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Jakelun mukaan

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö
yliopistojen koulutusvastuiden muuttamista
koskevista esityksistä
Yliopistolain (558/2009) 7 §:n 3 momentin mukaan yliopistoissa suoritettavista
tutkinnoista, tutkintojen tavoitteista, opintojen rakenteesta ja muista opintojen perusteista
sekä siitä, mitä tutkintoja kussakin yliopistossa voidaan suorittaa (koulutusvastuu),
säädetään valtioneuvoston asetuksella. Koulutusvastuun tarkemmasta jakautumisesta
yliopistojen kesken säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella, joka
valmistellaan yhteistyössä yliopistojen kanssa. Yliopistojen voimassa olevista
koulutusvastuista on säädetty yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista
annetun valtioneuvoston asetuksen liitteessä (794/2004, muut. 594/2020
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200594) sekä yliopistojen koulutusvastuun
täsmentämisestä annetussa opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa (1451/2014,
muut. 595/2020 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200595).
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne oheisista koulutusvastuiden
muuttamista koskevista esityksistä. Lausunnot pyydetään toimittamaan opetus- ja
kulttuuriministeriön kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.okm@gov.fi viimeistään
19.11.2021.
***
Enligt 7 § 3 mom. i universitetslagen (558/2009) närmare bestämmelser om examina
som kan avläggas vid universiteten, målen för examina, studiernas uppläggning och
andra grunder för studierna samt vilka examina som kan avläggas vid de olika
universiteten (utbildningsansvar) utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom
förordning av undervisnings- och kulturministeriet, som bereds i samarbete med
universiteten, utfärdas det bestämmelser om den närmare fördelningen av
utbildningsansvaret mellan universiteten. I bilagan till statsrådets förordning om examina
och specialiseringsutbildningar vid universitet (794/2004, ändr. 594/2020
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20200594) och i undervisnings- och
kulturministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar
(1451/2014, ändr. 595/2020 https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20200595) föreskrivs om
universitetens gällande utbildningsansvar.
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Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert utlåtande gällande bifogade förslag till
ändring av utbildningsansvaren.
Vi ber er vänligen skicka in eventuella utlåtanden senast 19.11.2021 till undervisningsoch kulturministeriets registratorskontor på e-postadressen kirjaamo.okm@gov.fi.
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Yliopistojen esitykset liitteineen (7 kpl)
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Yliopistot
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
STM Sosiaali- ja terveysministeriö
TEM Työ- ja elinkeinoministeriö
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Akava ry
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
Insinööriliitto IL ry
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry
Palkansaajajärjestö Pardia ry
Professoriliitto
Sivistystyönantajat ry
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
STTK ry
Suomen Asianajajaliitto
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry
Tehy ry
Tekniikan Akateemisten liitto TEK ry
Teknologiateollisuus ry
Tieteentekijöiden liitto
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
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