 18 kpl, SiTJ 2 kpl ja TuV 1 kpl).
UNIFIn sihteeristö laati kolme kannanottoa, viisi tiedotetta ja kaksi
mielipidekirjoitusta. Vuoden aikana julkaistiin myös neljä blogikirjoitusta
ja neljä uutiskirjettä. Sihteeristö pyrki vahvistamaan viestintäänsä ja
ottamaan entistä aktiivisemmin osaa julkiseen keskusteluun sekä
sosiaalisessa mediassa että lehdistössä. Vuoden lopulla päätettiin palkata
viestintäasiantuntija sihteeristöön vuodesta 2018 alkaen.
Sidosryhmäyhteistyötä tehtiin vuonna 2017 muun muassa tapaamalla eri
organisaatioiden edustajia, osallistumalla seminaareihin sekä pitämällä
yliopistojen näkemyksiä ja linjauksia valottavia puheenvuoroja keskeisistä
koulutus- ja tiedepoliittisista kysymyksistä. Ajankohtaisia aiheita olivat
suomalaisen tutkimus- ja korkeakoulujärjestelmän pitkän tähtäyksen
linjaukset sekä yliopistojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja
avoimuuden kysymykset. Myös valtion rahoitus yliopistojen toimintaan ja
valtiontalouden säästöt nostettiin edelleen aktiivisesti keskusteluun.

UNIFI järjesti yhteistyössä Suomen Brysselin-aluetoimistojen kanssa 28.2.2017 korkean tason
kutsuseminaarin, jossa käsiteltiin suomalaisen ja eurooppalaisen tutkimuksen, innovaatioiden ja
koulutusympäristöjen tilaa ja tulevaisuutta. Kutsuseminaari pidettiin Brysselissä, ja se kokosi yhteen
akateemisia johtajia, julkisen sektorin edustajia sekä eurooppalaisten instituutioiden avaintoimijoita.
Seminaari oli osa Suomen 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Suomen tasavallan presidentti Sauli
Niinistö oli tilaisuuden suojelija.
UNIFI laati yhdessä Elinkeinoelämän keskusliiton, Sivistystyönantajat ry:n, Akavan ja SYLin kanssa
selvityksen yliopistojen taloudellisesta vaikuttavuudesta. Arvioinnin tavoitteena oli luoda kuva siitä,
mikä on suomalaisten yliopistojen yhteiskunnalle tuottama arvonlisä. Käytettävä aineisto koostui
muun muassa yliopistojen taloutta, tutkimustulosten kaupallistamista sekä opiskelijoita ja
valmistuneita koskevista tiedoista. Arvioinnin toteutti skotlantilainen BiGGAR Economics Ltd., joka on
tehnyt vastaavia arviointeja aiemmin Iso-Britanniassa ja muualla Euroopassa. Raportti julkistettiin
13.6.2017 Kansallismuseossa.
UNIFIn hallitus, rehtorikunta ja sihteeristö pitivät yllä säännöllistä vuoropuhelua Suomen Akatemian,
Arene ry:n, Sivistystyönantajat ry:n, Elinkeinoelämän keskusliiton, Akavan, Professoriliiton,
Tieteentekijöiden liiton, OAJ:n, YTHS:n ja SYLin sekä työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja
terveysministeriön kanssa. Sivistystyönantajien ja Arenen kanssa järjestettiin 19.–20.1.2017
vuotuinen kaksipäiväinen hallitusten yhteisseminaari. UNIFIn hallitus, rehtorikunta ja Elinkeinoelämän
keskusliiton johto tapasivat 13.9.2017. Yhteistyö opetusministerin ja opetus- ja kulttuuriministeriön
virkamiehistön kanssa oli tiivistä ja toimivaa. UNIFI osallistui muun muassa aktiivisesti OKMn
visiotyön valmisteluprosessiin.
UNIFIn edustajat toimivat lukuisissa työ- ja ohjausryhmissä (liite 2). Tarkoituksena on myös tätä kautta
vahvistaa yliopistojen asemaa ja näkyvyyttä kansallisen koulutus- ja tiedepolitiikan
kehittämisessä. UNIFIn hallituksen linjana on ollut, että laaja-alaisiin, korkeakoulu- ja tiedepoliittisesti
merkittäviin työryhmiin pyritään saamaan rehtori- tai vararehtoriedustus. Myös alan
substanssiasiantuntija voidaan nimetä UNIFIn edustajaksi. Vuoden aikana UNIFI nimesi edustajansa
22 keskeisen kotimaisen sidosryhmän työ- tai ohjausryhmään ja lisäksi kahteen EUA:n toimielimeen.

Kustannustehokkuuden ja laadun vahvistaminen
UNIFI perusti Arenen ja tutkimuslaitosten yhteistyöverkoston Tulanetin kanssa korkeakoulujen ja
tutkimuslaitosten yhteistyöverkoston KoTuNetin. Verkoston tavoitteena on määritellä yliopistojen,
ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyölle strategiset tavoitteet arviointikriteereineen,
ideoida tapoja vahvistaa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välistä, joko alueellista tai alakohtaista
yhteistyötä sekä edistää UNIFIn ja Arenen visioissa kuvattujen tietoyhteisöjen ja
innovaatioekosysteemien syntymistä ja kehittymistä. Ryhmä on perustettu toimimaan toistaiseksi,
mutta sen jäsenet on nimetty kaksivuotiskaudelle 31.12.2019 asti. UNIFIa ryhmässä edustavat
vararehtori Taina Pihlajaniemi, vararehtori Tuija Pulkkinen ja toiminnanjohtaja Leena Wahlfors.

Yhteistyön edistäminen ja toiminnan tukeminen
UNIFI jatkoi yliopistojen valtakunnallisen opiskelijapalautejärjestelmän Kandipalautteen toimintaa ja
kehittämistä. Vuoden 2017 alusta alkaen Kandipalaute-kyselyn pohjana on käytetty Helsingin
yliopistossa kehitettyä, oppimista, opiskelua ja opetusta koskevaan tutkimukseen perustuvaa
HoWULearn-kyselyä. Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastaa Tieteen tietotekniikan keskus CSC.
Kandipalauteryhmän toimeksianto päättyi vuoden 2017 lopussa. Syksyllä 2017 UNIFIn hallitus päätti
perustaa tilalle palauteryhmän, jonka tehtävänä on yliopistojen Kandipalaute-kyselyn ja
uraseurantakyselyjen koordinaatio, palautekyselyjä koskevan tiedonkeruun infrastruktuurin ja
raportoinnin kehittäminen sekä mahdollisten uusien ja yliopistojen yhteisiä palautejärjestelmiä
koskevien avausten käsittely ja kehittäminen.

UNIFI käynnisti vuonna 2017 avoimen tieteen ja
datan kansallisen toimenpideohjelman valmistelun
opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä
rahoituksella. Ohjelman on määrä valmistua vuoden
2018 kevään aikana. Hankkeen ohjausryhmän
puheenjohtajana toimii rehtori Jukka Mönkkönen ItäSuomen yliopistosta, ja siihen on nimetty edustajat
kaikista yliopistoista.
Syksyn 2017 aikana UNIFI toteutti yhdessä Arenen sekä Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelun
kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen, jonka tavoitteena oli vahvistaa
tekijänoikeuksiin liittyvää osaamista yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Hankkeessa luotiin
ImagOA-sivusto, joka ohjaa avoimen tieteen käytäntöjen mukaista kuvien käyttöä korkeakouluissa.
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistot UNIFI ry ja Kopiosto ry
neuvottelivat syksyllä 2017 kaksivuotisen sopimuksen opetus- ja tutkimuskäytön sekä
hallinnollisen käytön kopiointiluvista yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Sopimus on voimassa
vuodesta 2018 alkaen. Keskitetty sopimusratkaisu koskee kaikkia UNIFIn jäsenyliopistoja.
Keskitetyllä sopimuksella saavutetaan yliopistoille merkittäviä kustannussäästöjä verrattuna siihen,
että kukin yliopisto neuvottelisi sopimuksen Kopioston kanssa erikseen.
Suomalaiset yliopistot perustivat 9.5.2017 yhteistyöverkoston, jonka tavoitteena on suojella
vainottuja tutkijoita sekä edistää tieteen ja tutkimuksen vapautta. UNIFI toimii Suomen verkoston
sihteeristönä. Kansainväliseen Scholars at Risk -verkostoon kuuluu yli 460 korkeakoulua 35 maasta
ympäri maailman.
UNIFIn sihteeristö tuki toimintakertomusvuonna yliopistoja
Helsinki Challenge -hankkeen toteutuksessa. Tiedepohjainen
ideakilpailu huipentui palkitsemisjuhlaan 24.11.2017 Helsingin
yliopiston Tiedekulmassa. Helsinki Challenge -ideakilpailun
tavoitteena on löytää uusia tiedepohjaisia ratkaisuja maailman
kiperimpiin ongelmiin. Kilpailulla pyritään edistämään tieteen
merkityksen ja vaikuttavuuden näkyväksi tekemistä, uusia
tiedeperustaisia avauksia sekä tieteen ja yhteiskunnan välistä
vuoropuhelua. Helsinki Challenge toteutettiin kymmenen
suomalaisen yliopiston yhteistyönä.
UNIFIn, Turun yliopiston, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan ja Arenen välillä laaditun
sopimuksen mukaisesti Turun yliopisto jatkoi Aurora-rahoitustietokannan sisällön tuottamista.
Aurora-rahoitustietokanta on kansallinen, avoin ja maksuton rahoitustietokanta, jonne on kerätty
tiedot sadoista rahoitusmahdollisuuksista eri aloilta. Vuodesta 2017 alkaen Aurora-palvelujen
rahoituksesta vastaavat pääasiassa yliopistot sekä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta (SRNK).
Toimintakertomusvuonna UNIFI jatkoi osallistumista Julkaisufoorumi -hankkeen toimeenpanoon.
UNIFIn aloitteesta käynnistynyt Julkaisufoorumi on toiminut vuodesta 2010 lähtien Tieteellisten
Seurain Valtuuskunnassa. UNIFI on edustettuna ohjausryhmässä ja hankkeen sihteeristössä.
UNIFIlla on yhteisiä hankkeita tai UNIFI osallistuu asiantuntijana hankkeiden toteuttamiseen
useiden sidosryhmien kanssa. Vuonna 2017 UNIFIn sihteeristö osallistui seuraavien hankkeiden,
verkostojen tai ohjausryhmien toimintaan: OHA-forum (yliopistot), TUHA-verkosto, erityisesti
valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto (yliopistot), Yliopistojen tietohallintojohtajien verkosto
(FUCIO), EU 20- ja EU 30-jaostot (TEM, OKM), Eurostudent (OKM) sekä FinCeal+ (Unipid), jossa
UNIFIn toiminnanjohtaja toimi hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana.

Kansainvälistymisen edistäminen
UNIFI toimii pohjoismaisten rehtorineuvostojen yhteistyöverkostossa (Det Nordiska
universitetssamarbetet NUS) sekä Euroopan yliopistoyhdistyksessä (European University Association
EUA). UNIFI edustaa niissä kaikkia suomalaisia yliopistoja. UNIFI huolehtii myös jäsenehdotusten
tekemisestä EUA:n toimielimiin ja vastaa Suomen osalta EUA:n projektien maakyselyistä ja -raporteista
sekä kansallisen tason tiedottamisesta.
UNIFIn puheenjohtaja rehtori Jouko Niinimäki ja varapuheenjohtaja rehtori Jukka Kola osallistuivat
syksyllä opetus- ja kulttuuriministerin Kiinan vierailulle Kiinaan ja Hong Kongiin.
UNIFI perusti vuoden 2017 lopulla yliopistojen kansainvälisiin asioihin
keskittyvän strategisen asiantuntijaryhmän, joka toimii sihteeristön
tukena paitsi kansainvälisyyden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen
liittyvien asioiden valmistelussa myös yhteistyöasioissa kansallisten
tahojen ja kansainvälisten yliopistojärjestöjen kanssa sekä
kansallisessa vaikuttamistyössä. Ryhmä toimii myös vertaisverkostona
yliopistojen kv-asiantuntijoille.
UNIFI ja Kiinan yhteiskuntatieteiden tiedeakatemia (CASS) allekirjoittivat Kiinan presidentin vierailun
yhteydessä 4.4.2017 yhteistyöasiakirjan (MoU). Sen tavoitteena on lisätä kahdenvälisiä yliopistojen ja
CASS:n välisiä yhteistyöhankkeita.

Yhdistyksen päätöksenteko ja hallinto
Nimenmuutos
UNIFIn kevätvuosikokous pidettiin 26.4.2017 Hankenilla. Kokouksessa päätettiin, että yhdistyksen
nimeksi yhdistysrekisteriin merkitään Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry, Finlands
universitetsrektorers råd UNIFI rf. Päätös vahvistetiin toisella valtuutettujen kokouksen käsittelyllä
yhdistyksen sääntöjen mukaisesti 20.9.2017. Nimenmuutos tulee voimaan vuoden 2018 alussa.

Päätöksenteko
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.4.2017 ja syyskokous 15.11.2017. Lisäksi
pidettiin 20.9.2017 ylimääräinen valtuutettujen kokous, jossa asiana oli yhdistyksen nimen
muuttaminen. Valtuutettujen kokous tarkisti 15.11.2017 UNIFIn strategian, jossa kuvataan toimintaajatus sekä tavoitteet ja toimenpiteet, joilla UNIFI ja sen sihteeristö edistävät ajatuksen toteutumista.
Yhdistys järjesti kuusi rehtorikokousta ja kuusi opetuksesta vastaavien vararehtorien kokousta. Vuonna
2017 ei järjestetty tutkimusvararehtorikokouksia. UNIFIn hallituksen muodostavat puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Hallitus kokoontui toimikauden aikana seitsemän kertaa.
Hallituksen puheenjohtajana toimi rehtori Jouko Niinimäki (Oulun yliopisto) ja varapuheenjohtajana
rehtori Jukka Kola (Helsingin yliopisto). Hallituksen muut jäsenet olivat rehtori Liisa Laakso (Tampereen
yliopisto), rehtori Matti Manninen (Jyväskylän yliopisto) ja rehtori Kalervo Väänänen(Turun yliopisto).

Hallinto
UNIFIn sihteeristö vastaa toiminnan suunnittelusta, asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta
hallituksen linjausten mukaisesti. YTT Leena Wahlfors toimi UNIFI ry:n toiminnanjohtajana ja
sihteeristön esimiehenä. Asiantuntijoina toimivat FM Marko Niemi sekä KM, VTM Jarmo Kallunki
(30.6.2017 saakka). Järjestösihteerinä toimi tradenomiopiskelija Helna Luoto 30.9.2017 sekä
1.10.2017 alkaen FM Elina Ajalin.

Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta
Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, jotka perustuvat yliopistojen opiskelijamääriin.
Vuonna 2017 yhdistyksen tuotot olivat yhteensä 544 234,58 euroa, mikä muodostui yliopistojen
jäsenmaksuista (yhteensä 406 527,99 euroa) ja muista tuotoista (yhteensä 137 706,59 euroa, ml.
OKM:n avustukset 137 697,43 euroa ja rahoitustuotot 9,16 euroa).
Vuoden 2017 tilinpäätös osoittaa 6 467,66 euron ylijäämää. Suurin osa menoista kohdistui
yhdistyksen perustoiminnan edellytyksiin; henkilöstön palkkakustannuksiin ja palkkioihin, yhteensä
266 892,74 euroa, sekä toimiston ylläpitokustannuksiin (74 712,70 euroa, ml. toimitilakulut ja
kokoustilavuokrat yhteensä 27 177,33 euroa). Kolmanneksi suurin menoerä olivat kansainvälisen
toiminnan kustannukset, yhteensä 27 899,90 euroa.
Yhdistyksen pankkitili on Nordeassa ja maksuliikenteestä sekä muista taloushallinnon palveluista
vastasi Talenom Oy. Yhdistyksen tilintarkastajayhteisönä toimi valtuutettujen 2016 syysvuosikokouksen päätöksellä KPMG Oy Ab.
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UNIFIn jäsenet vuonna 2017
Aalto-yliopisto
Helsingin yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lapin yliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Maanpuolustuskorkeakoulu
Oulun yliopisto
Svenska Handelshögskolan
Taideyliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi
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UNIFIn asettamat työryhmät
Avoimen tieteen, datan ja oppimisen toimenpideohjelman työryhmä
päällikkö Ella Bingham, Aalto‐yliopisto; kirjastonjohtaja Tommi Harju, Taideyliopisto;
kirjastonjohtaja Tua Hindersson‐Söderholm, Hanken; sotilasprofessori, everstiluutnantti Aki‐
Mauri Huhtinen, Maanpuolustuskorkeakoulu; professori Maija‐Leena Huotari, Oulun yliopisto;
tiedepoliittinen erityisasiantuntija Annamaija Lehvo, Lappeenrannan teknillinen yliopisto;
vararehtori Sari Lindblom, Helsingin yliopisto; kehitysjohtaja Riitta Mustonen, Turun yliopisto;
tutkimuskoordinaattori Anna‐Maria Nordman, Åbo Akademi; vararehtori Seppo Parkkila,
Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto; strategiajohtaja Kari Pitkänen,
Jyväskylän yliopisto; kirjastonjohtaja Jarmo Saarti, Itä‐Suomen yliopisto; vararehtori Jukka
Vesalainen, Vaasan yliopisto; toiminnanjohtaja Leena Wahlfors, Suomen yliopistot UNIFI ry.

Kansainvälisiin asioihin keskittyvä strateginen ohjausryhmä
Kansainvälistymispäällikkö Anna Grönlund, Jyväskylän yliopisto (pj); kansainvälisten asioiden
johtaja Janne Hokkanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (siht); vararehtori Katariina
Mustakallio, Tampereen yliopisto; kansainvälisten asioiden päällikkö Minna Haka-Risku,
Tampereen teknillinen yliopisto; koordinaattori Harriet Klåvus, Åbo Akademi; kansainvälisten
asioiden päällikkö Mari-Anna Suurmunne, Aalto-yliopisto; kehitysjohtaja Charlotta Collén,
Oulun yliopisto; chef för utbytesprogrammet Johanna Lilius, Svenska handelshögskolan
Hanken; kehittämispäällikkö Markus Laitinen, Helsingin yliopisto; kansainvälisten asioiden
päällikkö Tuovi Martinsen, Taideyliopisto; kehitysjohtaja Riitta Mustonen, Turun yliopisto;
kansainvälisten asioiden johtaja Riitta Keinänen, Itä-Suomen yliopisto; vararehtori Annukka
Jokipii, Vaasan yliopisto; kansainvälisten asiain johtaja Outi Snellman, Lapin yliopisto;
toiminnanjohtaja Leena Wahlfors, Suomen yliopistot UNIFI ry.

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyöverkosto KoTuNet
Kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila, Luonnonvarakeskus (pj); tieteellinen johtaja Ari Laaksonen,
Ilmatieteen laitos; toiminnanjohtaja Sanna Marttinen, Tulanet; kehitysjohtaja Terhi Laine,
Diakonia-ammattikorkeakoulu; rehtori Petri Raivo, Karelia-ammattikorkeakoulu; vararehtori
Taina Pihlajaniemi, Oulun yliopisto; vararehtori Tuija Pulkkinen, Aalto-yliopisto. Sihteereinä
vuorottelevat toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ja toiminnanjohtaja Leena Wahlfors,
UNIFI.

UNIFIn ja Suomen Akatemian yhteinen arviointien kehittämisryhmä
Kehitysjohtaja Riitta Mustonen, Turun yliopisto; vararehtori Timo Korkeamäki, Svenska
handelshögskolan Hanken; pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia; ylijohtaja Riitta
Maijala, Suomen Akatemia; yksikön johtaja Liisa Savunen, Suomen Akatemia; toiminnanjohtaja
Leena Wahlfors, Suomen yliopistot UNIFI ry.
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UNIFIn edustajat eri organisaatioiden
asettamissa työryhmissä
Kansalliseen koulutus- ja tiedepolitiikkaan liittyvät
Organisaatio

Hanke/työryhmä tms.

Edustaja

Toimikausi

CIMO/OPH

HEI ICI ohjausryhmä

Leena Wahlfors,
varajäsen: Marko Niemi

2016–2018

CSC/OKM

Hallitus

Mika Hannula (TTY)

2017–2018

CSC/OKM

Neuvottelukunta

Ilkka Niemelä (Aalto)
Jukka Riekki (OY)

2017–2018

FinELib

Kansallisen elektronisen kirjaston
ohjausryhmä

Riitta Pyykkö (TY)

2017–2020

LUMA-keskus Kansallinen LUMAneuvottelukunta
MMM

Maaseutupolitiikan neuvosto

OKM

EU-asioiden komitean jaosto 30
(koulutus)

Elina Oksanen (UEF)
Toivo Muilu (OY),
varalla Sari Iivonen (Mikkeli)
Leena Wahlfors

5/2016–
12/2020
pysyvä

pysyvä

OKM

EU-20 jaosto

Leena Wahlfors

OKM

Varhaiskasvatuksen
neuvottelukunta

Maarit Alasuutari (JY),
varajäsen Jarmo Kinos (TY)

5.9.2016–
14.9.2019

OKM

Opintotukiasiain
neuvottelukunta

Petri Sjöblom (TY)

1.5.2015–
30.4.2018

Kalle-Antti Suominen (TY)

OKM

Tieteellisen laskennan
yhteistyöfoorumi

2016–
31.12.2018

Thomas Wilhelmsson (HY)

OKM

Avoin tiede ja tutkimus,
Strategiaryhmä

2014–

Sami Borg (TaY)

OKM

ATT-hanke, Tutkimuksen
pitkäaikaissaatavuustyöryhmä

–2017

OKM

Ylioppilastutkinnon kehittämistarpeita selvittävä työryhmä

Juha Kinnunen (Aalto)

6/2016–
3/2017

LIITE 2
Organisaatio

Hanke/työryhmä tms.

Edustaja

Toimikausi

OKM

Yksityisarkistojen neuvottelukunta

Helena Laaksonen (TaY)
Petri Rintamäki (UEF)

31.12.2019 asti

OKM

Tutkimushallinnon tietovirtojen ja
tutkimustietovarannon
johtoryhmä

Kaisa Miettinen (JY)
Aija Kaitera (HY)
varalla Mari Riipinen (TY)
Minna Harjuniemi (HY)

31.12.2020 asti

Tutkimushallinnon tietovirtojen ja
tutkimustietovarannon ohjausryhmä

Anne Sunikka (Aalto)
Timo Taskinen (JY)

31.12.2020 asti

Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin
kehittämisen neuvottelukunta

Maria Rehbinder (Aalto)

2017–2020

OKM

Osaamisella soteen -hankkeen
ohjausryhmä

Kaija Holli (TaY)
Hannu Nieminen (HY)

4.7.2017–
31.5.2019

OKM

Oppijan tietovirtojen ja VIRTAopintotietopalvelun ohjausryhmä

Jukka Kohtanen (VY)
Markku Sutinen (TY)
Erja Widgren-Sallinen (UEF)
Ani-Jatta Immonen (Aalto)

31.12.2020 asti

OKM

Lukiouudistuksen ohjaus- ja
seurantaryhmä

OKM

Korkeakoulujen lukuvuosimaksujen
käyttöönoton seuranta- ja
arviointityöryhmä

OKM

Datanhallinnan ja laskennan
tutkimusinfrastruktuuriympäristön
ja palveluiden kehittämisohjelman
ohjausryhmä

OKM

Petri Suomala (TTY)

21.8.2017–
31.12.2018

Sari Lindblom (HY)

22.3.2017–
31.12.2020

Sampsa Hautaniemi (HY)
varalla Susanna Pirttimäki (OY)

1.9.2017–
31.12.2021

OKM

Bolognan prosessi/EHEAyhteyshenkilöverkosto(epävirallinen)

Harri Melin (TaY)

OPH

Koulutustutkimusfoorumi

toiminnanjohtaja
Leena Wahlfors

2014–

OPH

Taiteen perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden
laadintatyötä ohjaava ryhmä

Martti Raevaara (Aalto)

2016–2017

OPH

Korkeakoulujen hakujen
toteuttamista ja Opintopolku.fipalvelun kehittämistä tukeva
ohjausryhmä

Eva Maria Raudasoja (pj) (OY)
Linda Gerkman (Hanken)
Mari Ikonen (JY)
Päivi Pakkanen (HY)
Petri Sjöblom (TY)

1.1.2017–
31.12.2019

THL

Sote- ja maakuntauudistusten
tutkimuksellisen arvioinnin
taustaselvityksen ohjausryhmä

Anna-Kaisa Ikonen (TaY)
Minna Kaila (HY)
Sakari Suominen (TY)

1.10.2017–
31.5.2018

TSV

Julkaisufoorumi, ohjausryhmä

Matti Manninen (JY)

2016–2017

UniPID

FinCEAL+

Leena Wahlfors

2017–2018

2019 loppuun

LIITE 2
Kansainväliseen toimintaan liittyvät
Organisaatio

Hanke/työryhmä tms.

Edustaja

Toimikausi

EUA

Council

puheenjohtaja
Jouko Niinimäki

2016–2017

EUA

Research Policy Working Group
(RPWG)

rehtori Kalervo Väänänen

2016–2017

EUA

Pääsihteerien
verkosto (SG)

toiminnanjohtaja
Leena Wahlfors

2014–

EUA

RIS3 Expert Group

rehtori Jari Kuusisto

10/2015–

EUA

Science 2.0/Open Science Expert
Group

prof. Eero Hyvönen

01/2015–

rehtori Matti Manninen
toiminnanjohtaja Leena
Wahlfors

2016–2017

NUS

