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Julkisen talouden suunnitelman mukaan vuodesta 2020 lähtien yliopistojen perusrahoitusta 
lisätään 40 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yliopistoille palautetaan indeksi. Tämä on 
yliopistoille tervetullutta, koska lisävoimavaroilla saadaan nyt paikattua menneiden vuosien 
leikkauksia.  Määrärahapienennykset näkyvät jo tutkijoiden ja opiskelijoiden arjessa. Tämä tuli 
selvästi esiin muun muassa yliopistojen kandipalautteen sekä maisteri- ja tohtoriuraseuranta-
kyselyjen vuotta 2018 koskevasta tulosraportista. 

Unifi on yhdessä Arenen, SYL:n ja SAMOK:n kanssa huolissaan opetus- ja kulttuuriministeriön 
syyskuussa esittämistä tavoitteista tutkintomäärien lisäämiseksi. Koulutuksen laajentamisesta 
tulee käydä laaja analyyttinen keskustelu, jonka pohjalta tunnistetaan ala- ja aluekohtaiset 
koulutustarpeet. Korkeakoulutuksen tarjoaminen yhä useammalle ja läpäisyn parantaminen 
eivät onnistu myöskään ilman pitkäjänteistä lisärahoitusta. Tutkintotavoitteiden nostaminen 
edellyttää pitkäjänteisen, vuoteen 2030 ulottuvan erillisen rahoitussuunnitelman. Vain riittävillä 
resursseilla varmistetaan, että koulutuksen laatu ei laske opiskelijamäärien kasvaessa ja että 
kaikkia opiskelijoita pystytään tukemaan opinnoissaan.  

Korkeakoulujen rahoituksen pitkäjänteinen parantaminen on nähtävä välttämättömänä 
investointina kilpailukykyyn, korkeaan työllisyyteen ja koko suomalaiseen hyvinvointi-
yhteiskuntaan. 

Suomi varautuu isännöimään yhtä eurooppalaisen suurteholaskennan EuroHPC  
-yhteisyrityksen supertietokonetta. Kokonaiskustannuksiltaan n. 240 milj. euron hankkeesta 
Suomen rahoitusosuus on vuosina 2019—2026 enimmillään yhteensä 50 milj. euroa. Tästä 
puolet rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla siirtona Suomen Akatemian 
valtuuksista ja puolet työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta. EuroHPC on merkittävä 
Suomea tiedemaana edistävä hanke. Unifi pitää kuitenkin erittäin huolestuttavana, että tätä 
tarkoitusta varten Suomen Akatemian valtuuksia leikattaisiin. Suomen Akatemian valtuuksien 
säilyttäminen vähintään vuoden 2019 tasolla on välttämätöntä.  

Tutkimusrahoituksen leikkaukset yhdessä yliopistojen perusrahoituksen leikkausten kanssa 
näkyvät jo suomalaisen tutkimuksen laadussa ja määrässä. Suomen Akatemian tutkimuksen 
myöntövaltuuksien leikkaus olisi erittäin huono signaali myös ottaen huomioon asetettu tavoite 



 
 
 

nostaa T&K -panostukset 4 %:iin BKT:sta.  Tavoitetta ei saavuteta ilman tahtotilanmukaisia 
toimenpiteitä.  

Unifi pitää tärkeänä, että tutkimusaineistojen, tutkimustulosten ja osaamisen laajaa 
hyödyntämistä ja avoimuutta edistetään ja kannattaa datalähtöisen tutkimuksen 
kehittämisohjelman jatkamista. 
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