
Katsaus vuoteen 2019

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry



Missä kaikessa olimme mukana?



Digitalisaatiosta 
Suomelle kilpailukykyä
Nostetaan Suomi joustavan 
oppimisen mallimaaksi, tarjotaan 
oppijoiden käyttöön paljon 
hyödyllistä dataa & luodaan hyvät 
edellytykset tutkimukselle ja 
innovaatioille.

 Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 
laativat yhteisen digivision, jonka 
avulla edistetään edellä mainittuja 
tavoitteita.
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Yliopistot kestävän 
kehityksen esimerkkeinä
Yliopistot yhdistivät voimansa kestävän 
kehityksen ja vastuullisuuden edistämiseksi.

Unifin keke-työryhmä: Säännöllisissä 
kokouksissaan yliopistojen asiantuntijat ja opiskelijat 
hahmottelivat yhteisiä linjoja ja jakoivat käytäntöjä.

Bootcamp Santahaminassa: Akateemisen 
yhteisön edustajat ideoivat yliopistojen keke-visiota 
2030 Maanpuolustuskorkeakoululla järjestetyssä 
tapahtumassa.

Yhteinen päämäärä: Laatia Unifin kestävän 
kehityksen tavoitteet vuoden 2020 aikana ja nostaa 
yliopistot eturintamaan keke- ja vastuullisuustyössä.
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Yhteistyö tiivistyy
tutkimuksen puolella
Yliopistoille syntyi uusi yhteistyön 
foorumi, kun tutkimusvararehtorit 
päättivät elokuussa 2019 alkaa tavata 
säännöllisesti.

 Puheenjohtajaksi vararehtori Jaakko 
Aspara (Svenska handelshögskolan)

 Ensimmäinen kokous 28.11. 
Jyväskylässä

Tutkimusvararehtorit pohtivat yhdessä mm. 
FinELibin lehtineuvotteluja, tutkimusinfraa ja 
yliopistojen sopimuskäytäntöjä.
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Sujuvammat polut 
korkeakouluopintoihin
Opetuksen puolella vuoden suurin uudistus oli 
todistusvalinnan käyttöönotto, josta yliopistot ja 
opetus- ja kulttuuriministeriö olivat sopineet 
tuloskauden 2017–2020 neuvotteluissa.

Opetusvararehtorit käsittelivät asiaa kokouksissaan. 
Yliopistojen tiivis yhteistyö katsottiin tärkeäksi, jotta 
myös muiden opiskelijavalintatapojen kehittäminen 
sujuu hyvin ja kokonaisuus pysyy hakijoille ehjänä.

 Kriteerien määrittelyssä tukena 
Opiskelijavalintojen uudistaminen -kärkihanke 
(2017–2019, koordinoija Helsingin yliopisto).

 Vaihtoehtoisten valintaväylien suunnittelussa 
apuna Toinen reitti yliopistoon -kärkihanke 
(2018–2020, koordinoija Jyväskylän yliopisto)
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Suomalaiset korkeakoulut 
maailmankartalle
Vaikutimme yksin ja yhdessä 
sidosryhmiemme kanssa siihen, että 
osaajien maahantuloa Suomeen 
sujuvoitettaisiin.

• Keskustelimme asiasta sisäministeri Kai 
Mykkäsen kanssa talvella 2019

• Ehdotimme kansainvälisten opiskelijoiden 
määrän moninkertaistamista

• Vaadimme, että oleskelulupien käsittelyyn 
varataan riittävät resurssit

 Ministeriöt ovat ryhtyneet 
edistämään asiaa.
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Kuva: Hello I’m Nik / Unsplash

https://www.unifi.fi/uutiset/kansainvalisten-opiskelijoiden-maara-on-moninkertaistettava/
https://www.unifi.fi/uutiset/kansainvalisten-opiskelijoiden-maahantuloa-taytyy-sujuvoittaa-varaamalla-oleskelulupien-kasittelyyn-riittavat-resurssit/


Suomalaiset korkeakoulut 
maailmankartalle

Syksyllä 2019 olimme mukana järjestämässä 
huippuluokan kansainvälisiä tapahtumia 
Helsingissä.

• HEL We Can! -osaamishuippukokous (23.9.)
 Suomen EU-puheenjohtajuuskauden 

sivutapahtuma
 Teemana jatkuva oppiminen, työelämä ja 

osaaminen

• EAIE 2019 -konferenssi (24.–27.9.)
 Laajin EAIE-tapahtuma:

6 200 osallistujaa 95 maasta
 Teema Encompassing all voices Suomen 

tasa-arvoisen koulutuksen inspiroimana
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Näin viestimme ja vaikutimme



Eduskuntavaalit ja 
hallitusneuvottelut
Järjestimme kampanjoita ja teimme useita 
merkittäviä ulostuloja yhdessä sidosryhmiemme 
kanssa.

 Kerroimme tieteen vaikutuksista ihmisten 
arkeen Tiede vaikuttaa! -kampanjassa

 Jos ei tiedettä olisi -kampanjassa kysyimme, 
minkälaisessa maailmassa eläisimme ilman 
tieteellistä tutkimusta. Kampanjan kasvoina 
olivat muun muassa laulaja Anna Puu ja kirjailija 
Tommi Kinnunen.

 Olimme mukana laajassa osaamiskoalitiossa.

Järjestimme vaalikeskusteluja niin Helsingissä 
kuin maakunnissakin.
 Avoimuudella Euroopan johtotähdeksi -paneeli
 Jos ei tiedettä olisi -kampanjan vaalipaneelit 

Oulussa, Tampereella ja Turussa

10

Kuva: Jason Leung / Unsplash

https://www.unifi.fi/kampanjat/tiede-vaikuttaa/
https://www.unifi.fi/kampanjat/jos-ei-tiedetta-olisi/
https://www.unifi.fi/uutiset/suomen-menestys-riippuu-osaamisesta/
https://www.unifi.fi/uutiset/avoimuudella-euroopan-johtotahdeksi-vaalipaneeli/
https://www.unifi.fi/kampanjat/jos-ei-tiedetta-olisi/


Eduskuntavaalit ja 
hallitusneuvottelut
Pidimme tieteen ja korkeakoulutuksen ääntä 
esillä myös varsinaisissa hallitusneuvotteluissa.

 Tulevaisuuden otsikot -lehti-
ilmoituskampanjalla toimme 18 järjestön yhteisen 
viestin neuvottelupöytiin

 Otimme työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen 
kanssa kantaa riittävän rahoituksen puolesta

 Ehdotimme hallitustunnustelijalle kahta 
konkreettista kysymystä

 Toimitimme asiantuntijalistamme ja keskeiset 
viestimme neuvottelijoiden käyttöön

Lisäksi toimme esiin perusviestejämme 
hallituskaudelle 2019–2023 niin somessa, 
julkisuudessa kuin päättäjätapaamisissakin.
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Kuva: Jason Leung / Unsplash

https://www.unifi.fi/uutiset/18-jarjestoa-muistuttaa-koulutuksesta-hallitusneuvottelijoita/
https://www.unifi.fi/uutiset/rahoitus-kuntoon-niin-yliopistot-selviavat-lisatehtavista/
https://www.unifi.fi/uutiset/korkeakoulujen-viesti-hallitustunnustelijalle/
https://www.unifi.fi/viestit/hallituskausi-2019-2023/
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Mitä saavutimme?
Hallitusohjelman perusteella 
yliopistoyhteisön viestejä on kuunneltu:

 Tiede- ja koulutusmyönteisyys
 Yliopistoindeksin palauttaminen
 Positiivinen käänne rahoituksessa:

40 miljoonan vuotuiset tasokorotukset 
yliopistojen perusrahoitukseen

Lisäksi muita tärkeinä pitämiämme asioita 
on huomioitu päätöksenteossa:

 Digivision rahoitus
 Sitran pääomitus yliopistoille
 Osaajien houkutteluun ja maahantulon 

helpottamiseen tähtäävät toimenpiteet
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Mitä muuta ehdimme?
Vaikutimme aktiivisesti lainsäädäntöön ja 
päätöksentekoon laatimalla 12 lausuntoa ja 
esittämällä edustajaamme 27 työryhmään.

 Mm. valtion talousarvio 2020 ja julkisen 
talouden suunnitelma 2020–23, selonteko 
tietopolitiikasta ja tekoälystä 
(Sivistysvaliokunta), asetus korkeakoulujen 
yhteishausta sekä tutkintojen viitekehyksen 
laajentamistyöryhmän loppuraportti (OKM)

 Mm. korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 
kansainvälisten asioiden foorumi, jatkuvan 
oppimisen seurantaryhmä (OKM), Talent
Boost -ohjausryhmä (TEM), 
tutkimusinfrastruktuurikomitea (SA) sekä 
CSC:n ja UPI:n hallitukset
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Mitä muuta ehdimme?

Teimme tavanomaista viestintää:

 Haastattelimme rehtoreita
 Julkaisimme blogikirjoituksia 

jatkuvasta oppimisesta,
Scholars at Risk -
toiminnasta ja Unifin
tulevaisuudennäkymistä

 Kampanjoimme, jotta EU panostaisi 
Horizon Europen rahoitukseen

 Nostimme esiin sivistyksen merkitystä 
juhlavuotemme teeman mukaisesti
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Kuva: Oleg Laptev / Unsplash

https://www.unifi.fi/puheenvuorot/kategoria/rehtorin-mietteita/
https://www.unifi.fi/puheenvuorot/annukka-jokipii-tehdaan-jatkuvasta-oppimisesta-suomelle-kansallinen-kilpailustrategia/
https://www.unifi.fi/puheenvuorot/kimi-karki-scholars-at-risk-finland-on-uuden-aikakauden-edessa/
https://www.unifi.fi/puheenvuorot/rehtorien-neuvosto-tayttaa-50-vuotta/


Mitä muuta ehdimme?
Vuoden aikana tapasimme niin 
kansallisia kuin EU-tason päättäjiä 
keskustellaksemme ajankohtaisista 
asioista.

Järjestimme myös tapahtumia yksin tai 
yhdessä sidosryhmiemme kanssa:

 Aamiaistilaisuus uusille kansanedustajille
(6.6. Unifi, Arene, Sivista & Amke)

 Unifin meppiaamiainen (17.6.)
 Tiedeaamiainen toimittajille (30.10. Unifi

& Suomen Akatemia)
 Jouluglögit kansanedustajille (14.11. 

Unifi, TAF & Tutkas)
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Kuva: Henri Hätönen



Säpinää somessa
Jatkoimme aktiivista viestintää niin Twitterissä, 
Instagramissa kuin Facebookissakin. Lisäksi 
päivitimme kuulumisiamme LinkedIniin ja 
YouTubeen ja otimme käyttöön uudistetun 
uutiskirjeen.

 Saimme vuoden aikana satoja uusia 
seuraajia. Kiitos kaikille, jotka olette tulleet 
mukaan somekanavillemme!

Käynnistelimme vuoden aikana myös videoiden 
tuotantoa – tässä ensimmäiset julkaisumme:

 Unifin hallituksen viestit tuleville päättäjille (kevät 
2019)

 Lukiolaisten ajatuksia sivistyksestä (syksy 2019)
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Kuva: Rodion Kutsaev / Unsplash

https://www.youtube.com/watch?v=MQ3TboHS-hM
https://www.unifi.fi/uutiset/mita-lukiolaiset-ajattelevat-sivistyksesta/


Uusi ulkoasu
Unifin uudistetut verkkosivut, logo ja visuaalinen 
ilme julkaistiin huhtikuussa 2019. Uusi ulkoasu 
oli osa juhlavuotemme ohjelmaa.

 Nettisivumme ovat nyt helppokäyttöiset niin 
selaimella kuin mobiiliversionakin. Voimme 
palvella sidosryhmiämme ja yliopistomaailmasta 
kiinnostuneita entistä paremmin.

 Uusi logo kertoo toiminnastamme: Unifi on 
yliopistojen yhteinen ääni yhteiskunnallisessa 
keskustelussa

 Raikas ja selkeä visuaalinen ilme tukee 
viestintäämme ja heijastelee yliopistojen roolia 
edelläkävijöinä
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Suuret 
sivistyskeskustelut
Mitä taitoja tarvitsemme 2020-luvulla, mikä merkitys 
sivistyksellä on Euroopan tulevaisuudelle ja 
miten sivistys kasvaa yhteiskunnan rikkaudeksi? 
Tätä pohdittiin Suurissa sivistyskeskusteluissa, 
joilla juhlistimme 10-vuotiasta Unifia ja 50-vuotiasta 
rehtorien neuvostoa Kansallismuseossa.

 Mukana mm. presidentti Tarja Halonen, vastaava 
päätoimittaja Kaius Niemi ja kirjailija Juha Hurme.

 Seminaariin ilmoittautui noin 150 sidosryhmäläistä.
 Seurustelu jatkui alkuillan cocktail-tilaisuudessa.

Tapahtuma keräsi osallistujilta myönteistä 
palautetta, ja #sivistyskeskustelut näkyi vahvasti 
Twitterissä. Seminaarin videotallenne on 
katsottavissa YouTubesta.
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Kuva: Eberhard Grossgasteiger / Unsplash

https://www.unifi.fi/uutiset/unifi-jarjestaa-juhlavuotensa-kunniaksi-kansallismuseossa-suuret-sivistyskeskustelut/
https://www.youtube.com/watch?v=O2kjktS3nYw
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Kiitos!
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