Valtiovarainvaliokunnan sivistys‐ ja tiedejaosto
Eduskunta

Asia: HE 131/2014 vp (eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015)
Viite: Asiantuntijakutsu (SitJ) ke 1.10.2014 klo 9.00; HE 131/2014 vp (eduskunnalle valtion
talousarvioksi vuodelle 2015)

UNIFI kiittää kutsusta tulla valtiovarainvaliokunnan sivistys‐ ja tiedejaoston kuultavaksi
valtion vuoden 2015 talousarviota koskevassa asiassa.
UNIFI korostaa, että tutkimus, korkea sivistys ja osaaminen ovat edellytys kestävälle kasvul‐
le ja hyvinvoinnille. Suomen kannalta on siksi elintärkeää, että yliopistojen toimintaedelly‐
tykset turvataan pitkäjänteisen ja riittävän laajapohjaisen resursoinnin avulla.
Yleinen taloustilanne huomioon ottaen yliopistot ovat pääosin tyytyväisiä ensi vuoden talo‐
usarvioesitykseen. UNIFI haluaa kuitenkin esittää huolensa siitä, että yliopistoindeksi on
tarkoitus jälleen puolittaa. Yliopistojen toiminnan kannalta on erinomaisen tärkeää, että pe‐
rusrahoituksen jatkuvuus ja tietty taso turvataan toteuttamalla indeksisidonnaisuus, joka
samalla viestii yliopistoille valtion vahvasta sitoutumisesta yliopistolaitoksen kehittämiseen.
UNIFI haluaa muistuttaa, että yliopistolaitokseen on kohdistunut viime vuosina mittavia
voimavarojen leikkauksia. Yliopistot ovat kuitenkin sopeutuneet tilanteeseen ja siitä huoli‐
matta merkittävästi tehostaneet toimintojaan. Siitä on osoituksena esimerkiksi tutkintomää‐
rien voimakas kasvu. Yliopistot tekevät tällä hetkellä aktiivisesti rakenteellista kehittämis‐
työtä keskinäisen työnjaon ja profiloitumisen lisäämiseksi sekä opetuksen ja tutkimuksen
laadun vahvistamiseksi.
Yliopistojen lakisääteisenä tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja antaa tutkimukseen
perustuvaa opetusta. Koska yliopistojen perusrahoituksesta noin kaksi kolmasosaa tulee
edelleen valtion budjetista, on tärkeää, että rahanjaon perusteet ovat mahdollisimman hyvät
ja yliopistojen perustehtävien menestyksellistä hoitamista edistävät. Yliopistojen nykyisen
valtiorahoitusmallin voidaan todeta olevan onnistunut edistysaskel hyödyntää yliopistojen
tutkimuksen ja opetuksen laatua kuvaavia mittareita resurssienjaon kriteereinä (liite 1.). Ra‐
hoitusmallissa julkaisutoimintaa arvioidaan määrän lisäksi myös laadullisesti, ja tieteellisiä
julkaisuja painotetaan aiempaa enemmän. Tätä voidaan pitää osoituksena tieteellisen tutki‐
muksen arvostuksesta Suomen yliopistopolitiikassa ja tieteellisen tiedon roolin merkitykses‐
tä yhteiskunnassa. Kandipalautejärjestelmän luominen ja saattaminen osaksi yliopistojen
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valtiorahoitusmallia pyrkii arvioimaan yliopistoissa annettavan koulutuksen laatua opiskeli‐
joiden laadunarvioinnin perusteella. Tämä on osoitus opiskelijoiden opiskelukokemuksen
tärkeyden tunnustamisesta.
UNIFI toteaa lopuksi, että korkeatasoisen tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen rooli
yhteiskunnassa kasvaa edelleen. Sen vuoksi on tärkeää, että yliopistojen julkinen rahoitus ja
myös sen jakoperusteet ovat kestävällä ja läpinäkyvällä pohjalla.
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