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Ajankohtaista yliopisto- ja tiedepolitiikasta 
 

Budjetti 2015 

 

Eduskuntakäsittelyssä paraikaa olevan budjettiesityksen mukaan yliopistoindeksi aiotaan puolittaa. Puolittamisen 

jättämää aukkoa yritetään kompensoida kertakorvauksella, joka on suuruudeltaan noin 11,2 miljoonaa euroa. Indeksin 

puolitus jää kuitenkin pohjiin eli vaikuttaa yliopistojen seuraavien vuosien rahoitukseen. Henkilöstöjärjestöt toivovat, 

että palattaisiin noudattamaan yliopistolain kirjainta: yliopistoindeksi tuli lakiin turvaamaan yliopistojen 

rahoituskehitys myös taloudellisesti tiukempina aikoina.  

 

Yliopistoja on päätetty pääomittaa kolminkertaisesti niiden keräämään yksityiseen pääomaan nähden, 
kuitenkin enintään 150 miljoonalla eurolla. Rahankeräyslain muutos on tehty, ja yliopistot ovat hakeneet 
keräyslupia, mutta vastinrahaan oikeuttava aika alkaa vasta talouspoliittisen ministeriryhmän linjattua ns. 
reunaehdot.  
 

Kilpaillun rahoituksen osuus on jatkuvassa kasvussa. Kehysriihessä päätettiin siirtää yliopistojen perusrahoituksesta 50 

miljoonaa euroa Suomen Akatemialle. Raha tulee yliopistojen haettavaksi todella kiireisellä aikataululla. Kilpaillun 

tutkimusrahoituksen osuutta kasvattaa myös strateginen tutkimusrahoitus sekä niin sanottu valtioneuvoston 

selvitysraha (”Himas-raha”). Onko kilpaillun rahan osuus ylittänyt jo kipukynnyksen? 

 

 

Tavoitteet hallitusohjelmaan 

 

Yliopistoille ennustettava, pitkäjänteinen rahoitus 

- Yliopistoindeksin jatkuva leikkaaminen tulee lopettaa – on syytä palata noudattamaan yliopistolakia. 

- Perustutkimuksen osuutta tutkimuksen rahoituksessa on vahvistettava. 

- Julkisen rahoituksen kilpailtua osuutta ei saa enää kasvattaa suhteessa perusrahoitukseen. 

- Rahoitusta on suunnattava pitempikestoiseen tutkimukseen. 

- Opintoaikojen lyhentäminen ei onnistu, elleivät myös opiskelijat ota vastuuta omasta oppimisestaan.  

- Tieteelliseen tutkimustoimintaan tehtävien lahjoitusten verovähennysoikeuden yläraja on poistettava.  

- Verovapaan apurahan ylärajaa tulee nostaa.  

 

Avoimuus ja vertailukelpoisuus   

- Yliopistojen toiminnan raportointiin liittyvistä keskeisistä tunnusluvuista olisi syytä säätää yliopistolaissa. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Henkilöstö tekee tuloksen 

- Tutkijaura koostuu liiaksi lyhyistä määräaikaisuuksista – yliopistoissa on panostettava ennustettavampiin 

tutkijanuriin. 

- Professorien tutkimuskaudet ovat edellytys tieteen korkealle tasolle.  

 

Korkeakoulujen yhteistyö 

- Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja kehitetään itsenäisinä duaalimallin pohjalta; tieteellinen tutkimus ja 

tutkijankoulutus kuuluvat vain yliopistoihin. 

- Rakenteellisesta kehittämisestä mahdollisesti vapautuvat voimavarat jätetään yliopistojen käyttöön. 

 

Yliopistolain jatkoarviointi 

- Yliopistolain vaikutusten jatkoarviointi tulee tehdä viimeistään vuonna 2016. Tunnuslukujen tarkempi 

raportointi voidaan ottaa lakiin tässä yhteydessä.   

 

 

 

Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan linjaukset 

 

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on valmistelemassa Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 - 

2020 -raporttia. TIN:n linjaraportteja on yleensä pidetty tulevien hallitusohjelmien tiedepolitiikan pohjapapereina.   

- T & K -rahoituksen riittävyys on varmistettava, jotta kykenemme vastaamaan kovenevaan kansainväliseen 

kilpailuun. 

- Julkisen rahoituksen on oltava pitkäjänteistä ja ennakoitavaa. Poukkoilu yliopistoindeksin kanssa ei ole 

vakuuttava merkki pitkäjänteisyydestä. 

- Korkeakoulujen profiloitumisen lisäksi korkeakoulujen yhteistyötä ja yhteistyöhankkeita täytyisi tukea 

paremmin – nyt yliopistot kilpailevat keskenään.  

- Raporttiluonnoksen mukaan korkeakoulujärjestelmää on kehitettävä kokonaisuutena. Yliopistojen ja 

ammattikorkeakoulujen erilaiset tehtävät tulee kuitenkin säilyttää, kuten myös tutkintojen tuottama 

erilainen osaaminen. 

- Ammattimaisen tutkijanuran houkuttelevuutta ja ennakoitavuutta on parannettava. Nykyisin uramallit eivät 

ole ennakoitavia, esim. post doc -vaiheessa ulkomaille lähtevät jäävät usein ”tyhjän päälle” kotimaahan 

palatessaan. Tämä ei edistä liikkuvuutta. 

- Raporttiluonnoksessa korostuu tutkimuksesta saatava hyöty ja tuotto. Tutkimustuloksen tulevaa hyötyä on 

kuitenkin vaikea ennustaa – se voi näkyä vasta kymmenien vuosien päästä.  

- Raporttiluonnoksessa toivotaan lisää yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä. Se on jo meillä hyvin korkealla 

tasolla, kun verrataan muihin OECD- ja EU-maihin.  

 


