Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi
edistää yliopistojen yhteistyötä ja tuo esiin
yhteisiä kantoja tutkimus- ja koulutuspolitiikan
kysymyksissä. Jäseniämme ovat kaikki laissa
mainitut 13 yliopistoa ja Maanpuolustuskorkeakoulu. Arvojamme ovat sivistys,
luovuus ja merkityksellisyys.
Yliopistot ovat tärkeitä tulevaisuuden tekijöitä.
Suomen yliopistoissa opiskelee yhteensä
noin 156 000 opiskelijaa ja työskentelee noin
30 000 henkilöä.
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Ympäristökriisi, väestönmuutos ja
digitalisaatio – selviytyäksemme edessä
olevista mullistuksista meidän on pystyttävä
kuvittelemaan tulevaisuuksia, joita ei ole vielä
olemassa. Tutkijoiden ja yritysten on luotava
läpimurtoinnovaatioita, jotka tekevät kestävästä
kasvusta totta. Alueiden täytyy houkutella
huippuammattilaisia töihin, ja ihmisille on
taattava keinot pysyä työelämän vauhdissa
mukana. Erityisen tärkeää on pitää huolta
demokratiasta, arvokkaimmasta pääomastamme.
Uraauurtavan ajattelun kotipesinä yliopistot
ovat erinomaisia kumppaneita yhteiskunnan ja
elinkeinoelämän uudistamiseen. Investoimalla
tutkimukseen ja koulutukseen rakennamme
Suomelle tulevaisuuden vakaana ja vastuullisena
maana, joka selviytyy yllättävistäkin haasteista.

Kestävä kasvu versoo uutta
luovasta tutkimuksesta

Tieto ja sivistys ovat demokratian
tärkeät tukipilarit

Pitkäjänteinen tutkimus uudistaa yhteiskuntaa ja
elinkeinoelämää. Se auttaa Suomea sopeutumaan
rakennemuutoksiin, tekemään todeksi vihreän
siirtymän ja digitalisaation sekä ennakoimaan
pandemian kaltaisia kriisejä.

Tutkittu tieto auttaa tekemään viisaita päätöksiä.
Tutkimustiedon taustalla on aina tiedeyhteisön
pitkäjänteinen työ ja keskustelu, minkä vuoksi se
tarjoaa vahvan perustan ratkaisuille.

Vetovoimaiset ekosysteemit houkuttelevat
TKI-investointeja. Vain luomalla riittävän vaikuttavia
osaamiskeskittymiä Suomi voi nousta globaaliin
kärkeen vahvuusalueillaan.

Yksilöllistyvä koulutus tukee
tasa-arvoa ja vastaa työelämän
tarpeisiin

Kumppanuudet yliopistojen kanssa takaavat
alueiden elinvoiman. Kun yrityksillä, kaupungeilla
ja paikallisilla toimijoilla on tiiviit yhteydet
akateemiseen yhteisöön, ne saavat käyttöönsä
tutkimustietoa ja huippuosaajia.

Yliopistoilla on merkittävä rooli koulutusjärjestelmän kivijalkana. Tukeutumalla tutkimustietoon rakennamme ensiluokkaisen opintien
varhaiskasvatuksesta täydennyskoulutukseen.

SIKSI PÄÄTTÄJIEN ON TÄRKEÄÄ
• Tukea rohkeaa, tutkijalähtöistä
uteliaisuustutkimusta
• Varmistaa julkisen yliopistorahoituksen
myönteinen kehitys
• Nostaa TKI-panostukset kansainvälisen
kärjen tasolle
• Investoida tutkimusinfraan
ja tukea yritys-

voimat osaajien
houkuttelemiseksi

Suomi voi kasvaa kokoaan suuremmaksi
kansanvallan puolustajaksi. Demokratian
horjuttaminen on saanut maailmalla jalansijaa,
mutta kehitys on mahdollista pysäyttää sivistyksen
keinoin.

Joustavat opintopolut lisäävät koulutuksen
saavutettavuutta. Yliopistot vastaavat työn
murrokseen tasokkailla tutkinnoilla, opiskelijalähtöisellä ohjauksella ja digivisiolla, joka nostaa
Suomen joustavan oppimisen mallimaaksi.

SIKSI PÄÄTTÄJIEN ON TÄRKEÄÄ

Kansainvälistyvä korkeakoulutus on osa Suomen
menestysstrategiaa. Ilman osaajien monipuolista
liikkuvuutta emme voi ylläpitää hyvinvointivaltiota
ja luoda kestävää kasvua.

• Tukea tiedemyönteistä ilmapiiriä

yhteistyötä
• Yhdistää alueilla

Yliopistot tukevat vakaan sivistysvaltion
toimintaa. Akateemisella yhteisöllä on keskeinen
rooli kriittisen ajattelun edistäjänä ja aktiivisen
kansalaisuuden vahvistajana.

• Lisätä vuoropuhelua tutkijoiden kanssa
uusilla tiedeneuvonannon keinoilla
• Vahvistaa tieteellisellä ja
taiteellisella tutkimuksella Suomen
kriisinkestävyyttä
• Välttää taloudellisen ja poliittisen
ohjauksen ulottamista yliopistojen
sisälle
• Puolustaa sivistykseen perustuvaa

SIKSI PÄÄTTÄJIEN ON TÄRKEÄÄ
• Laatia väestön koulutustason nostoon
pitkäjänteinen rahoitussuunnitelma
• Käyttää keinoja, joilla lisätään opintojen
saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta
• Huomioida yliopistojen merkittävä rooli
jatkuvan oppimisen uudistuksessa
• Tukea Digivisio 2030:n toteutusta
• Jatkaa osaajien maahantulon ja Suomeen
asettumisen sujuvoittamista

yhteiskuntaa globaaleissa verkostoissa

