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Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 
 
 
 
Asia: Professoriliiton toiminnanjohtaja Jorma Virkkala sivistysvaliokunnan kuultavana 6.3.2014 

 VNS 7/2013 vp Valtionneuvoston tulevaisuusselonteosta  
 

Sivistysvaliokunnan varattua Professoriliitolle (jäljempänä liitto) mahdollisuuden lausua asias-
ta, liitto esittää kunnioittavasti seuraavan: 
 
Liitto kannattaa sitä, että valtioneuvosto ennakoi selonteossaan Suomen yhteiskunnan tule-
vaisuutta melko pitkälläkin aikavälillä. Kuten selonteon esipuheessakin todetaan, ei voida 
kuitenkaan luvata, että nähtäisiin tarkasti tulevaisuuteen.  
 
Selonteko ei ole kovinkaan konkreettisella tasolla. Se ei ole mikään toimenpideohjelma saa-
tikka sitten käytännön voimavaraohjelma. Vaikka selonteon ohjausvaikutus tulevaisuuteen on 
epäselvä ja -varma, on asiallista kuitenkin tehdä tällainen yritys, jossa katsotaan tulevaisuu-
teen monelta kannalta ja monipuolisesti.   
 
Liiton vakaa käsitys on, että tulevaisuus näyttää valoisalta, jos tulevaisuudessa, ja jo aivan 
lähitulevaisuudessakin, panostetaan nimenomaan osaamiseen: Koulutus ja tutkimus luovat 
osaamista. Tämä tulee esiin myös selonteosta. Ylimmällä tasolla koulutusta annetaan yli-
opistoissa, joissa myös harjoitetaan tieteellistä tutkimusta ja kasvatetaan uusia osaajasuku-
polvia yhteiskunnan ja tieteellisen tutkimuksen tarpeisiin.  
 
Viimeaikainen kehitys koulutuksen ja tutkimuksen voimavaroissa ei ole kuitenkaan ollut pel-
kästään myönteistä. Yt-menettelyistä yliopistoissa kertovat uutiset eivät ole harvinaisia. Yli-
opistojen vakavaraisuuden ja pitkäjänteisyyden takaajaksi tarkoitettu yliopistoindeksi on ollut 
välillä leikattuna tai kumottuna. Hallituksen kehysbudjetissa kuluvan kuukauden aikana yli-
opistoindeksi tulee jälleen ilmeisesti esille. Yliopistoindeksiä ei tule enää jäädyttää.  
 
Selonteossa lähdetään siitä, että Suomen BKT kasvaa jatkossakin. Tällä tavalla pystytään 
hoitamaan mm. kestävyysvajetta paremmin. Kasvuolettamus voi hyvinkin pitääkin paikkansa, 
jos asioita hoidetaan oikealla tavalla. Erilaissa virallisohjelmissa ja –selvityksissä on korostet-
tu sitä, että  tutkimuksen ja tuotekehityksen BKT-osuus olisi neljän prosentin tasolla. Vaikut-
taa kuitenkin siltä, että tästä tavoitteesta on selvästi jääty. Tilastokeskuksen arvion mukaan 
vuonna 2013 tutkimuksen ja tuotekehityksen BKT-osuus on alle 3,5 prosenttia. 
 
Suomalainen koulujärjestelmä on ollut monessa suhteessa esimerkillinen ja kiitosta saanut 
huippujärjestelmä. Samalla on tuotu esiin, ettei Suomessa ole varsinaisia huippuyliopistoja. 
Tämä ei ole mitenkään merkillistä. Yhden ns. huippuyliopiston saamat voimavarat voivat ylit-



	  
	  

	  
tää koko Suomen yliopistolaitoksen saamat voimavarat. Suomalainen yliopistojärjestelmä on 
kuitenkin laadultaan hyvin tasainen ja tasokas. Tämä on merkityksellistä yliopistokoulutuksen 
tasa-arvon suhteen. Koulutuksen tasa-arvoa halutaan edistää selonteossa. 
 
Liitto toivoo, että sivistysvaliokunta ja eduskunta vaikuttaisivat siihen, että yliopistoindeksiä ei 
enää leikattaisi tai jäädytettäisi ja että tutkimuksen ja tuotekehityksen voimavarat nostettaisiin 
vähintään neljään prosenttiin BKT:sta. Tällä tavalla edistettäisiin selonteon muita ja suurelta 
osin sinänsä myönteisiä asioita.    
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