Suomen yliopistot UNIFI ry, Finlands universitet UNIFI rf

TOIMINTAKERTOMUS
31.12.2013

Y‐tunnus 2343785‐4
Kotipaikka Helsinki

Suomen yliopistot UNIFI ry
Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, 00130 Helsinki
www.unifi.fi

SISÄLLYS
1. UNIFI RY:N TOIMINTA‐AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET ............................................................. 1
2. VARSINAINEN TOIMINTA VUONNA 2013 ...................................................................................................... 1
YLIOPISTOJEN TALOUDELLISET RESURSSIT .................................................................................................................... 2
YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN .................................................................... 3
YLIOPISTOJEN EDUNVALVONTA.................................................................................................................................... 3
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ ...................................................................................................................................... 3
SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ ............................................................................................................................................... 4
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN ........................................................................................................................................ 5
3. YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSENTEKO JA SISÄINEN HALLINTO................................................................... 6
VALTUUTETTUJEN KOKOUKSET..................................................................................................................................... 6
HALLITUKSEN KOKOUKSET JA TOIMINTA ..................................................................................................................... 6
SIHTEERISTÖ JA TOIMISTO.............................................................................................................................................. 6
4. TALOUS ....................................................................................................................................................................... 7
5. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS ........................................................................................................................... 7

LIITE 1 UNIFI RY:N JÄSENET VUONNA 2013 ....................................................................................................... 8
LIITE 2 UNIFI RY:N LAUSUNNOT, KANNANOTOT, SEMINAARIT, JULKAISUT JA TYÖRYHMÄT
VUONNA 2013 ................................................................................................................................................................ 9
LIITE 3 UNIFI RY:N EDUSTAJAT ERI ORGANISAATIOIDEN ASETTAMISSA TYÖRYHMISSÄ ........ 12

1

Toimintakertomus

1. UNIFI RY:N TOIMINTA‐AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET
Suomen yliopistot UNIFI ry on vuonna 2009 perustettu yliopistojen yhteistoimintaelin.
Yhdistyksen tavoitteena on yliopisto‐, tiede‐ ja koulutuspolitiikkaan vaikuttamalla edistää
yliopistojen yhteistoimintaa niillä alueilla, joissa yliopistoilla on intressi tehdä kansallista tai
kansainvälistä yhteistyötä. Yhdistys luo edellytyksiä yliopistojen väliseen yhteistyöhön ja
yliopistojen yhteiseen edunvalvontaan, keskustelee, tuo esiin sekä edistää yliopistojen yhteisiä
näkemyksiä koulutus‐, tiede‐ ja innovaatiopoliittisista kysymyksistä. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja keskustelutilaisuuksia, tekee esityksiä ja aloitteita,
antaa lausuntoja ja harjoittaa tiedotus‐ ja julkaisutoimintaa.
Sääntöjen mukaan UNIFI ry:n jäseniksi voivat liittyä kaikki suomalaiset yliopistot. Toimikauden
lopussa yhdistyksessä oli 15 jäsenyliopistoa (LIITE 1).

2. VARSINAINEN TOIMINTA VUONNA 2013
UNIFI:n toiminta perustuu pitkäjänteiseen työskentelyyn. Toiminnan tuloksellisuutta voidaan
mitata useimmiten vasta pidemmän ajan jälkeen
UNIFI ry:n toiminnan lähtökohtana on kansallinen koulutus‐ ja tiedepolitiikka ja kansainvälistyvä
toimintaympäristö. Yliopistojen rooli pitää kansallisen toimintastrategian, osaamisen,
innovaatioiden ja kansainvälistymisen, toteuttamisessa on keskeinen. Kansallisen strategian
onnistumiseen vaikuttavat kuitenkin syvemmät prosessit, kuten globalisaatio, väestökehitys ja
ikäluokkien pieneneminen sekä työelämän muutokset.
UNIFI ry:n toiminnan ytimen muodostaa proaktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen koulutus‐
ja tiedepoliittiseen keskusteluun, vuorovaikutus koulutus‐ ja tutkimusjärjestelmän toimijoiden
kanssa ja kumppanuuksien rakentaminen.
Toimintasuunnitelmassa UNIFI ry:n tärkeimmiksi tehtäviksi määritettiin:
1. Vaikuttaa yliopistojen taloudellisten resurssien vahvistumiseen
2. Tukea yliopistojen rakenteellista kehittämistä
3. Terävöittää rooliaan yliopistojen edunvalvonnassa ja pyrkiä pääsemään riittävän varhaisessa
vaiheessa yliopistojen resursseja ja lainsäädäntöä koskeviin valmisteluprosesseihin.
4. Vahvistaa yliopistojen kansainvälistymistä.
5. Edistää sidosryhmäyhteistyötä, keskustella aktiivisesti muiden toimijoiden kanssa ja luoda
samaan suuntaan toimiva verkosto.
6. Kehittää omaa toimintaansa, sisäistä tiedottamista ja keskustelukulttuuria.
Toimintavuonna 2013 UNIFI ry antoi kaikkiaan 26 lausuntoa, kannanottoa tai esitystä korkeakou‐
lutus‐, tutkimus‐ ja tiedepoliittisista asioista. Yhdistyksen edustajia osallistui kymmeneen
kuulemistilaisuuteen. Kuulemisten lisäksi UNIFI antoi Sivistysvaliokunnalle erillisiä lausuntoja.
UNIFI ry:n edustajat toimivat lukuisissa muiden tahojen asettamissa työryhmissä. (LIITE 2)
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Yliopistojen taloudelliset resurssit
Yliopistojen rahoituksen kestävyys on UNIFI:n toiminnan ydinaluetta. Vuonna 2013 Yliopistot
ovat taloudellisesti vaikeassa tilanteessa. Yliopistouudistuksessa yliopistolakiin kirjatun
yliopistoindeksin tavoitteena oli turvata yliopistojen pitkäjänteinen ja ennustettava rahoitus.
Vuonna 2013 indeksi jäädytettiin. Tilanne oli tiedossa jo 2012 ja UNIFI antoi asiasta useita
lausuntoja mm. eduskunnan valiokunnille ja kirjelmöi sekä opetusministerille että
valtiovarainministerille. Valtiontalouden kehyspäätös maaliskuussa 2013 antoi toivoa
paremmasta, kun kävi ilmi, että indeksi ei leikattaisi tai jäädytettäisi enää vuonna 2014. Indeksin
perusteissa tapahtui kuitenkin muutoksia ja se on sulanut noin puoleen siitä, mitä yliopistot
arvioivat.
UNIFI oli aktiivisesti mukana valmistelemassa vuonna 2013 voimaantullutta yliopistojen
rahoitusmallin täydentämistä sekä opiskelijapalautteen että julkaisujen laadunarvioinnin osalta.
Rahoitusmallissa tullaan 2015 lähtien jakamaan 3 % valtionrahoituksesta valtakunnallisen
opiskelijapalautejärjestelmän perusteella. UNIFI on vastuutaho opiskelijapalautejärjestelmän
kehittämisessä. Vuonna 2012 asetettu työryhmä valmisteli tarjouskilpailun perusteella opiskelija‐
palautekyselyn hankinnan kansainväliseltä palveluntarjoajalta. Kyselyn tuottajaksi valikoitui
saksalainen CHE GmBH Consult. UNIFI valmisteli sopimuksen yliopistojen ja CHE:n välille
PTCServices Oy:n avustuksella, se allekirjoitettiin toukokuussa 2013. Työryhmä toteutti
pilottikierroksen toukokuussa 2013 sekä ensimmäisen varsinaisen kyselykierroksen syksyllä.
Vuoden 2013 aikana UNIFI on toiminut aktiivisessa koordinaatioroolissa Kandipalaute‐
työryhmän, yliopistojen ja CHE:n välillä. UNIFI tuki yliopistoja kyselyn käyttöönotossa.
Sihteeristö vieraili maalis‐huhtikuussa kaikissa yliopistoissa esittelemässä kyselyä ja kertomassa
sen käyttöönotosta. Paikalla tilaisuuksissa oli monipuolisesti edustajia yliopiston hallinnosta ja
ylioppilaskunnista. Jokainen yliopisto nimesi koordinaattorin vastaamaan kyselyn käyttöönotosta.
Pilottikierroksen jälkeen UNIFI:n sihteeristö kutsui koordinaattorit koolle keskustelemaan
pilottikierroksen kokemuksista ja käytänteistä. UNIFI tuki syksyn varsinaista rahoitusmalliin
vaikuttavaa kyselykierrosta suunnittelemalla yhteistyössä mainostoimisto Redlandin kanssa
kampanjamateriaalit (logon, julisteet ja bannerit) yliopistojen käyttöön kyselyn markkinoimiseksi.
UNIFI piti tiiviisti yhteyttä sekä yliopistojen koordinaattoreihin että CHE:n yhteyshenkilöihin.
UNIFI oli yhdessä Kandipalaute‐työryhmän kanssa vastuussa kysymyspatteriston
kielentarkastuksesta ja patteriston viimeistelystä kansallisia tarpeita vastaavaksi. UNIFI on myös
tiedottanut Kandipalautteen vaiheista sidosryhmille, kuten medialle ja etujärjestöille, sekä
huolehtinut siitä, että OKM:llä on käytössään tarvittavat tiedot rahoitusmallikytkennän
valmisteluun liittyen. Kandipalaute‐työryhmä valmisteli OKM:n rahoitusmallityöryhmälle
esityksen siitä, miten ja mitkä kandipalaute kytketään rahoitusmalliin. OKM:n
rahoitusmallityöryhmän esitys valmistui vasta tammikuussa 2014.
Rahoitusmallissa 13 % valtionrahoitusta tullaan 2015 lähtien jakamaan Julkaisufoorumin
luokittelujen perusteella. UNIFI:n aloitteesta käynnistynyt Julkaisufoorumi on toiminut vuodesta
2010 lähtien Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa. Julkaisuluokittelut valmistuivat 2012. UNIFI:n
edustaja on toiminut alusta alkaen ohjausryhmässä ja hankkeen sihteeristössä. Vuoden 2013 aikana
asetettiin uudet arviointipaneelit sekä valmisteltiin julkaisufoorumin kytkentä yliopistojen
rahoitusmalliin vuoden 2015.
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Yliopistojen ja korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen
Korkeakoulujen ja tiederakenteellinen kehittäminen jatkuu edelleen. Taideyliopisto aloitti vuoden
2013 alussa, ammattikorkeakoulujen uudistamisen ensimmäinen vaihe eteni ja vuoden aikana
UNIFI antoi lausunnot ammattikorkeakoululaista, ammattikorkeakouluasetuksesta ja
ammattikorkeakoulujen rahoitusasetuksesta. UNIFI:n kanta AMK‐uudistukseen on ollut
myönteinen.
Tutkimuslaitosuudistus käynnistyi toden teolla 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 4.9.2013
aloitti kokonaan uuden vaiheen. Päätökseen sisältyi mm. strategisen tutkimuksen neuvoston
perustaminen Suomen Akatemian yhteyteen sekä tutkimuslaitosten yhteenliittymien
kehittämisenä Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansainväliset
arvioinnit. Akatemiaa osalta päätös merkitsee kokonaan uudenlaisen tutkimusrahoituksen
mekanismin luomista sekä Suomen Akatemiaa koskevan lainsäädännön perusteellista
uudistamista. UNIFI keskusteli uudistuksesta ja sen aiheuttamista toimenpiteistä sekä
valtioneuvoston kanslian että opetus‐ ja kulttuuriministeriön kanssa ja oli THL:n ja TTL:n
arviointipaneelien kuultavana. UNIFI:n edustaja oli mukana Suomen Akatemian lainsäädännön
muutoksia valmistelevassa ohjausryhmässä ja UNIFI osallistui aktiivisesti asiasta käytävään
keskusteluun. Samalla UNIFI valmistautui antamaan tammikuussa 2014 lausuntonsa
uudistettavasta Akatemialaista.
UNIFI päätti myös jatkaa vuonna 2011 aloittamiaan rakenteellisen kehittämisen hankkeita ja
asettaa pääosin vararehtoreista muodostuvan työryhmän luonnontieteelliselle alalle. Työryhmä
tulee työskentelemään vuoden 2014.

Yliopistojen edunvalvonta
UNIFI ry:n edustajat ovat toimineet lukuisissa eri tahojen asettamissa työryhmissä (LIITE 2).
Tarkoituksena on valvoa ja vahvistaa yliopistojen etuja kansallisen koulutus‐ ja tiedepolitiikan
kehittämisessä. Yhdistyksen hallituksen linjana on ollut, että laaja‐alaisiin, korkeakoulu‐ ja
tiedepoliittisesti merkittäviin työryhmiin pyritään saamaan rehtori‐ tai vararehtoriedustus. Myös
alan substanssiasiantuntija voidaan nimetä UNIFI ry:n edustajaksi.
UNIFI ja Sivista toteuttivat yhteishankkeen yliopistojen kansainväliseen rekrytointiin liittyvistä
kysymyksistä ja hyvistä käytänteistä mm. verotuksen, työsopimuksen, perheasioiden
järjestämiseen liittyvissä asioissa. Aloite hankkeeseen tuli kv ‐rekrytoinnista vastaavilta eri
yliopistojen asiantuntijoilta.
UNIFI osallistui ja piti yliopistojen näkemyksiä ja linjauksia valottavia puheenvuoroja useissa eri
koulutus‐ ja tiedepolitiikkaa käsittelevissä seminaareissa ja keskustelutilaisuuksissa.

Kansainvälinen yhteistyö
Suomen kaksivuotinen pohjoismaisten rehtorien neuvostojen yhteistyöverkoston, Det nordiska
universitetssamarbetet NUS, päättyi vuoden 2013 lopussa. UNIFI ry:n varapuheenjohtaja Thomas
Wilhelmsson toimii NUS:n hallituksen puheenjohtajana kaudella 2012–2013. UNIFI vastasi NUS:n
helmikuussa 2013 pidetyn rehtorikokouksen ja seminaarin järjestelyistä. UNIFI vastasi myös
elokuulle suunnitellun konferenssin käytännönjärjestelyistä, mutta lopulta konferenssi jouduttiin
perumaan vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi.
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Eurooppalainen yhteistyö kanavoituu mm European University Associationin (EUA) kautta, jonka
hallintoelimissä UNIFI ry edustaa kaikkia suomalaisia yliopistoja. UNIFI huolehtii myös
jäsenehdotusten tekemistä EUA:n toimielimiin ja vastaa Suomen osalta EUA:n projektien
maakyselyistä ja ‐raporteista sekä kansallisen tason tiedottamista.
UNIFI järjesti toukokuussa puolipäiväisen korkeakoulutusseminaarin kiinalaisdelegaatiolle.
Kiinalaiset vierailivat erikseen Lapin ja Oulun yliopistoissa.
UNIFI ry:n edustajat kutsuttiin mukaan opetusministeri Gustafssonin delegaatioon Brasiliaan,
mutta vierailu peruuntui opetusministerin vaihtumisen vuoksi. Ministeri Kiuru vierili sekä
Chilessä että Brasiliassa syksyllä ja delegaatiossa oli mukana UNIFI:n edustajana vararehtori Ulla‐
Maija Forsberg. Ministeri Kiurun Japani‐Kiina‐Korea ‐matkalla UNIFI:a edusti vararehtori Harri
Melin.
UNIFI:n sihteeristö on mukana ohjausryhmässä, joka koskee Suomen ja Brasilian solmimaa
yhteistyösopimusta Brasilian valtion Science without Borders‐apurahaohjelmassa. CIMO toimii
ohjelman kansallisena koordinaatiopisteenä opiskelijaliikkuvuuden osalta ja Suomen Akatemia
vastaa tutkijoiden liikkuvuudesta. Suomeen odotetaan ohjelman myötä satoja vaihto‐opiskelijoita
ja tutkijoita. Keväällä 2013 avatulle ensimmäiselle hakukierrokselle ohjelmia tarjosivat 12
yliopistoa ja 12 ammattikorkeakoulua. Suomeen haki yhteensä 318 opiskelijaa. Hakumenettelyn
jälkeen yhteensä 56 opiskelijaa hyväksyttiin suomalaisiin korkeakouluihin lukuvuodelle 2013–
2014. Toinen hakukierros järjestettiin syksyllä 2013. Siihen valitut opiskelija aloittivat vaihtojakson
Suomessa alkuvuonna 2014.

Sidosryhmäyhteistyö
Sidosryhmäyhteistyötä tehdään mm. tapaamalla eri organisaatioiden edustajia, osallistumalla
seminaareihin ja keskustelemalla keskeisistä koulutus‐ ja tiedepoliittisista kysymyksistä. Keskeisiä
aiheita 2013 on ollut valtion rahoitus yliopistojen toimintaan, valtiontalouden kehittyminen,
rakenteellinen kehittäminen ja rahoitusmallin uudistaminen. UNIFI:n hallituksen vakiintuneita
toimintatapoja ovat opetus‐ ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian, ammattikorkeakoulujen,
työmarkkinajärjestöjen ja opiskelijajärjestön edustajien tapaamiset. 2013 UNIFI ja Akava järjestivät
yhteistyössä kaksi tilaisuutta. Keväällä UNIFI ja Akava keskustelivat yliopistolaitoksen
kehittämisestä ja syksyllä järjestettiin tiedepoliittinen seminaari, jonka valmisteluihin osallistui
myös Tutkimus‐ ja innovaationeuvosto.
UNIFI:n hallitus tapasi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n edustajia helmikuussa. Aiheina olivat
mm. maan hallituksen puolivälitarkastus ja kehysriihi ja koulutuspolitiikka hallitusohjelmassa.
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan (SRNK) kanssa yhteistyössä valmisteltu kansallinen
apurahatietokanta Aurora avattiin vihdoin 2013. SRNK:n kanssa käytiin keskusteluja
säätiörahoituksen uudistamisesta. SRNK valmisteli osaltaan apurahatutkijoiden ns.
yliopistositoumusmallia, jossa ajatuksena on yliopiston ja apurahatutkijan välinen sitoumus ja
jonka perustella yliopisto voi saada tietyn korvauksen. Sitoumusmallissa on vielä kehitettävää ja
varsinkin suurissa yliopistoissa sitoumusten antaminen ei ole itsestään selvää. Lisäksi on
selvitettävä, onko mahdollista, että sitoumuksen myötä yliopisto tulkitaan työnantajaksi.
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UNIFI toimii yhteisissä tiloissa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n kanssa jakaen
toimiston infraa. Lisäksi UNIFI ja Arene valmistelivat vuonna 2013 yhteistyössä lausunnon
korkeakoulujen turvallisuusjohtamista koskevasta selvityksestä sekä esityksen opetus‐ ja
kulttuuriministeriölle opiskelijaruokailua koskevan selvityshenkilön asettamiseksi.
Useiden sidosryhmien kanssa UNIFI:lla on yhteisiä hankkeita tai UNIFI osallistuu asiantuntijana
hankkeiden toteuttamisen. Näistä mainittakoon
‐ UNIFI ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) yhteistyönä käynnistynyt tiedeyhteisön
palvelusvuosiansiomerkki vakiinnutti asemansa
‐ UNIFI on mukana Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 2013 käynnistämässä hankkeessa
väitöskirjaprosessiin liittyvistä eettisistä kysymyksistä
‐ UNIFI oli mukana EK:n hankkeessa työnantajapalautteen valmistelemiseksi
‐ UNIFI:n edustaja on jäsenenä Tutkimus‐ ja innovaationeuvostossa

Toiminnan kehittäminen
UNIFI ry on vakiinnuttanut toimintansa. Hyvä indikaattori siitä on, että UNIFI:n kannanottoja ja
lausuntoja kysytään ja UNIFI kutsutaan mukaan erilaisiin työryhmiin.
Vuonna 2013 UNIFI otti kantaa sisäasiainministeriön valmistelemaan rahankeräyslain
uudistamiseen. UNIFI:n viesti oli, että rahankeräyslakia uudistettaessa yliopistot tulee ottaa
huomioon erityistapauksena ja lain tulee antaa sekä julkisoikeudellisille yliopistoille että
säätiömuotoisille yliopistoille yhtäläiset oikeudet rahankeräykseen. Yliopistojen edustajat
keskustelivat asiasta suoraan ministerinkin kanssa. Keskustelujen tuloksena oli, että eduskunnalle
annetussa hallituksen esityksessä yliopistoille sallittiin rahankeräykset.
Sosiaali‐ ja terveysministeriö puolestaan pyysi UNIFI:n kantaa käynnissä olevaan SOTE‐
uudistukseen. UNIFI totesi, että sote‐erityisvastuualueissa yliopistojen rooli jää epäselväksi ja
yliopistollisten sairaaloiden rooli jää uusien selvitysten varaan tulevien selvitysten varaan. Myös
yliopistosairaaloiden asema jäi UNIFI:n mielestä hallinnollisesti epäselväksi. Kuka omistaa
sairaalat, sitä ei yksiselitteisesti sanota vaan se jätetään jatkoselvitysten varaan. UNIFI katsoi, ettei
ole perusteltua, että yliopistosairaala ja sote‐erva olisivat erillisiä oikeudellisia yksiköitä.
Tohtorikoulutuksen rakenteet ovat uudistuneet yliopistolain ja yliopistojen uuden rahoitusmallin
myötä. Lähes kaikki yliopistot ovat perustaneet tutkijakoulun, joka voi sisältää useita
tohtoriohjelmia. Yliopistojen oman tohtorikoulutuksen organisoinnin uudistuessa UNIFI:n alla
alkoi kokoontua yliopistojen tutkijakoulujen koordinaattoreiden verkosto käytännön yhteistyön
järjestämiseksi ja helpottamiseksi. Verkosto kokoontui kolme kertaa 2013.
Valtioneuvoston
kanslia
puolestaan
kutsui
UNIFI:n
edustajat
keskustelemaan
Tutkimuslaitosuudistuksesta ja siitä johtuvasta Suomen Akatemian muutoksista.
UNIFI:n sääntöjä uudistettiin vuonna 2013. Uudistuksen taustalla oli yliopistojen määrän
vähentyminen sen jälkeen, kun Taideyliopisto aloitti toimintansa. Hallituksen jäsenten määrää
päätettiin vähentää seitsemästä viiteen ja lisäksi luovuttiin toisesta varapuheenjohtajasta.
Valtuutetut valitsivat sääntöuudistuksen mukaisen hallituksen syyskokouksessa ja uusi hallitus
aloitti toimintakautensa tammikuussa 2014.
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UNIFI:n sihteeristö aloitti verkkosivujen uudistamisen. Tavoitteena on saada käyttöön extranet
kokousten käytännön toiminnan sujuvoittamiseksi.

3. YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSENTEKO JA SISÄINEN HALLINTO
Valtuutettujen kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 25. maaliskuuta Taideyliopiston tiloissa,
Musiikkitalossa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin 27. toukokuuta Aalto‐yliopiston
Kauppakorkeakoulun tiloissa. Valtuutettujen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 27.
marraskuuta Oulun yliopiston tiloissa.
Lisäksi yhdistys järjesti kolme rehtorikokousta.

Hallituksen kokoukset ja toiminta
Yhdistyksen hallitus vastaa asioiden käsittelystä. UNIFI ry:n hallituksen muodostavat
puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja neljä muuta jäsentä. Hallitus kokoontui toimikauden
aikana 10 kertaa. Hallitus kokoontui kuukausittain lukuun ottamatta touko‐ ja heinäkuuta.
Hallituksen puheenjohtajana toimi rehtori Kaija Holli (Tampereen yliopisto); varapuheenjohtajina
dekaani Paula Tuovinen (Taideyliopisto, Teatterikorkeakoulu) ja rehtori/kansleri Thomas
Wilhelmsson (Helsingin yliopisto). Hallituksen muut jäsenet ovat olleet rehtori Jorma Mattinen
(Åbo Akademi), rehtori Tuula Teeri (Aalto‐yliopisto), rehtori Perttu Vartiainen (Itä‐Suomen
yliopisto) ja rehtori Mauri Ylä‐Kotola (Lapin yliopisto).
Valtuutettujen syyskokouksessa 27. marraskuuta valittiin uusi hallitus kaudelle 2014–2015.
Hallituksen jäsenet kaudella 2014–2015 ovat: puheenjohtajana rehtori Kalervo Väänänen (Turun
yliopisto, rehtori Jukka Kola (Helsingin yliopisto), rehtori Matti Manninen (Jyväskylän yliopisto),
rehtori Tuula Teeri (Aalto‐yliopisto) ja rehtori Mauri Ylä‐Kotola (Lapin yliopisto).

Sihteeristö ja toimisto
UNIFI ry:n toimisto sijaitsee Suomen Tiedeseuran omistamissa toimitiloissa Pohjoisella
Makasiinikadulla Helsingissä. Toimitilat jaetaan Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene
ry:n kanssa. Yhdistyksen asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa kolmihenkinen
sihteeristö. Yhdistyksen toiminnanjohtajana on toiminut FT, dosentti Liisa Savunen. Asiantuntija,
FM Hanna Manner‐Tuomen opintovapaan sijaisena on toiminut VTM Paula Ranne.
Järjestösihteeri, FM Elina Ajalinin hoitovapaan‐ ja äitiyslomansijaisena on jatkanut
tradenomiopiskelija Helna Luoto. UNIFI käynnisti joulukuussa toiminnanjohtajahaun ja UNIFI:n
uutena toiminnanjohtajana aloittaa helmikuussa 2014 YTT Leena Treuthardt.
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4. TALOUS
Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, jotka perustuvat yliopistojen opiskelijamääriin.
UNIFI:n toiminnan kustannukset pysyivät vuoden 2012 tasolla. Lisäksi UNIFI:n pystyi käyttämään
Kandipalautteen valmisteluun opetus‐ ja kulttuuriministeriön vuonna 2012 myöntämää
erillisrahoitusta.
Suurin osa menoista kohdistuu yhdistyksen perustoiminnan edellytyksiin: henkilöstön
palkkakustannuksiin sekä toimiston ylläpitokustannuksiin. Kolmanneksi suurin menoerä on
kansainvälinen toiminta.
Toimintavuoden 2013 tilinpäätös osoittaa 22 739,43 euroa ylijäämää.
Yhdistyksen pankkitili on Nordeassa ja maksuliikenteestä sekä muista taloushallinnon palveluista
vastaa Pretax Oy. Yhdistyksen tilintarkastajayhteisönä toimi valtuutettujen 2013 syysvuosi‐
kokouksen päätöksellä Ernst&Young.

5. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS
UNIFI ry:n toiminnan vaikuttavuutta vuositasolla on vaikea mitata. Toiminnan tulokset näkyvät
useimmiten vasta pitkän ajan kuluttua. Toiminta perustuu pitkäaikaisiin yhteistyösuhteisiin ja
kumppanuuksiin Suomen koulutus‐ ja tutkimusjärjestelmän eri osapuolten kanssa.
Annettujen lausuntojen määrä, järjestettyjen seminaarien ja tuotettujen julkaisujen määrät
kuvaavat toiminnan laajuutta ja sitä, mitkä asiat ovat ajankohtaisia kunakin vuonna. Lausuntojen
määrä ei kuitenkaan kerro toiminnan laadusta eikä liitä toimintaa laajempaan korkeakoulu‐ ja
tiedepoliittiseen kontekstiin.
UNIFI ry:n toiminnan pitkäkestoiset tavoitteet ovat olleet yliopistojen hallinnollisen aseman
uudistaminen ja taloudellisten edellytysten turvaaminen, yliopistojen yhteistyö rakenteellisessa
uudistamisessa sekä kansainvälistymisen tukeminen.
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LIITE 1
UNIFI ry:n jäsenet vuonna 2013
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

UNIFI ry:n valtuutettujen kokoukseen kukin yliopisto valitsee valtuutetun. Yhdistyksen
säännöissä ei ole mainintaa siitä, miten yliopisto valtuutetun valitsee vaan yliopistot päättävät
asiasta autonomiansa puitteissa. Yhdistyksen sääntöjen mukaan varsinaisiin kokouksiin kutsutaan
valtuutettujen lisäksi ne jäsenyliopistojen hallitusten puheenjohtajat ja rehtorit, joita ei ole valittu
valtuutetuiksi. Heillä on kokouksessa puheoikeus.
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LIITE 2
UNIFI ry:n lausunnot, kannanotot, seminaarit, julkaisut ja työryhmät vuonna 2013
Lausunnot:
1. Ehdotus koulutuksellisen tasa‐arvon toimenpideohjelmaksi; opetus‐ ja kulttuuriministeriö,
14.1.2013.
2. Rahankeräyslain uudistaminen; sisäasiainministeriö, 18.1.2013.
3. Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä; opetus‐ ja kulttuuriministeriö, 22.1.2013.
4. Opintotuen rakenteellinen kehittäminen; opetus‐ ja kulttuuriministeriö, 22.1.2013.
5. Kansainvälinen selvitys korkeakoulujen turvallisuusjohtamisesta; opetus‐ ja
kulttuuriministeriö, 15.2.2013
6. Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta sekä laiksi or‐
poteosten käyttämisestä, opetus‐ ja kulttuuriministeriö, 21.2.2013
7. EU:n kansainvälisen tutkimus‐ ja innovaatioyhteistyön vahvistaminen ja keskittäminen:
strateginen lähestymistapa, sivistysvaliokunta, 28.2.2013
8. Maahanmuuton tulevaisuus 2020 ‐ työryhmän ehdotus, sisäasiainministeriö, 13.3.2013
9. Kuuleminen ja lausunto lukiokoulutuksen tuntijaosta, opetus‐ ja kulttuuriministeriö,
14.3.2013
10. Monipuoliset ja sujuvat opintopolut. Korkeakoulujen koulutusrakenteiden
kehittämistyöryhmän muistio 2013:2, opetus‐ ja kulttuuriministeriö, 15.4.2013
11. Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013–2016, 19.4.2013
12. Ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen, opetus‐ ja
kulttuuriministeriö, 26.4.2013
13. Pohjoismaiden välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen
muuttamiseen liittyvä HE, opetus‐ ja kulttuuriministeriö, 28.5.2013
14. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi,
opetus‐ ja kulttuuriministeriö, 5.7.2013
15. Esitys opiskelijavalintarekisterilain ja koulutusta koskevien lakien sekä
yhteishakuasetuksen muuttamisesta, opetus‐ ja kulttuuriministeriö, 26.8.2013
16. Opetus‐ ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttaminen, opetus‐ ja kulttuuriministeriö, 20.9.2013
17. Lausuntopyyntö korkeakoulutettujen uutta erikoistumiskoulutuksen kokonaisuutta
valmistelevan työryhmän muistiosta, opetus‐ ja kulttuuriministeriö, 30.9.2013
18. Yliopistojen koulutusvastuiden uudistamista koskevat asetusluonnokset, opetus‐ ja
kulttuuriministeriö, 14.10.2013
19. VNA yliopistojen tutkinnoista annetun VNA:n muuttamisesta, opetus‐ ja
kulttuuriministeriö, 15.10.2013
20. Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi opintotukilain 7 ja 11 §:n muuttamisesta, opetus‐
ja kulttuuriministeriö, 1.11.2013
21. Valtion talousarvio 2014, Valtiovarainvaliokunta, Sivistys‐ ja tiedejaosto, 7.11.2013
22. Lausuntopyyntö ammattikorkeakoulu‐uudistukseen liittyvästä luonnoksesta hallituksen
esitykseksi ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain muuttamisesta, opetus‐ ja
kulttuuriministeriö, 22.11.2013
23. Hallituksen esitys rahankeräyslain muuttamiseksi, sisäasiainministeriö, 29.11.2013
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Muita kannanottoja:
1. Yhteis‐ ja kaksoistutkintojen maksullisuus, opetus‐ ja kulttuuriministeriö, 26.3.2013
2. Maanpuolustuskorkeakoulun nimenmuutos, 9.10.2013
3. Opiskelijaruokailua koskevan selvityshenkilön asettaminen, opetus‐ ja kulttuuriministeriö,
10.10.2013, yhteistyössä Arenen kanssa
Eduskuntakuulemiset:
Sivistysvaliokunta
22.11.2013
4.6.2013
1.11.2013

18.11.2013

21.11.2013

HE eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi, toiminnanjohtaja Savunen
HE 33/2013 vp eduskunnalle laiksi yliopistolain 7 §:n muuttamisesta
(koulutusvastuut)
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle Euroopan talous‐ ja
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Eurooppalaisen korkea‐asteen koulutus
maailmassa
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen
valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain sekä
eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta
HE eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen
koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Muita kuulemisia:
16.1.2013
14.8.2013
25.11.2013
16.12.2013
16.12.2013

Rahankeräyslain uudistaminen; sisäasiainministeriö, toiminnanjohtaja Liisa Savunen
ja asiamies Mikko Kotola (HY).
Yliopistojen kuuleminen sosiaali‐ ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelu‐
ryhmän kokouksessa, rehtori Väänänen.
Työterveyslaitoksen kansainvälisen arvioinnin kuuleminen, toiminnanjohtaja
Savunen
Akatemialain muutoksista strategisen tutkimusneuvoston perustamiseksi, rehtorit
Väänänen ja Teeri, toiminnanjohtaja Savunen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansainvälisen arvioinnin kuuleminen,
rehtori Väänänen, vararehtori Kontula ja toiminnanjohtaja Savunen

Julkaisut:


Yliopistot ja kansainvälisen liikkuvuuden haasteet. Selvitys haasteista ja mahdollisuuksista
sujuvoittaa yliopiston henkilökunnan kansainvälistä liikkuvuutta; Ahlblad‐Bordi U.;
Sivistystyönantajat; 29.4.2013.

UNIFI ry:n asettamat työryhmät:


Yliopistojen opiskelijapalautejärjestelmää valmisteleva työryhmä
Pj. vararehtori Olli Silvén. Jäsenet ovat vararehtorit Jukka Kola (Ulla‐Maija Forsberg
09/2013‐12/2013), Jari Perkiömäki (Paula Tuovinen 10/2013‐12/2013), Martti Raevaara,
Hannu Rantanen, Helena Rasku‐Puttonen sekä toiminnanjohtaja Liisa Savunen.
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Asiantuntijajäsenet ovat koulutuspoliittinen asiantuntija Suvi Eriksson (SYL) (Topi Artukka
03/2013‐08/2013), opetusneuvos Tomi Halonen, opetusneuvos Armi Mikkola (OKM),
Marja‐Liisa Saarilammi (Korkeakoulujen arviointineuvosto) (Hannele Seppälä 06/2013‐
12/2012). UNIFI:n oman henkilöstön lisäksi sihteeristössä on mukana tutkija Juha Sainio.
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LIITE 3
UNIFI ry:n edustajat eri organisaatioiden asettamissa työryhmissä:
Kansalliseen koulutus‐ ja tiedepolitiikkaan liittyvät:
Organisaatio
CIMO
CSC

Elinkeinoelämän
keskusliitto
FinELib
Helsingin Yrittäjät ry

OPH
OPH
OPH
OPH
OPH

OPH

Hanke/työryhmä tms.
Korkeakouluyhteistyön
asiantuntijaryhmä
RAKETTI‐ohjausryhmä

Työnantajapalautteen valmistelu
Kansallisen elektronisen kirjaston
ohjausryhmä
Koulutusvaliokunta

Musiikki‐, teatteri‐ ja tanssialan
koulutustoimikunta
Kuvataiteen koulutustoimikunta
Tietojenkäsittelyalan
koulutustoimikunta
Sosiaalialan koulutustoimikunta
Sähkö‐, elektroniikka‐ ja
tietotekniikka‐alan
koulutustoimikunta
Taideteollisuusalan
koulutustoimikunta

OPH

Koulutustutkimusfoorumi

OKM

CIMO, North‐South‐South Higher
Education Institution Network
EU‐asioiden komitean jaosto 30
(koulutus)
Opintotukiasiain neuvottelukunta

OKM
OKM
OKM

Ammattikorkeakoulujen ja
yliopistojen opiskelijavalintojen,
sähköisten hakujärjestelmien ja
valtakunnallisten yhteishakujen
kehittämisryhmä

Edustaja
Forskningsdirektör Maj‐Britt
Hedvall, Hanken
rehtori Matti Jakobsson, VY
osastopäällikkö Mikko
Markkola, TaY
tietohallintojohtaja Ilkka
Siissalo, HY
asiantuntija Paula Ranne

Toimikausi
2007–
4.6.2008–

rehtori Matti Manninen

2013‐

toiminnanjohtaja Liisa
Savunen (kutsuttuna)

2010–

lehtori Ville Sandqvist, TeaK

1.1.2011–
31.12.2013
1.1.2011–
31.12.2013
1.1.2011–
31.12.2013
1.1.2011–
31.12.2013
1.1.2011–
31.12.2013

rehtori Markus Konttinen,
KuvA
varajäsen professori Jukka
Heikkilä, JY
professori Anneli Pohjola, LY
professori Pertti
Silvennoinen, LTY
prof. Timo Salli, Aalto;
varajäsen lehtori Janne
Hirvonen, Aalto
toiminnanjohtaja Liisa
Savunen
toiminnanjohtaja Liisa
Savunen
toiminnanjohtaja Liisa
Savunen
opintohallintopäällikkö Petri
Sjöblom, TY

(1.1.2011)
1.11.2012–
31.12.2013
2012‐

vararehtori Jukka Kola/Ulla‐
Maija Forsberg/Keijo
Hämäläinen, HY
akateeminen rehtori Jukka
Mönkkönen, ISY

13.11.2008–
31.5.2014

2010–
pysyvä
1.5.2012–
30.4.2015
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OKM

Kiinassa toimivan korkeakoulujen
erityisasiantuntijan tukena toimiva
ohjausryhmä

toiminnanjohtaja Liisa
Savunen

1.12.2012‐

OKM

Elinikäisen oppimisen neuvosto

1.6.2012–
31.5.2015

OKM

Elinikäisen oppimisen neuvoston
työpaikalla tapahtuvan oppimisen
jaosto
Korkeakoulujen
lukukausimaksukokeilun seuranta
ja arviointi
Kielitaidon ja EU‐/ETA‐maiden
ulkopuolella hankitun terveysalan
osaamisen täydentäminen ‐
työryhmä
Suomen Bologna‐
asiantuntijaryhmä
Elinikäisen ohjauksen ohjaus‐ ja
yhteistyöryhmä
Rakennetyöryhmä

vararehtori Jukka
Kola/johtaja Pirjo Hiidenmaa,
HY; varajäsen johtaja Paula
Ihalainen, TTY
johtaja Kirsi Miettinen, Aalto

OKM

OKM

OKM
OKM
OKM

6.9.2012–
31.5.2015

vararehtori Martti Raevaara,
Aalto

13.10.2009–
31.12.2014

professori Kari Mattilaa
(TaY)

14.3.–
31.12.2013

koulutuspäällikkö Kirsi
Reiman, TTY
kehitysjohtaja Jukka Mäkinen

1.7.2011–
31.12.2013
1.9.2011–
31.1.2015
12.9.2012‐
14.2.2013
1.1.2012–
31.12.2014

vararehtori Riitta Pyykkö
(TY)
vararehtori Helena Rasku‐
Puttonen, JY; varajäsen
palvelujohtaja Kati Kettunen,
HY
vararehtori Kalle‐Antti
Suominen, TY

OKM; TEM

Opiskelijoiden
oikeusturvalautakunta

OKM

Tieteellisen laskennan
yhteistyöfoorumi

OKM

Tutkimuksen tietoaineistot,
koordinaatioryhmä

Professori Eero Vuorio

25.1.2012‐
31.3.2014

OKM

Tutkimuksen tietoaineistot, Tiedon
saatavuus‐työryhmä

2013‐

Suomen Akatemia

Kansallisen
tutkimusinfrastruktuurien
asiantuntijaryhmä

SYTY

Sivistystyönantajat ry

Sosiaali‐ ja terveydenhuollon
kansallisen kehittämisohjelman
johtoryhmä
Hallitus

johtaja Sami Borg,
Yhteiskuntatieteellisen
tietoarkisto (TaY)
rehtori Tuula Teeri, Aalto;
rehtori Thomas
Wilhelmsson/vararehtori
Johanna Björkroth
vararehtori Kimmo Kontula,
HY

TEM

Tekesin valtuuskunta

rehtori Jorma Mattinen, ÅA
rehtori Matti Manninen, JY
rehtori Eva Liljeblom,
Hanken

2013‐
31.12.2015

2012‐

30.9.2011–
30.4.2015
2012‐
2012–2015
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TEM
Tieteellisten Seurain
Valtuuskunta (TSV)

Tutkimuseettinen
neuvottelukunta
Turun
yliopisto/Brahea
Turun
yliopisto/Brahea
Valtioneuvosto
Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiö
Ylioppilastutkintolaut
akunta

EU‐asioiden komitean jaosto 20:n
laaja kokoonpano
Julkaisufoorumi ‐hanke,
ohjausryhmä

Väitöskirjaprosessin eettiset
kysymykset
Aikaisemmin hankitun osaamisen
tunnistaminen ja tunnustaminen,
ESR‐hanke, ohjausryhmä
Osaamisperustaisuus
opetussuunnitelmissa, ESR‐hanke,
ohjausryhmä
Tutkimus‐ ja innovaationeuvosto

toiminnanjohtaja Liisa
Savunen
rehtori Matti Manninen
1.8.2012‐ sihteeristössä
toiminnanjohtaja Liisa
Savunen
toiminnanjohtaja Liisa
Savunen
toiminnanjohtaja Liisa
Savunen

2010‐2012
uusi
ohjausryhmä
1.8.2012‐

toiminnanjohtaja Liisa
Savunen
rehtori Kaija Holli

Valtuuskunta

vararehtori Pirjo Nuutila, TY

Korkeakoulu‐ ja
työelämäyhteistyöryhmä

vararehtorit Harri Melin
(Tampereen yliopisto) ja
Martti Raevaara (Aalto‐
yliopisto)
Professori Seppo Hölttä
(TaY)

FinCEAL‐hankkeen
ohjausryhmään

pysyvä

1.3.2011–
31.3.2015
1.1.2012–
31.12.2013
2013‐

2013‐

Kansainväliseen toimintaan liittyvät:
Organisaatio
EUA

Council

EUA

Research Policy Working Group

EUA

Pääsihteerien verkosto

EUA
EUA

Nomination Committee
EUA/EC DG Research JRC Working
Group on Smart Specialisation
Strategy
NUS:n hallitus

NUS (Det Nordiska
Universitetssamarbetet)

Edustaja
rehtori Kaija Holli, TaY

Toimikausi
2012–2013

kansleri Ilkka Niiniluoto,
HY
toiminnanjohtaja Liisa
Savunen
kansleri Krista Varantola
rehtori Perttu Vartiainen,
ISY

pysyvä

rehtori Thomas
Wilhelmsson,
puheenjohtajana

2006–
2012 ‐
2013 ‐

2012–2013

