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Asia OKM Opettajarekisteriä koskevan selvitystyön ohjausryhmä 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut opettajarekisteriä ja opettajatiedon keruuta 
koskevan selvitystyön selvityshenkilöiksi OTM Henriikka Hannulan, KTT Hannu Karhusen ja 
professori Jouni Pursiaisen. Selvitystyön on määrä valmistua 30.11.2021 mennessä. 

Opettajia koskevaa tietoa tarvitaan moniin erilaisiin tarkoituksiin. Tiedonsaannin haasteisiin 
on esitetty ratkaisuksi opettajarekisterin perustamista. Selvityksen tarkoituksena on selvittää 
muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mihin käyttötarkoituksiin rekisteri tarvittaisiin, mikä olisi 
kohderyhmä ja mitä tietoja rekisteriin kirjattaisiin? Miten tarvittava tieto voitaisiin hankkia 
hyödyntämällä tehokkaammin olemassa olevia tiedonkeruun menetelmiä, tietovarantoja ja 
kehittämällä niitä? Millaisia lainsäädäntötarpeita ja tietosuojakysymyksiä opettajarekisterin 
perustamiseen liittyisi? Lisäksi selvitystyön tarkoituksena on löytää ratkaisuja erilaisiin 
rekisterin perustamiseen ja ylläpitoon liittyviin kysymyksiin sekä selvittää opettajarekisterin 
toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia. Selvitystyön tuloksia hyödynnetään opettajia 
koskevan tiedonsaannin haasteiden ratkaisemiseen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa ohjausryhmän selvityshenkilöiden työn tueksi. 
Selvityshenkilöt vastaavat selvityksen laatimisesta, siihen sisältyvistä ehdotuksista sekä 
opettajarekisteriä ja opettajatiedon keruuta koskevasta toimenpide-esityksestä. 
Selvityshenkilöt kuulevat ohjausryhmää selvitystyön kannalta tärkeissä kysymyksissä. 
Ohjausryhmän konsultoinnin kautta kiinnitetään erityistä huomiota opettajarekisterin 
tarvetta koskeviin erilaisiin näkökulmiin. Ohjausryhmän osaamista hyödynnetään myös muun 
muassa opettajia koskevan tiedonkeruun toteuttamiseen ja opettajarekisterin ylläpitoon 
liittyvissä kysymyksissä sekä tarkasteltaessa olemassa olevien tiedonkeruumenetelmien 
hyödynnettävyyttä sekä opettajarekisteriin liittyviä lainsäädännön ja tietosuojan kysymyksiä. 
Selvityshenkilöt kuulevat tarvittaessa myös muita opettajatiedon tarpeen ja opettajarekisterin 
kannalta keskeisiä toimijoita sekä yhteiskunnan, opetuksen, koulutuksen ja 
tutkimustoiminnan kannalta keskeisiä sidosryhmiä.  
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Ohjausryhmän jäsenet 
Puheenjohtaja 
opetusneuvos Marjo Vesalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö 
  
Jäsenet 
tiedekuntapäällikkö Anu Warinowski, Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta 

opintokoordinaattori Viive Toomesaar, Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta 

johtaja Hanna Ilola, TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Pedagogiset ratkaisut 

pedagogiikan osaamisaluejohtaja Mika Saranpää, Haaga-Helia Ammatillinen 
opettajakorkeakoulu 

johtaja Laura Rissanen, Sivistystyönantajat 

erityisasiantuntija Kyösti Värri, Kuntaliitto 

johtava työmarkkinalakimies Teija Metsäranta, KT Kuntatyönantajat 

varapuheenjohtaja, rehtori Päivi Ikola, Suomen Rehtorit ry 

varapuheenjohtaja Raimo Sivonen, Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat (SAJO) 

koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 

järjestöpäällikkö Harri Myllynen, Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto 

Puheenjohtaja Saana Ylikruuvi, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry 

johtaja Matti Lahtinen, Opetushallitus 

kehittämispäällikkö Joonas Mäkinen, Opetushallitus  

erityisasiantuntija Annika Westerholm, Opetushallitus 

opetusneuvos Kirsi Alila, opetus- ja kulttuuriministeriö 

erityisasiantuntija Victor Nyberg, opetus- ja kulttuuriministeriö 

opetusneuvos Jukka Haapamäki, opetus- ja kulttuuriministeriö 

 
 

 
Tiede- ja kulttuuriministeri  Annika Saarikko 
 
 
 
Kansliapäällikkö   Anita Lehikoinen 

 
  
Ohjausryhmän toimikausi on 10.03.2021–30.11.2021. Ohjausryhmän työhön osallistumisesta ei makseta 
palkkioita. Matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti. 
 
Jakelu Ohjausryhmän puheenjohtaja ja jäsenet 
 
Tiedoksi Ylijohtaja Atte Jääskeläinen 

Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen 
Ylijohtaja Mika Tammilehto 
Johtaja Birgitta Vuorinen 
Erityisavustaja Markus Ylimaa 
Erityisavustaja Anna Mäkipää 


