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Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry toteaa, että sillä ei ole itse lakimuutokseen
huomautettavaa. Nähdäksemme lakimuutos on perusteltu ja tarpeellinen.
Unifi korostaa, että arpajaislain uudistuksen vaikutukset tieteen ja tutkimuksen rahoitukseen
on huomioitava siten, että tutkimukseen kohdennettavan rahoituksen tulee säilyä vähintään
nykyisellä tasolla myös jatkossa.
Tieteen sekä tutkimus, kehitys- ja innovaatio (TKI) -toiminnan ja taiteen rahoitukseen on
luotava pitkäjänteiset mallit, joihin valtiovalta sitoutuu yli hallituskausien ja joihin
veikkaustoiminnan tuottojen lasku ja vuosittaiset heilahtelut eivät vaikuta. Parlamentaarisen
TKI-työryhmän ja veikkausvoittovarojen tuottojen laskun ongelmatiikkaa pohtivan työryhmän
työn tuloksilta odotetaan paljon.
Suomen TKI-panostukset ovat jääneet jälkeen verrokkimaista ja Suomen tieteen kilpailukyky
globaalissa vertailussa on laskenut. On äärimmäisen tärkeää, että rahoituksen taso pysyy
ennakoitavana ja houkuttelevana nuorille tutkijoille ja kansainvälisille rekrytoinneille
Unifi on rahapelitoiminnan tuoton alenemisen vaikutuksia selvittäneen työryhmän ehdotusten
käsittelyn yhteydessä maaliskuussa 2021 kannattanut kokonaisuudistusta, jonka edut ovat
raportissakin mainitut julkisten menojen kohdentaminen tehokkaasti ja läpinäkyvästi,
menokehyksen avulla tapahtuva rahoituksen suunnitelmallisuus, vakaus ja pitkäjänteisyys
sekä julkisen rahoituksen ja avustustoiminnan vaikuttavuutta.
Unifi korostaa, että juuri rahoituksen suunnitelmallisuus, vakaus ja pitkäjänteisyys ovat
edellytys korkeatasoiselle ja vaikuttavalle tutkimukselle. Rahapelitoiminnan muutokset ja
niistä seuraavat uudistukset eivät saa johtaa laadukkaan ja uudistumista tukevan tutkimuksen
vähenemiseen. Rahoituskehyksen vakaus on perusedellytys yliopistojen korkeatasoiselle
tutkimukselle ja taiteelliselle toiminnalle. Tässä yhteydessä yliopistoille on tärkeää, että
Suomen Akatemialle valtion talousarviossa vuosittain osoitettava myöntövaltuus säilyy
vakaana ja ennakoitavana. Uudistus ei saa johtaa Suomen Akatemian rahoituksen
heikkenemiseen.
Unifi pitää tärkeänä työtä, jota veikkausvoittovaroin on toteutettu Tieteellisten seurain
valtuuskunnassa (TSV) ja sen yhteydessä. TSV ja sen yhteydessä toimivat neuvottelukunnat
edistävät tieteen ja tutkitun tiedon vastuullisuutta, saatavuutta ja korkeaa laatua
tiedeyhteisössä ja kansalaisyhteiskunnassa.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, 00130 Helsinki
www.unifi.fi

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry, Finlands universitetsrektorers råd Unifi rf
Keijo Hämäläinen
puheenjohtaja

Tanja Risikko
toiminnanjohtaja

