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Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry hakee vaikuttavaa  

KORKEAKOULU- JA TIEDEPOLITIIKAN ASIANTUNTIJAA 

 

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on yliopistojen yhteinen ääni. Unifin jäseniä ovat 

kaikki Suomen yliopistot ja Maanpuolustuskorkeakoulu. Tavoitteemme on vahvistaa 

yliopistojen toimintaedellytyksiä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa sekä tukea yliopistojen 

keskinäistä yhteistyötä. 

Haemme Unifin sihteeristöön asiantuntijaa, joka tuntee yliopistojen toimintaa ja jolla on 

ymmärrystä tiede- ja korkeakoulupolitiikan kehityskuluista ja päätöksentekomekanismeista 

Suomessa ja EU:ssa. Tehtävät painottuvat koulutuspolitiikan alalle. Seuraat työssäsi 

suomalaisia, eurooppalaisia ja kansainvälisiä tiede- ja korkeakoulupolitiikan toimia sekä 

analysoit tietoa vahvan vaikuttamistyösi perustaksi. Pidät yllä hyviä suhteita yliopistoyhteisöön 

ja keskeisiin kansallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin sekä osallistut koulutus- sekä tiede- ja 

innovaatiopolitiikan työryhmiin. Koordinoit Unifin verkostossa sovittuja työryhmiä ja toimit 

niissä sihteerinä. Tarkempi työnjako muun sihteeristön kesken määräytyy tehtävään valittavan 

valmiuksien ja suuntautuneisuuden perusteella.  

Edellytämme sinulta soveltuvaa yliopistotutkintoa. Tohtorintutkinto katsotaan eduksi. Työssä 

tarvitaan erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa, hyvä ruotsin kielen taito on etu.  

Lisäksi sinulla on erinomaiset yhteistyö-, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot. Toimit aktiivisesti 

osana erilaisia verkostoja ja sinulla on hyvät valmiudet vaativaan sidosryhmäyhteistyöhön. 

Sinulla on kyky ottaa haltuun laajoja tietokokonaisuuksia ja kiteyttää niistä oleellinen 

konkretiaksi. Tunnet yhteiskunnan, tiedeyhteisöjen ja rahoituksen 

päätöksentekomekanismeja ja haluat nostaa tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan 

koulutuksen arvostusta. Olet vaikuttava viestijä ja toimit päämäärätietoisesti ja luontevasti 

yhteistyöverkostoissa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. 

Tarjoamme näköalapaikan korkeakoulutukseen ja tieteeseen sekä monipuolisen ja haastavan 

tehtävän, jota voimme räätälöidä yhdessä aiemman kokemuksesi pohjalta. Tehtävä on 

toistaiseksi voimassa oleva, alkaen helmikuussa 2022 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä 

on neljän kuukauden koeaika. Tarjoamme yhteisöllisen ja ketterän työyhteisön, dynaamisen 

toimintaympäristön sekä hyvät henkilöstöedut.  

Lähetä hakemuksesi, jonka liitteenä on ansioluettelo, sekä palkkatoiveesi, viimeistään 

31.1.2022 osoitteeseen tanja.risikko@unifi.fi. Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja 

Tanja Risikko (puh. 040 195 2037) puhelimitse torstaina 13.1. klo 9 - 11 ja perjantaina 14.1. 

Klo 11 – 13. Voit myös jättää soittopyynnön sähköpostiin.   
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