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UNIFIN STRATEGIA
Lukijalle
Tässä asiakirjassa kuvataan Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry:n toiminta-ajatus ja arvot
sekä strategiset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla Unifi ja sen sihteeristö edistävät toiminta-ajatuksen
toteutumista.
Unifin hallitus tarkistaa strategiaa kerran toimikautensa aikana. Strategian linjauksia
toimeenpannaan vuodeksi kerrallaan laadittavassa toimintasuunnitelmissa, jonka valtuutettujen
kokous hyväksyy sääntömääräisesti järjestettävässä syysvuosikokouksessaan. Unifin tulo- ja
menoarvio hyväksytään vuodeksi kerrallaan.
Tämä asiakirja on hyväksytty Unifin valtuutettujen kokouksessa 20.11.2019.

STRATEGIA
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.
Yliopistot ovat maamme tulevaisuuden tekijä. Unifin tehtävänä on tukea yliopistoja kaikin keinoin
tässä tärkeässä tehtävässään.
Unifi on yliopistojen yhteinen ääni ja toiminnan tuki. Yhdistykseen kuuluu 13 yliopistolain
mukaista yliopistoa sekä Maanpuolustuskorkeakoulu. Unifi jatkaa vuonna 1969 perustetun
Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston työtä yliopistojen hyväksi.

Arvot
Unifin arvoja ovat sivistys, luovuus ja vaikuttavuus
Unifin arvot ohjaavat yhdistyksen toimintaa ja päätöksentekoa.
Sivistys arvona merkitsee, 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.
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Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet
Unifin tavoitteena on vahvistaa
1. Yliopistojen toimintaedellytyksiä ja asemaa sekä koulutuksen ja tutkimuksen vaikuttavuutta
yhteiskunnassa
2. Yliopistojen yhteistyötä

Yliopistojen toimintaedellytysten ja aseman sekä koulutuksen ja tutkimuksen
vaikuttavuuden vahvistamiseksi yhteiskunnassa Unifi
❖ vaikuttaa yliopisto-, tiede- ja koulutuspolitiikkaan, sen päätöksentekoon ja päätösten
toimeenpanoon, sekä seuraa yliopistojen toimintaan vaikuttavan lainsäädännön ja
päätöksenteon vaikutuksia,
❖ nostaa julkiseen keskusteluun ajankohtaisia korkeakoulu- ja tiedepoliittisia kysymyksiä,
vahvistaa yliopistojen myönteistä julkisuuskuvaa sekä lisää ymmärrystä koulutuksen ja
tutkimuksen merkityksestä yhteiskunnassa.

Yliopistojen välisen yhteistyön vahvistamiseksi Unifi
❖ tukee yliopistojen välistä vuorovaikutusta tarjoamalla yliopistoille tiedonvaihdon ja
keskustelun foorumin yhteisten näkemysten ja linjausten muodostamiseksi sekä
parhaiden käytänteiden jakamiseksi,
❖ edistää yliopistojen yhteisten toimintatapojen ja käytänteiden luomista ja leviämistä
tuottamalla yliopistojen yhteisiä kehittämishankkeita sekä laatimalla yhteisiä periaatteita,
ohjeistuksia ja suosituksia.

