
Pidetään huolta, että yliopis-
toilla on edellytykset keskittyä 
perustehtäviinsä: uraauurtavan 
tutkimuksen tekemiseen ja 
huippuosaajien kouluttamiseen. 
Tämä onnistuu parhaiten sito-
malla rahoitus takaisin indek-
siin. Ennakoitavan ja pitkäjän-
teisen rahoituspolitiikan turvin 
toimintaa on helppo kehittää ja 
suunnitella eteenpäin. Indeksin 
palauttaminen on myös koko 
yliopistoyhteisölle tärkeä asia, 
joten se olisi hieno ja merkit-
tävä askel kohti tiede- ja koulu-
tusmyönteistä Suomea.

Yliopistot tuntevat vahvuutensa ja toimintakenttänsä ja osaavat tehdä niiden poh-
jalta viisaita valintoja – siis toteuttaa strategioitaan itsenäisesti. Parhaiten myön-
teistä kehitystä tukee yksinkertainen ja läpinäkyvä rahoitusmalli, jossa ei ole liikaa 
erilaisia indikaattoreita. Isotkin uudistukset, kuten profilaatio, etenevät sujuvim-
min vankan perusrahoituksen varassa. Kun rahoitusta ei tarvitse hakea monilla 
kriteereillä ja lukuisista lähteistä, yliopistojen henkilökunta pystyy keskittymään 
täysillä työhönsä. Byrokratiaa karsimalla myös kansalaisten veroeurot saadaan te-
hokkaammin käyttöön.

Vankka julkinen tuki kannustaa yksityisiä 
sijoittajia ja yrityksiä satsaamaan tutki-
mukseen. Se antaa maailmalle signaalin, 
että uskomme Suomessa omaan teke-
miseemme ja tahdomme olla mukana 
ratkaisemassa ilmastonmuutoksen ja 
yhteiskunnan polarisaation kaltaisia glo-
baaleja ongelmia. Tämä on rohkea ar-
vovalinta aikana, jolloin lyhytnäköisten 
voittojen  kerääminen ja kestävän ke-
hityksen edistäminen asettuvat vastak-
kain. Tahdommeko kantaa vastuuta maa-
pallosta omalla huippuosaamisellamme?

Panostukset tutkimukseen, kehitykseen ja 
innovaatioihin ovat edellytys tulevaisuuden 
hyvinvoinnille. Noudatetaan korkeakoulu-
vision linjausta ja nostetaan ne 4 prosent-
tiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 
mennessä. Rohkealle innovaatiopolitiikalle 
olisi tilausta, sillä esimerkiksi OECD on 
patistellut Suomea kohti lisäsatsauksia. On 
myös hyvä muistaa, että Aasiassa on tehty 
viime aikoina isoja panostuksia tutkimuk-
sen vahvuusalueiden kehittämiseen. Jos 
emme halua pudota pois tieteen verkos-
toista, joissa merkittävät keksinnöt synty-
vät, meidänkin täytyy nostaa profiiliamme.

Tietojen ja taitojen päivittäminen on 
yksi yhteiskuntamme suurimmista 
haasteista lähivuosina. Pelkästään teko-
älyn on arvioitu synnyttävän tarpeen 
jopa miljoonan suomalaisen uudelleen-
kouluttamiselle. Yliopistot ovat valmiita 
ottamaan urakassa merkittävän roolin 
ja kehittämään tuoreimpaan tutkimus-
tietoon perustuvia koulutuspakette-
ja työmarkkinoille yhdessä yritysten 
kanssa. Jatkuvan oppimisen rahoitus-
pohjaa on kuitenkin laajennettava niin, 
että kustannuksiin osallistuvat kaikki, 
jotka koulutuksesta hyötyvät: niin mi-
nisteriöt, kunnat, elinkeinoelämä kuin 
myös oppijat itse.


