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1. UNIFI RY:n TOIMINTA‐AJATUS
UNIFI – 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
välttämättömiä investointeja tulevaisuuteen.
Suomen yliopistot UNIFI ry on yliopistojen yhteinen ääni ja toiminnan tuki. Yliopistot ovat
maamme tulevaisuuden tekijä. Suomen yliopistot UNIFI ry:n tehtävänä on tukea yliopistoja kaikin
keinoin tässä tärkeässä tehtävässään.
Yhdistykseen kuuluvat 14 yliopistolain mukaista yliopistoa sekä Maanpuolustuskorkeakoulu (liite
1.). UNIFI jatkaa vuonna 1969 perustetun Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston työtä
yliopistojen hyväksi.

UNIFIN ARVOJA OVAT SIVISTYS, LUOVUUS JA VAIKUTTAVUUS
UNIFI ry:n 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 ja
vaikuttavuuteen sekä edellytyksiä tunnistaa ja osoittaa toiminnan tuottama arvo yliopistoille ja
yhteiskunnalle.

2. TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2016
2.1 Tavoitteet vuonna 2016
UNIFI:n tavoitteena vuonna 2016 oli
‐ edistää yliopistojen taloudellisia toimintaedellytyksiä sekä asemaa ja vaikuttavuutta
yhteiskunnassa,
‐

tukea yliopistojen rakenteellista kehittämistä

‐

edistää Suomen tutkimus‐ ja korkeakoulujärjestelmän kehittämistä laadun ja
kustannustehokkuuden vahvistamiseksi,

‐

vahvistaa yliopistojen välistä yhteistyötä koulutuksessa ja tutkimuksessa sekä

‐

edistää yliopistojen kansainvälistymistä.
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2.2 Toiminta vuonna 2016

Yliopistojen taloudellisten toimintaedellytysten sekä yhteiskunnallisen aseman ja
vaikuttavuuden edistämiseksi
UNIFI ry nosti esiin yliopistojen lainsäädäntöä ja taloudellisia toimintaedellytyksiä koskevia
kysymyksiä ja vaikutti niitä koskeviin valmistelu‐ ja päätöksentekoprosesseihin. UNIFI antoi
toimintakertomusvuoden aikana 17 lausuntoa (OKM 13 kpl, TEM 2 kpl, SiV 1 kpl, VaV 1 kpl, PM 1
kpl, SM 1 kpl, PuV 1 kpl) ja laati kaksi kannanottoa. UNIFI osallistui kutsuttuna ja valmisteli
kirjalliset kantansa eduskunnan eri valiokuntien kuulemistilaisuuksiin (SiV 5 kpl, SiTJ 2 kpl).
Tiedotteita laadittiin kaikkiaan 9 kpl:tta (unifi.fi/tiedotteet). UNIFIn sihteeristö julkaisi vuoden
aikana kolme blogikirjoitusta (unifi.fi/blogi) ja kaksi uutiskirjettä. UNIFIn sihteeristö pyrki
vahvistamaan viestintätoimintaansa ja ottamaan entistä aktiivisemmin osaa julkiseen keskusteluun
sekä sosiaalisen median että lehdistön välityksellä. Helsingin Sanomissa julkaistiin kolme UNIFIn
sihteeristön laatimaa mielipidekirjoitusta/ vastinetta.
Sidosryhmäyhteistyötä tehtiin vuonna 2016 mm. tapaamalla eri organisaatioiden edustajia,
osallistumalla seminaareihin sekä pitämällä yliopistojen näkemyksiä ja linjauksia valottavia
puheenvuoroja keskeisistä koulutus‐ ja tiedepoliittisista kysymyksistä. Ajankohtaisia aiheita
vuonna 2016 olivat suomalaisen tutkimus‐ ja korkeakoulujärjestelmän pitkän tähtäimen linjaukset
sekä yliopistojen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja rakenteellinen kehittäminen. Myös valtion
rahoitus yliopistojen toimintaan ja valtiontalouden säästöt nostettiin aktiivisesti keskusteluun.
UNIFI järjesti yhteistyössä TUHA‐verkoston kanssa 21.4.2016 Kansallinen tutkimuksen arviointi ‐
seminaarin. Arenen kanssa toteutettiin 24.5.2016 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden jatkotoimet‐
hankkeen loppuseminaari sekä 1.12.2016 erikoistumiskoulutushankkeen päätösseminaari.
TUTKAS ry:n kanssa UNIFI kutsui koolle 26.4.2016 työpajan, joka käynnisti yliopistojen yhteisen
tulevaisuusvision laadinnan. Valtioneuvoston ennakointiverkoston kanssa UNIFI toteutti kaksi
Foresight Friday‐tapahtumaa (18.3.2016 ja 9.9.2016). Ensimmäinen tilaisuus liittyi UNIFIn ja
Arenen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden jatkotoimet – hankkeeseen ja toinen yliopistojen
visioprosessiin.
UNIFIn hallitus, rehtorikunta ja sihteeristö pitivät yllä säännöllistä vuoropuhelua
sivistysvaliokunnan, Akavan, Professoriliiton, Tieteentekijöiden liiton, OAJ:n, Suomen Akatemian,
Arene ry:n, Sivistystyönantajat ry:n, SYLin sekä työ‐ ja elinkeinoministeriön kanssa.
Sivistystyönantajat ry:n ja Arenen kanssa järjestettiin tammikuussa vuotuinen kaksipäiväinen
hallitusten yhteisseminaari. Yhteistyö opetusministerin ja opetus‐ ja kulttuuriministeriön
virkamiehistön kanssa oli tiivistä ja hyvin toimivaa.
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 UNIFI ry:n edustajaksi. Vuoden aikana UNIFI nimesi
edustajiaan keskeisten sidosryhmien työ‐ ja ohjausryhmiin seuraavasti: OKM 16 kpl, OPH 4 kpl,
EUA 2 kpl, Euroopan komissio 1 kpl, Kansalliskirjasto 1 kpl, TEM 1 kpl, MMM 1 kpl.
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Yliopistojen rakenteellisen kehittämisen tukemiseksi
UNIFI tilasi Taideyliopiston vararehtori Paula Tuoviselta rakenteellisen kehittämisen selvityksen,
joka julkistettiin 30.11.2016 (http://www.unifi.fi/toiminta/rake/).
UNIFIn koolle kutsumat RAKE‐hankkeiden kolme opetuksesta vastaavien vararehtoreiden
toimeenpano‐ ja seurantaryhmää (1. kauppatieteet, yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet; 2.
lääketiede, luonnontieteet ja tekniikka; 3. vieraat kielet ja kulttuurit, humanistiset alat, filosofia ja
psykologia) jatkoivat toimintaansa vuosina 2014 – 2016 toteutettujen rakenteellisen kehittämisen
hankkeiden suositusten toimeenpanon tukemiseksi.
UNIFI keskusteli kaikkia yliopistoja koskevista periaatteellisista kysymyksistä ja laati niiden
perusteella yliopistojen yhteisiä kannanottoja ja periaatteita. Yhdessä Suomen yrittäjät ry:n kanssa
UNIFI
laati
yliopistojen
ja
yrittäjien
yhteiset
yrittäjyyssuositukset
(www.unifi.fi/toiminta/julkaisut/). UNIFI ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) laativat
yliopistoille suosituksen Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus‐ ja tarkastusprosessiin.
Suositus löytyy TENKin verkkosivuilta osoitteessa www.tenk.fi.

Suomen tutkimus‐ ja korkeakoulujärjestelmän laadun ja kustannustehokkuuden
vahvistamiseksi
UNIFI käynnisti vuoden 2016 alussa visioprosessin, jonka tavoitteena oli määritellä Suomen
yliopistoille yhteistä suuntaa. Prosessiin kutsuttiin mukaan laajasti korkeakoulu‐ ja
tutkimusjärjestelmän toimijoita sekä muita yliopistojen sidosryhmiä. Työn tuloksena valmistui
yliopistojen yhteinen vuoteen 2025 ulottuva visio ”Yhdessä, Avoimesti, Uudistaen”
(http://www.unifi.fi/visio/).
UNIFIn nimeämät edustajat osallistuivat korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön
syventämisen kehittämisprosessiin (ns. KOTUMO). KOTUMO‐tiekartan 2015–2017 keskeisenä
tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät edellytykset Suomessa tehtävän tutkimuksen ja
innovaatiotoiminnan laadun kehittämistyölle sekä vahvistaa suomalaisen tiedemaailman
kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta kokoamalla voimavaroja, lisäämällä yhteistyötä ja
selkeyttämällä työnjakoa.

Yliopistojen välisen yhteistyön edistämiseksi ja toiminnan tukemiseksi
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistot UNIFI ry ja Kopiosto ry
neuvottelivat syksyllä 2016 sopimuksen opetus‐ ja tutkimuskäytön sekä hallinnollisen käytön
kopiointiluvista yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tammikuusta 2017 alkaen. Keskitetty
sopimusratkaisu koskee kaikkia UNIFIn jäsenyliopistoja. Keskitetyllä sopimuksella saavutetaan
yliopistoille merkittäviä kustannussäästöjä verrattuna siihen, että kukin yliopisto neuvottelisi
sopimuksen Kopioston kanssa erikseen.
UNIFI koordinoi yliopistojen valtakunnallisen opiskelijapalautejärjestelmän Kandipalautteen
toimintaa ja kehittämistä. Sopimus yliopistojen ja saksalaisen järjestelmätuottajan CHE Consult
GmBH:n kanssa päättyi vuoden 2016 lopussa, joten vuotta 2016 leimasi Kandipalautteen uudelleen
järjestäminen. Kyselyn sisältö uudistettiin kevään aikana kokonaan Kandipalaute‐työryhmän ja
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vararehtorikokouksen päätösten myötä, ja vuoden 2017 alusta Kandipalaute‐kyselyn pohjana
käytetään Helsingin yliopistossa kehitettyä, oppimista, opiskelua ja opetusta koskevaan
tutkimukseen perustuvaa HoWULearn‐kyselyä. Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastaa Tieteen
tietotekniikan keskus CSC. Uusi käyttöjärjestelmä antaa aiempaa enemmän toimivaltuuksia
yliopistojen edustajille (Kandipalaute‐koordinaattorit, pääkäyttäjät), ja syksyn aikana UNIFIn
sihteeristö, CSC:n edustajat ja Kandipalaute‐koordinaattorit tekivät tiivistä yhteistyötä järjestelmän
hienosäätämiseksi ja sujuvan käyttöönoton varmistamiseksi. Jatkossakin UNIFI huolehtii yhdessä
Kandipalaute‐työryhmän ja Kandipalaute‐koordinaattoreiden kanssa järjestelmän toimivuudesta
ja kehitystyöstä.
UNIFIn sihteeristö tuki toimintakertomusvuonna yliopistoja kärkihankevalmistelussa sekä
Suomen Akatemian profilaatiorahoituksen hakuprosessissa. UNIFI myötävaikutti EAIE‐
konferenssin saamiseen Helsinkiin vuonna 2019 sekä Helsinki Challenge‐hankkeen
käynnistymiseen. Sihteeristö neuvotteli UNIFIn, Turun yliopiston, Säätiöiden ja rahastojen
neuvottelukunnan ja Arenen välillä sopimuksen, jonka perusteella Turun yliopisto jatkaa Aurora‐
rahoitustietokannan sisällön tuottamista. Vuodesta 2017 alkaen Aurora‐palvelujen rahoituksesta
vastaavat pääasiassa yliopistot sekä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta (SRNK). Aurora‐
rahoitustietokanta on kansallinen, avoin ja maksuton rahoitustietokanta, jonne on kerätty tiedot
sadoista rahoitusmahdollisuuksista eri aloilta.
Vuonna 2015 opetus‐ ja kulttuuriministeriö antoi UNIFIlle yliopistojen erikoistumiskoulutusten
koordinaatiotehtävän ja ‐hankkeen, jota varten palkattiin määräaikainen asiantuntija vuosiksi
2015–2016. Vuonna 2016 asiantuntija on tukenut yliopistoja erikoistumiskoulutusten
suunnittelussa ja toimeenpanossa edistämällä erikoistumiskoulutuskonsortioiden syntymistä,
tukemalla konsortioita sopimusvalmisteluissa ja koulutusten käynnistämisessä, sekä
vahvistamalla yliopistojen toimijoiden, työ‐ ja elinkeinoelämän edustajien ja korkeakoulusektorien
välistä yhteistyötä. Vuoden 2016 aikana hankkeessa valmisteltiin yhteistyössä Arenen vastaavan
hankkeen kanssa Korkeakoulujen erikoistumiskoulutukset – Käsikirja koulutusten kehittäjille, joka on
saatavissa UNIFIn verkkosivuilta. Joulukuussa asiantuntijan työsuhdetta päätettiin jatkaa vielä
huhtikuuhun 2017 hankkeen viimeistelemiseksi ja korkeakoulujen hankkeiden tukemiseksi.
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.
Vuoden 2016 keväällä valmistui yliopistojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden jatkotoimet (YVVj)
–hanke, joka toteutettiin OKM:n hankerahoituksella. Hankkeen tavoitteena oli edistää
korkeakoulujen strategista johtamista, kykyä asettaa tavoitteita suhteessa haluttuihin vaikutuksiin
ja vaikuttavuuteen sekä edellytyksiä tunnistaa ja osoittaa toimintansa tuottama lisäarvo
yhteiskunnassa. Hankkeen tulosten julkistusseminaarissa 24.5.2016 julkistettiin korkeakoulujen
yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden
verkkosivu vaikuttavakorkeakoulu.unifi.fi.
Yhteenveto
hankkeen tuloksista: http://www.unifi.fi/toiminta/julkaisut/.
UNIFIlla on yhteisiä hankkeita tai UNIFI osallistuu asiantuntijana hankkeiden toteuttamiseen
useiden sidosryhmien kanssa. Vuonna 2016 UNIFIn sihteeristö osallistui seuraavien hankkeiden,
verkostojen tai ohjausryhmien toimintaan: OHA‐forum (yliopistot), TUHA‐verkosto, erityisesti
valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto (yliopistot), Yliopistojen tietohallintojohtajien verkosto
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(FUCIO), EU 20‐ ja EU 30‐jaostot (TEM, OKM), Eurostudent (OKM), FinCeal+ (Unipid), Science
without Borders (CIMO), North–South–South (CIMO).

Yliopistojen kansainvälistymisen edistämiseksi
UNIFI toimii pohjoismaisten rehtorineuvostojen yhteistyöverkostossa, Det Nordiska
universitetssamarbetet NUS sekä Euroopan yliopistoyhtdistyksessä, European University
Association (EUA). UNIFI edustaa NUS:issa ja EUA:ssa 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 sihteeristö vastaanotti Kreikan varaopetusministerin delegaation 14.6.2016. UNIFI edisti
toiminnallaan yliopistojen kansainvälistä yhteistyötä myös EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.
UNIFI toimi aktiivisesti koulutusviennin esteiden purkamiseksi lausumalla EU/ETA ‐maiden
ulkopuolistenopiskelijoiden lukuvuosimaksuja koskevista lakiesityksistä sekä eduskunnan
sivistysvaliokunnalle että opetus‐ ja kulttuuriministeriölle.

3. YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO
Päätöksenteko
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 22.4.2016 Tampereen yliopistossa ja
syyskokous 30.11.2016 Akavatalossa Helsingissä. Kukin yliopisto valitsee valtuutetun UNIFI ry:n
valtuutettujen kokoukseen. 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.
Valtuutettujen kokous tarkisti 30.11.2016 UNIFIn strategian, jossa kuvataan toiminta‐ajatus sekä
tavoitteet ja toimenpiteet, joilla UNIFI ja sen sihteeristö edistävät toiminta‐ajatuksen toteutumista.
UNIFIn hallituksen on määrä tarkistaa strategia kerran toimikautensa aikana. Strategian linjauksia
toimeenpannaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan laadittavissa toimintasuunnitelmissa. UNIFIn tulo‐
ja menoarvio hyväksytään vuodeksi kerrallaan.
Yhdistys järjesti viisi rehtorikokousta, neljä opetuksesta vastaavien vararehtorien kokousta ja
yhden tutkimusvararehtorikokouksen.
UNIFI ry:n 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 Anneli Pauli (Lappeenrannan teknillinen
yliopisto) (erosi hallituksesta 17.2.2016), rehtori Liisa Laakso (Tampereen yliopisto) (valittiin
hallitukseen 22.4.2016), rehtori Matti Manninen (Jyväskylän yliopisto) ja rehtori Kalervo Väänänen
(Turun yliopisto).
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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 (erikoistumiskoulutuksen
koordinaatiotehtävä). Järjestösihteerinä toimi tradenomiopiskelija Helna Luoto. Sihteeristössä toimi
viestinnän korkeakouluharjoittelijana 15.3.–30.6.2016 VTM Nuppu Pelevina.
UNIFI ry:n toimisto sijaitsee Suomen Tiedeseuran omistamissa toimitiloissa Pohjoisella
Makasiinikadulla
Helsingissä.
Toimitilat
ja
toimistotilat
ja
‐palvelut
jaetaan
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n kanssa.

4. ARVIO TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA
Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, jotka perustuvat yliopistojen opiskelijamääriin.
Vuonna 2016 yhdistyksen tuotot olivat yhteensä 528 360,62 euroa, mikä muodostui yliopistojen
jäsenmaksuista (yhteensä 342 830,00 euroa) ja muista tuotoista (yhteensä 185 530,62 euroa, ml.
OKM:n avustukset YVVj‐ ja ERKO‐projekteille 180 837,19 euroa; ansiomerkkituotot 693,43 euroa;
taidealan rakenteellisen kehittämisen hankkeen palkkio 4000,00 euroa).
Vuoden 2016 tilinpäätös osoittaa 34 891,74 euron ylijäämää. Suurin osa menoista kohdistui
yhdistyksen perustoiminnan edellytyksiin; henkilöstön palkkakustannuksiin ja palkkioihin,
yhteensä 242 749,66 euroa (275 728,85 euroa vuonna 2015) ja toimiston ylläpitokustannuksiin,
yhteensä 101 107,17 euroa (60 626,38 euroa vuonna 2015). Kolmanneksi suurin menoerä olivat
kansainvälisen toiminnan kustannukset, yhteensä 16 078,57 euroa (19 613,18 vuonna 2015). Uuden
esitystavan vuoksi luvut eivät ole suoraan verrattavissa vuoden 2015 lukuihin.
Yhdistyksen pankkitili on Nordeassa ja maksuliikenteestä sekä muista taloushallinnon palveluista
vastasi Accountor Oy 30.3.2016 saakka ja 1.4.2016 alkaen Talenom Oy. Yhdistyksen
tilintarkastajayhteisönä toimi valtuutettujen 2016 syysvuosikokouksen päätöksellä KPMG Oy Ab.

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 tutkimus‐ ja koulutusjärjestelmän 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.
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LIITE 1
UNIFI ry:n jäsenet vuonna 2016
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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LIITE 2
UNIFI ry:n asettamat työryhmät:
Kandipalaute‐työryhmä
Professori Olli Silven, Oulun yliopisto (pj); vararehtori Eero Eloranta, Aalto yliopisto;
koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL);
arviointineuvos Kirsi Hiltunen, Kansallinen koulutuksen arviointineuvosto (KARVI);
vararehtori Helena Rasku‐Puttonen, Jyväskylän yliopisto; tutkija Juha Sainio, Turun
yliopisto; dekaani Patrik Scheinin, Helsingin yliopisto; opetusneuvos Armi Mikkola,
opetus‐ ja kulttuuriministeriö; ylitarkastaja Jukka Haapamäki, opetus‐ ja
kulttuuriministeriö (varajäsen). Työryhmän sihteerit: asiantuntijat Jarmo Kallunki ja Marko
Niemi, UNIFI.
RAKE‐jatkotyöryhmä 1: kauppatieteet, yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet
vararehtori Riitta Pyykkö (TY), vararehtori Harri Melin (TaY), vararehtori Helka‐Liisa
Hentilä (OY), dekaani Patrik Scheinin (HY), vararehtori Jukka Mäkelä (LY), vararehtori
Eero Eloranta (Aalto), dekaani Harri Siiskonen (UEF), vararehtori Helena Rasku‐Puttonen
(JY), vararehtori Minna Martikainen (Hanken), vararehtori Göran Djupsund/vararehtori
Malin Brännback (ÅA), vararehtori Jaana Sandström (LUT), vararehtori Vesa
Suutari/rehtori Jari Kuusisto (VY)
RAKE‐jatkotyöryhmä 2: lääketiede, luonnontieteet ja tekniikka (ml. psykologian alan suositukset
lääketieteen alalla huomioiden)
vararehtori Kalle‐Antti Suominen (TY), vararehtori Taina Pihlajaniemi (OY), vararehtori
Keijo Hämäläinen (HY), vararehtori Tuija Pulkkinen (Aalto), vararehtori Jaakko Puhakka
(UEF), dekaani Henrik Kunttu (JY), vararehtori Mika Hannula (TTY), vararehtori Niklas
Sandler (ÅA), vararehtori Jari Hämäläinen (LUT), dekaani Erkki Antila/rehtori Jari
Kuusisto (VY)
RAKE‐jatkotyöryhmä 3: vieraat kielet ja kulttuurit, humanistiset alat, filosofia ja psykologia
vararehtori Jyrki Heinonen (MPKK), vararehtori Harri Melin (TaY), vararehtori Helka‐Liisa
Hentilä (OY), vararehtori Anna Mauranen (HY), vararehtori Kaarina Määttä (LY),
vararehtori Antti Ahlava (Aalto), dekaani Markku Filppula (UEF), dekaani Minna‐Riitta
Luukka (JY), dekaani Pekka Santtila (ÅA), vararehtori Riitta Pyykkö (TY), vararehtori Nina
Pilke/professori Merja Koskela (VY), vararehtori Katariina Mustakallio (TaY)
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UNIFI ry:n edustajat eri organisaatioiden asettamissa työryhmissä:
Kansalliseen koulutus‐ ja tiedepolitiikkaan liittyvät:
Organisaatio
CIMO

Hanke/työryhmä tms.
HEI ICI ohjausryhmä

CSC

Hallitus

CSC

Neuvottelukunta

FinELib

Kansallisen elektronisen kirjaston
ohjausryhmä
Maaseutupolitiikan neuvosto

MMM
OPH
OPH

Musiikki‐, teatteri‐ ja tanssialan
koulutustoimikunta
Kuvataiteen koulutustoimikunta

Edustaja
Leena Wahlfors, varajäsen:
Marko Niemi
Matti Manninen (JY)
Liisa Huovinen (Taide), Ilkka
Niemelä (Aalto)
Matti Manninen (JY); varajäsen
Kaisa Miettinen (JY)
jäsen: Toivo Muilu (OY),
varajäsen: Sari Iivonen (Mikkeli)
Ville Sandqvist (Taide)

Toimikausi
2016 ‐ 2018
2016‐
2016‐
2013–2016
5/2016 ‐ 12/2020
1.1.2014–
31.12.2016
1.1.2014–
31.12.2016
1.1.2014–
31.12.2016

OPH

Tietojenkäsittelyalan
koulutustoimikunta

Irmeli Kokko, varajäsen: Markus
Konttinen (Taide)
varajäsen professori Jukka
Heikkilä (TY)

OPH

Sosiaalialan koulutustoimikunta

Anneli Pohjola (LY)

1.1.2014–
31.12.2016

OPH

Sähkö‐, elektroniikka‐ ja
tietotekniikka‐alan
koulutustoimikunta
Taideteollisuusalan
koulutustoimikunta

professori Pertti Silvennoinen
(LUT)

1.1.2014–
31.12.2016

Timo Salli (Aalto); varajäsen
Janne Hirvonen (Aalto)

1.1.2014–
31.12.2016

OPH

Tekstiili‐ ja vaatetusalan
koulutustoimikunta

‐2016

OPH

Merenkulkualan koulutustoimikunta

OPH

Koulutustutkimusfoorumi

Pirjo Hirvonen (Aalto),
varajäsen: Heidi Pietarinen
(Aalto)
Sari Nyroos (TY), varajäsen:
Sakari Kajander (TY)
toiminnanjohtaja Leena
Wahlfors

OPH

Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen
ennakointiprojekti

OPH

Varhaiskasvatussuunitelman
perusteiden laadintatyötä ohjaava
ohry
Taiteen perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden
laadintatyötä ohjaava ohry

Kirsi Karila (TaY)

‐10/2016

Martti Raevaara (Aalto)

2016‐2017

Leena Wahlfors

pysyvä

OKM

EU‐asioiden komitean jaosto 30
(koulutus)
EU‐20 jaosto

Leena Wahlfors

pysyvä

OKM

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta

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

OPH

OPH

OKM

‐2016
2014‐
1.8.2015‐
31.7.2018
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OKM

Opintotukiasiain neuvottelukunta

Petri Sjöblom (TY)

OKM

Kalle‐Antti Suominen (TY)
Thomas Wilhelmsson (HY)

2014‐

Sami Borg (Tay)

‐2017

Mikko Markkola (TaY), Juha
Sainio (TY), Leena Wahlfors

6/2016 ‐ 12/2016

Juha Kinnunen (Aalto)

6/2016 ‐ 3/2017

TSV

Tieteellisen laskennan
yhteistyöfoorumi
Avoin tiede ja tutkimus,
Strategiaryhmä
ATT‐hanke, Tutkimuksen
pitkäaikaissaatavuustyöryhmä
Työryhmä kehittämään laadullisen
työllistymisen sisällyttämistä
korkeakoulujen rahoitusmalleihin
Ylioppilastutkinnon kehittämistarpeita
selvittävä työryhmä
Julkaisufoorumi, ohjausryhmä

1.5.2015 ‐
30.4.2018
2016 ‐ 31.12.2018

rehtori Matti Manninen

2016‐2019

UniPID

FinCEAL+

Leena Wahlfors

2013 ‐ 2016

OKM
OKM
OKM

OKM

Kansainväliseen toimintaan liittyvät:
Organisaatio
EUA
EUA

Council

EUA

Research Policy Working Group
(RPWG)
Pääsihteerien verkosto (SG)

EUA

RIS3 Expert Group

NUS (Det Nordiska
Universitetssamarbetet)

Edustaja
puheenjohtaja Jouko
Niinimäki
rehtori Kalervo Väänänen

Toimikausi
2016–2017

toiminnanjohtaja Leena
Wahlfors
rehtori Jari Kuusisto

2014–

rehtori Matti Manninen
toiminnanjohtaja Leena
Wahlfors

2016–

10/2015‐
2016‐

