Suomen Lähi-idän instituutin säätiön strategia 2017–2019
1 Instituutti ja säätiö
Suomen Lähi-idän instituutin säätiö ylläpitää Suomen Lähi-idän instituuttia (FIME). FIME on tiedeinstituutti,
joka: 1) tekee Lähi-idän klassisten ja nykyisten kielten, kulttuurien ja uskontojen sekä yhteiskuntien
tutkimusta; 2) tukee suomalaista Lähi-idän tutkimusta ja järjestää alan opetusta yhteistyössä yliopistojen
kanssa; 3) tuo tutkimukseen perustuvia puheenvuoroja Lähi-idästä käytyyn yhteiskunnalliseen keskusteluun
Suomessa. FIMEn toimialue kattaa koko Lähi-idän.

2 Arvot
Instituutin tärkeimmät arvot ovat sivistys, kansainvälisyys ja yhdenvertaisuus.

3 Visio: Enemmän tiedettä ja enemmän vaikuttavuutta
Instituutti on kiinteä osa Suomessa tehtävää korkeatasoista ja kansainvälistä Lähi-idän tutkimusta ja
opetusta. Instituutissa tehdään tasokasta omaa tutkimusta. Instituutti luo yhteyksiä eri oppialoja
edustavien suomalaisten tutkijoiden välille ja yhdistää suomalaisia ja Lähi-idän akateemisia toimijoita
toisiinsa. FIMEllä on tärkeä rooli uuden tutkijasukupolven kasvattamisessa, ja se on nuorille tutkijoille väylä
Lähi-itään. Instituutin työ lisää Lähi-idän tuntemusta Suomessa. FIME toimii osana Suomen kulttuuri- ja
tiedeinstituuttien verkostoa ja pitää yllä pienimuotoista kulttuuritoimintaa Lähi-idässä.

4 Strategiset tavoitteet ja kehityskohteet 2017–2019
-

Vahvistamme instituutin omaa tutkimusta
Vahvistamme tieteellistä yhteistyötä Suomen ja Lähi-idän välillä
Päivitämme instituutin opetustarjontaa siten, että se täydentää entistä paremmin suomalaista
korkeakouluopetusta
Tuomme tutkimukseen perustuvia puheenvuoroja Lähi-idästä käytävään julkiseen keskusteluun
Laajennamme instituutin rahoituspohjaa ja lisäämme ulkopuolisen täydentävän rahoituksen määrää

5 Strategisten tavoitteiden toteutus
1) Vahvistamme instituutin omaa tutkimusta
Strategiakaudella 2017–19 pyrimme vakiinnuttamaan instituuttiin johtajan lisäksi toisen tutkijan
toimen. Varmistamme, että johtaja voi käyttää 30 % työajastaan tutkimukseen sekä kehitämme FIMEn
tutkijavierailuohjelmaa.
2) Vahvistamme tieteellistä yhteistyötä Suomen ja Lähi-idän välillä
Instituutin konferenssit, seminaarit ja kurssit järjestetään yhteistyössä Lähi-idän ja suomalaisten
yliopistojen kanssa. Järjestämme tutkijavierailuja, kartoitamme suomalaisia yliopistoja ja tutkijoita
varten uusia yhteistyötahoja Lähi-idässä ja etsimme Lähi-idästä lupaavia nuoria tutkijoita
yhteistyökumppaneiksi.
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3) Päivitämme instituutin opetustarjontaa siten, että se täydentää entistä paremmin suomalaista
korkeakouluopetusta
Instituutin opetustarjontaa vahvistetaan järjestämällä instituutissa vuosittain yksi perustutkintoopiskelijoille suunnattu 2-3 viikon johdantokurssi, joka palvelee vuoroin eri Lähi-idän tutkimuksen aloja.
Osana instituutin opetustoimintaa otamme käyttöön etäopetustyökaluja. Lisäksi toimimme kotimaassa
aktiivisesti Lähi-idän kielten osaamisen varmistamiseksi: ohjaamme omia resurssejamme kieliopintoihin
sekä puhumme harvinaisten kielten opetuksen puolesta.
4) Tuomme tutkimukseen perustuvia puheenvuoroja Lähi-idästä käytävään julkiseen keskusteluun
Instituutti luo jo olemassa olevan verkossa ilmestyvän julkaisusarjan ja blogien rinnalle uuden nykyLähi-idän kehityskulkuja analysoivan asiantuntijablogin, välittää aktiivisesti tietoa median edustajille ja
ottaa kaikkea toimintaa suunniteltaessa huomioon viestinnän. Lisäksi FIME järjestää aineenopettajille
suunnattuja täydennyskoulutuskursseja, pitää Lähi-itään liittyviä yleisötilaisuuksia eri puolille Suomea ja
toimii aktiivisesti Anna Lindh -verkostossa.
5) Laajennamme instituutin rahoituspohjaa ja lisäämme ulkopuolisen täydentävän rahoituksen määrää
Säätiö pyrkii takaamaan instituutille riittävän julkisen perusrahoituksen tason. Päämäärän
saavuttamiseksi säätiö kehittää toiminnan vaikuttavuuden todentamista ja raportointia, vaikuttaa
päättäjiin yhteistyössä muiden instituuttien kanssa ja informoi säännöllisesti opetus- ja
kulttuuriministeriötä instituutin toiminnasta. Lisäksi yhä suurempi osa instituutin varsinaisesta
toiminnasta pyritään rahoittamaan ulkopuolisen rahoituksen turvin tai markkinalähtöisesti.

6 Toimintaympäristö
FIME on pieni fasilitaattori- ja asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminta rahoitetaan opetus- ja
kulttuuriministeriön avustuksella, omilla tuotoilla, yhteistyökumppanien rahoitusosuuksilla sekä
projektikohtaisella rahoituksella. Lähi-idän tutkimukseen laskettavat alat toimivat Suomessa yhä
pienenevillä resursseilla. Instituutti pyrkii osaltaan varmistamaan, että alan tutkimusperinne jatkuu ja että
Lähi-idän tuntemus, asiantuntijuus ja kielitaito Suomessa lisääntyy.
Lähi-idän poliittinen epävakaus vaikuttaa instituutin toimintaan. Instituutin toimisto sijaitsee Beirutissa, ja
toimintaa järjestetään niissä maissa, joissa turvallisuustilanne sen sallii. Instituutin kevyt organisaatio ja
hajautettu toimintamalli ovat strategisesti tarkoituksenmukaisia valintoja.

7 Toteutus, seuranta ja arviointi
Strategian pohjalta laaditaan vuosittaiset toimintasuunnitelmat, joissa toiminnalle asetetaan määrälliset ja
laadulliset tavoitteet. Strategisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain sekä organisaation
sisäisissä
strategiapalavereissa
että
opetusja
kulttuuriministeriötä
varten
laadituissa
toimintakertomuksissa. FIME raportoi taloudestaan ja henkilöstöstään numeerisilla ydinmittareilla, joita
kehitetään yhteistyössä muiden Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien kanssa.
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