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Opetus- ja kulttuuriministeriölle

 
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 12.11.2014 työryhmän laatimaan ehdotuksen yli-
opistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi. Työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotukset siten, 
että nykyiseen rahoitusmalliin tarvittavat muutokset voidaan ottaa käyttöön kohdennet-
taessa yliopistokohtaisesti yliopistolain (558/2009) 49 §:n mukaista perusrahoitusta vuo-
desta 2017 alkaen. Työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus siten, että se turvaa pitkäjän-
teisen kehittämisen mahdollisuudet kannustaen yliopistoja samalla parantamaan laatua ja 
toimimaan tuottavasti ja taloudellisesti. Rahoitusmallin uudistamisessa tuli ottaa huomi-
oon yliopistojen lakisääteiset tehtävät.

Yliopistojen rahoitusmallin tarkastuksen tavoitteena oli ohjausvaikutuksiltaan selkeä ja 
läpinäkyvä rahoitusmalli sekä riittävä vakaus yksittäisen yliopiston rahoituksen kehittymi-
sessä. Tehtävänannon mukaisesti rahoitusmallin perusrakenne ja perustehtävien keskinäi-
set painotukset säilytetään ennallaan. Viimeisen kahden vuoden aikana rahoitusmalliin on 
jo tehty ajankohtaiseksi koettuja muutoksia ja toisaalta rahoitusmallin ohjausvaikutuksen 
arvioimisen edellytys on mallin pitkäjänteinen käyttö. Rahoituskriteerien edellytyksenä on 
määrittelyn selkeys, läpinäkyvyys ja luotettavuus. 

Työryhmän tehtävänä oli arvioida yliopistojen toiminnassa, toiminnan tietopohjassa 
sekä korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa tapahtuneiden muutosten pohjalta tarpeet yliopisto-
jen rahoitusmallin tarkistamiseksi sekä laatia ehdotukset tarvittavista säädösmuutoksista ja 
muista toimenpiteistä. Työryhmä on työnsä aikana kuullut myös keskeisiä sidosryhmiä ja 
yliopistojen edustajia. Työryhmä on työssään ottanut myös huomioon Juha Sipilän halli-
tuksen ohjelman korkeakoulu- ja tiedepoliittiset linjaukset.

Työryhmä ei tehtävänantonsa mukaisesti ehdota muutoksia nykyisen rahoitusmallin 
perusrakenteeseen eikä rahoitusmallin pääosioiden välisiin painotuksiin. Työryhmä ehdot-
taa muutoksia koulutus- ja tutkimusosioiden vaikuttavuutta, laatua ja kansainvälisyyttä 
kuvaaviin kriteereihin. 

Koulutusosiossa ehdotetaan tutkintojen laskentaan sisältyvässä tutkintoleikkurin lasken-
nassa siirryttävän uudistettuun ISCED-luokitteluun pohjautuvaan alojen määrittelyyn. 
Vähintään 55 op suorittaneiden osuuden laskentaa ehdotetaan tarkennettavaksi siten, että 
jatkossa keväällä opintonsa aloittaneet sekä lukuvuoden aikana valmistuneiden suoritukset 
tulisivat huomioiduksi rahoitusta laskettaessa. Lisäksi esitetään, että yli 55 opintosuorituk-
set voitaisiin lukea hyväksi seuraavien vuosien opintopistelaskennassa. 

Erikoistumiskoulutusten ja yhteistyösopimuksiin perustuvien opintojen (JOO-opin-
not) lisäämistä ehdotetaan osaksi avoimen yliopisto-opetuksen sekä erillisten opintojen 
rahoitustekijää. Koulutuksen kansainvälisyyden osalta työryhmä ehdottaa, että luovutaan 
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ulkomaalaisten suorittamien tutkintojen erillisestä tekijästä ja siirretään rahoitus osuus 
työllisiin, jonka painoarvo mallissa olisi jatkossa 2 %. Ulkomaalaiset tutkinnon suoritta-
neet huomioidaan suoritetuissa korkeakoulututkinnoissa samoin kuin muutkin tutkinnon 
suorittaneet rahoituslähteestä riippumatta.  

Tutkimustoiminnan osalta ehdotetaan julkaisujen laskennassa siirryttävän tutkimuksen 
laatua ja vaikuttavuutta vahvemmin korostavien kertoimien käyttöön sekä ehdotetaan tie-
donkeruisiin lisättävien uusien julkaisuluokkien ottamista osaksi rahoitustekijöitä. Lisäksi 
ehdotetaan ulkomaalaisten tohtoritutkinnon suorittaneiden osuuden poistamista ja vastaa-
van osuuden siirtämistä osaksi alakohtaista tekijää. 

Työryhmän puheenjohtajana toimi ylijohtaja Tapio Kosunen opetus- ja kulttuuriministe-
riöstä. Työryhmän jäseninä toimivat rehtori Kaija Holli Tampereen ylipistosta, rehtori Jukka 
Kola Helsingin yliopistosta, professori Jorma Mattinen Åbo Akademista, rehtori Jukka Mönk-
könen Itä-Suomen yliopistosta, rehtori Tuula Teeri Aalto-yliopistosta, toiminnanjohtaja Leena 
Wahlfors Suomen yliopistot Unifi ry:stä, pääjohtaja Heikki Mannila Suomen Akatemiasta, 
johtaja Hannu Siren ja opetusneuvos Jorma Karhu opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä joh-
taja Riitta Maijala opetus- ja kulttuuriministeriöstä 14.9.2015 saakka ja hänen siirryttyään 
toisen työnantajan palvelukseen johtaja Erja Heikkinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Työ-
ryhmän sihteereinä toimivat Jukka Haapamäki, Tomi Halonen ja Maarit Palonen sekä Ulla 
Mäkeläinen (30.6.2015 saakka) opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Työryhmän pysyvänä lain-
säädännöllisenä asiantuntijana toimi Immo Aakkula opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Saatuaan työnsä päätökseen työryhmä luovuttaa kunnioittaen muistionsa opetus- ja 
kulttuuriministeriölle. 

Helsingissä 27.10.2015
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1 Johdanto

Suomessa on 14 opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvaa yliopistoa. Yliopis-
toista 12 on itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia ja 2 säätiölain mukaisia yksityisoikeu-
dellisia säätiöitä. Yliopistojen toiminta, myös säätiöyliopistojen, rahoitetaan pääasiallisesti 
valtion varoin ja kaikki yliopistot hoitavat valtion niille antamaa julkista tehtävää. Yli-
opistolain (558/2009) 2 §:n mukaan yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta 
sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta 
sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan 
yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteis-
kunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta. Yliopistojen tulee järjestää toimintansa siten, että tutkimuksessa, taiteel-
lisessa toiminnassa, koulutuksessa ja opetuksessa varmistetaan korkea kansainvälinen taso 
eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. 

Yliopistolain mukaisen perusrahoituksen määräytymisperusteista säädetään yliopistolain 
49 §:ssä ja rahoituksen kohdentamisperiaatteista valtioneuvoston sekä opetus- ja kulttuuriminis-
teriön asetuksilla (770/2009 ja 182/2014, 526/2014, 533/2015). Vuonna 2016 valtion yliopisto-
jen toimintaan osoittama ylipistolain mukainen rahoitus on hallituksen talousarvioesityksen mu-
kaisesti noin 1,8 miljardia euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta yliopistoille osoitettava 
perusrahoitus on noin 2/3 niiden kokonaisrahoituksesta. Yliopistot saavat valtion perusrahoituk-
sen lisäksi rahoitusta yliopiston liiketoiminnasta, lahjoituksista ja mahdollisista pääomatuloista. 
Valtion rahoitus on instituutiopohjaista ja rahoituksen periaatteet yliopistojen toimintaan ovat 
oikeushenkilömuodosta riippumatta samat kaikille yliopistoille. Yliopistojen perusrahoituksella 
turvataan kaikille yliopistoille kohtuulliset edellytykset niiden lakisääteisten perustehtävien hoi-
tamiseen. Perusrahoituksen määrärahat jaetaan yliopistojen kesken laskennallisen mallin avulla. 
Rahanjakomalli palkitsee laadukkaasta, vaikuttavasta ja tehokkaasta toiminnasta.  

Tuloksellisuus on ollut yliopistojen rahoituksen keskeisenä periaatteena jo yli 20 
vuotta. Rahoitusmallin uudistamistyössä keskeisiä lähtökohtia ovat olleet yksittäisten 
yliopistojen toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja tuottavuuden vahvistaminen. Yliopis-
touudistuksen jälkeen kehittämisen lähtökohdissa ovat korostuneet myös yliopistojen 
autonomian toteuttaminen, profiloitumisen vahvistaminen, rahoitusmallin läpinäkyvyys 
ja ennustettavuus sekä perus- ja kilpailuperusteisen rahoituksen välinen tasapaino. Vuoden 
2013 alusta lukien luovuttiin korvamerkitystä rahoituksesta, mikä on vaikuttanut muun 
muassa tohtorikoulutuksen organisointiin ja rahoittamiseen. 

Voimassa oleva rahoitusmalli yliopistojen valtionrahoituksen kohdentamiseen otettiin 
käyttöön vuonna 2013. Tuolloin tavoitteeksi asetettiin laadukkaampi, vaikuttavampi, te-



10

hokkaampi, profiloituneempi ja kansainvälisempi yliopistolaitos vuoteen 2020 mennessä. 
Vuonna 2013 käyttöön otettu rahoitusmalli oli askel kohti tätä tavoitetilaa. Rahoitusmallia 
tarkennettiin vuodesta 2015 alkaen siten, että se korostaa aiempaa vahvemmin toiminnan 
laatua ja tutkimustoiminnan vaikuttavuutta. Uutena koulutuksen laatua huomioon ottava-
na rahoitustekijänä otettiin käyttöön opiskelijoiden antama palaute yliopiston toiminnasta ja 
julkaisujen laskennassa otettiin käyttöön laatuun perustuva julkaisufoorumin tasoluokitus. 

Valtakunnallisen rahoitusmallin tarkoituksena on jakaa perusrahoitus yliopistojen 
kesken siten, että keskimääräistä tuloksellisemmat, tehokkaammat ja vaikuttavammat 
yliopistot hyötyvät. Mallin avulla jaettava perusrahoitus kohdennetaan yliopistoille yhtenä 
kokonaisuutena. Rahoituksen kohdentaminen esimerkiksi eri aloille tai toiminnoille on 
osa yliopistojen sisäistä, niiden omiin strategioihin pohjautuvaa päätöksentekoa eivätkä 
valtion rahoituksen määräytymisperusteet (pl. valtakunnalliset tehtävät) sido yliopistojen 
sisällä tapahtuvaa rahoituksen suuntaamista. Yliopistot huolehtivat omien kehittämishank-
keidensa tukemisesta ja esimerkiksi koulutuksen mahdollisista laajennuksista tai uudelleen-
suuntaamisista kokonaisrahoituksensa puitteissa.
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2 Toimintaympäristön muutos

2.1 Korkeakoulujen rahoituksen kansainvälinen kehitys

Yliopistojen tuottamalla koulutuksella ja tutkimuksella on kiistaton rooli kansakuntamme 
kestävään kasvun ja hyvinvointiin sekä kilpailukykyyn. Koulutus tuottaa mm. osaamista, 
mikä vahvistaa yksilön mahdollisuuksia työelämässä ja nostaa yhteiskunnan kilpailukykyä, 
innovaatiokapasiteettiä sekä talouskasvua. Taloudellinen kehitys on viime vuosina useissa 
Euroopan maissa ollut heikkoa. Tässä tilanteessa korkeakoulutuksen sekä tutkimuksen 
roolia taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen sekä kilpailukyvyn edistäjänä on 
korostettu entisestään mutta toisaalta taloudellisten vaikeuksien johdosta korkeakoulutuk-
seen on kohdistunut useissa maissa erilaisia säästötoimia. Lisäksi julkinen sektori on myös 
enenevissä määrin halunnut kasvattaa korkeakoulusektorin tehokkuutta sekä saada siten 
enemmän vastinetta koulutukseen ja tutkimukseen sijoittamalleen pääomalle. 

Korkeakoulutus ja tutkimus ovat suurelta osin eurooppalaisessa kontekstissa olleet julkisen 
sektorin rahoittamaa toimintaa. Tyypillisesti Euroopassa julkinen rahoitus on muodostanut 
noin 50–90 % korkeakoulujen koko rahoituksesta. (EUA 2013). Julkinen rahoitus muodos-
tuu monin eri tavoin eikä kaikille yhtenäistä mallia ole. Korkeakouluja rahoitetaan suoralla 
julkisella rahoituksella ja kilpailtua julkista rahoitusta jaetaan tyypillisesti kansallisten ja kan-
sainvälisten erityisesti tutkimus- ja innovaatiotoimintaa rahoittavien organisaatioiden kautta. 
Näiden lisäksi korkeakoulut hankkivat rahoitusta yksityiseltä sektorilta niin yrityksiltä kuin 
yksityisten lahjoitusvarojenkin kautta. Rahoituslähteet monipuolistuvat niin julkisissa kuin 
yksityisissäkin korkeakouluissa.

Kustannukset jakautuvat eri maissa eri tavoin. Suomessa opintojen rahoitus on tullut jul-
kiselta sektorilta eivätkä opiskelijat ole maksaneet lukuvuosimaksuja opinnoistaan. Vastaava 
tilanne on ollut muissa Pohjoismaissa, joskin Ruotsi ja Tanska ovat jo siirtyneet perimään 
maksuja ainakin osalta ulkomaisista opiskelijoistaan ja Suomi on pääministeri Juha Sipi-
län hallituksen lokakuussa 2015 antaman esityksen mukaisesti ottamassa lukuvuosimaksut 
käyttöön koskien EU/ETA-alueen ulkopuolelta saapuvia opiskelijoita, jotka opiskelevat 
vieraskielisissä ohjelmissa. Opiskelijoilta perittävien maksujen näkökulmasta viime vuosien 
kenties suurin muutos on toteutettu Englannissa, jossa vuosien 2012-2015 aikana on pois-
tettu suurimmasta osasta ohjelmia julkisen rahoitus ja korvattu nämä markkinahintaisella 
maksulla. Opiskelijoiden maksamien maksujen kehityksen suunta ei kuitenkaan ole ollut 
yksiselitteinen. Saksassa kehitys on edennyt maksujen poistamisen suuntaan, eikä maksuja 
kirjoittamishetkellä ole yhdessäkään osavaltiossa.

Julkista suoraa valtionrahoitusta jaetaan monin eri periaattein ja rahoitusmekanismit 
vaihtelevat erittäin suuresti maittain. (CHEPS 2015) Rahoitusmekanismeihin vaikuttavat 
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vahvasti mm. maiden poliittinen järjestelmä ja lakijärjestelmä, kulttuuri, korkeakoulusekto-
rin rakenne, historiallinen kehitys sekä strategiset painotukset. Rahoitus voi perustua mm. 
historialliseen jakaumaan, neuvotteluihin tai erilaisiin rahoitusmalleihin, joissa rahoitusta 
jaetaan eri tavoin tai erilaisten tekijöiden yhdistelmiin. Myöskään tulosperusteisen rahoituk-
sen käsite ei ole yhtenäinen vaan siihen saatetaan lukea esimerkiksi rahoituksen perusteena 
käytetty opiskelijamäärä.

Tyypillisimmin käytettyjä (Cheps 2015) tulosperusteisia indikaattoreita ovat saatavilla olevan 
vertailutiedon perusteella koulutuksessa eri tason tutkinnot, opintopisteet tai koesuoritukset. 
Lisäksi useissa maissa käytetään indikaattoreina aliedustettuihin ryhmiin kuuluvia opiskelijoita 
ja opintoaikoja. Vähemmän laajasti käytettyjä indikaattoreita ovat työllisyyteen, opiskelijoiden 
ja opettajien kansainvälistymiseen sekä opiskelijapalautteeseen liittyvät indikaattorit. 

Tutkimuksessa tyypillisiä rahoitustekijöitä ovat tuottavuuteen liittyvät tekijät kuten julkai-
sumäärät ja ulkoiseen rahoitukseen liittyvät tekijät. Joissain maissa, kuten Isossa-Britanniassa 
on käytössä laajapohjainen tutkimuksen evaluointi, jonka perusteella valtion laskennallinen 
rahoitus määräytyy. Käytännössä kaikissa maissa korkeakouluja rahoitetaan ulkoisten kilpail-
tua tutkimusrahoitusta myöntävien erilaisten Suomen Akatemian tai Tekesin kaltaisten kan-
sallisten organisaatioiden kautta ja erilaisista kansainvälisistä kilpailluista lähteistä.

Tulosperusteisen rahoituksen osuus vaihtelee erittäin laajasti. Suomen korkeakoulujen 
rahoituksessa tulosperusteisen rahoituksen osuus on varsin suuri korkeakoulujärjestelmien 
vertailussa, mutta osuus ei ole ainutlaatuinen (CHEPS 2015). Suomessa yliopistojen osalta 
vuonna 2015 voimassa olevassa mallissa tulosperusteisen rahoituksen osuus on 75 % ja 
ammattikorkeakoulujen mallissa 97,5 %. Lähes kokonaan tulosperusteista mallia käytetään 
Itävallassa ja suuria osuuksia on myös Tanskassa (60 %) ja Skotlannissa (85 %). Käytettä-
vissä olevat vertailutiedot eivät ole kattavia, koska kaikkia edes eurooppalaisia järjestelmiä 
kattavaa vertailutietoa ei ole käytettävissä.

Eurooppalaisessa kehityksessä voidaan havaita erityisesti korkeakoulujen perusrahoituk-
sessa painopisteen siirtymistä voimakkaammin tuottavuuteen, tuloksellisuuteen ja vaikutta-
vuuteen. Rahoitusindikaattoreissa pyritään löytämään entistä enemmän laatua painottavia 
indikaattoreita. Opiskelijoilta perittävät maksut ovat eräissä maissa merkittävä rahoituslähde. 
Suora julkinen rahoitus on kuitenkin jatkossakin korkeakoulujen tärkein tulonlähde. Kil-
pailu ulkopuolisesta ja yksityisestä rahoituksesta kovenee jatkuvasti. Tämä edellyttää korkea-
kouluilta entistä vahvempia strategisia valintoja ja yhteistyötä niin kansallisella kuin kansain-
väliselläkin tasolla.

Joissain maissa, kuten esimerkiksi Saksassa on myös toteutettu huippuosaamisen panosta-
via rahoitusaloitteita (Exzellenzinitiative), joiden tavoitteena on ollut nostaa maan järjestel-
män laatua ja kansainvälistä kilpailukykyä panostamalla voimakkaasti arviointien perusteella 
prioriteettialueisiin ja kärkiosaamiseen sekä edistää profiloitumista. 

Tulosperusteisen rahoituksen laajeneminen ei ole vain eurooppalainen ilmiö, Yhdysval-
loissa tulosperusteisia rahoituselementtejä käytetään ainakin osittain neljäsosassa osavaltioista 
ja useissa osavaltioissa julkisen rahoituksen mekanismeja pyritään kehittämään tulosperustei-
seen suuntaan (NCHEMS 2013, NCL 2015). 

Kokonaisrahoituksen kehittymisestä eri Euroopan maissa ei ole käytettävissä niin tuoreita 
kansainvälisiä OECD:n tai Eurostatin tilastotietoja, joista erityisesti viime vuosien monen 
maan heikko rahoituskehitys ja mahdolliset näistä korkeakoulutukseen aiheutuneet säästöt 
olisivat nähtävissä. Viimeisimmät kansainväliset tilastotiedot ovat saatavilla vuodelta 2011 
(OECD 2014). Näiden tietojen pohjalta Suomessa korkeakouluihin käytetty rahoitus vas-
tasi 1,9 % bruttokansantuotteesta, mikä on hieman OECD-maiden keskiarvoa 1,6 % kor-
keampi. Esimerkiksi Skandinavian maat ja Alankomaat ovat 1,7–1,9 % tasolla. 
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Huomattavasti Suomea korkeampia bruttokansantuoteosuuksia on Kanadassa, Koreassa 
ja Yhdysvalloissa, joissa suurempi osuus selittyy erityisesti yksityisen koulutuspanostuksen 
osuudella. Tämä kertoo osaltaan järjestelmien eroista. Osassa maista kuten Suomessa korkea-
koulutus on vahvasti julkisen sektorin rahoittamaa toimintaa kun taas osassa maista yksityi-
sen sektori ja yksityisen sektorin rahoitus niin tutkimuksessa kuin opiskelijoilta perittävinä 
maksuina on huomattavasti suurempi. 

Myös European Universities Association (EUA 2014) on kerännyt vuodesta 2008 tietoja 
korkeakoulujen rahoituskehityksestä Euroopassa1. EUA:n vuoden 2014 Public Funding 
Observatoryn mukaan rahoituksen kehitys on Euroopassa muutaman viime vuoden aikana 
polarisoitunut hyvin selvästi. Samaan aikaan kun osa maista on voimakkaasti panostanut 
korkeakoulutukseen erityisesti talouskriisistä pahiten kärsineissä maissa rahoituksen lasku on 
ollut erittäin voimasta. Ison-Britannian kohdalla laskun voimakkuus selittyy pääosin sillä, 
että maassa on rahoituksellisesti painopistettä siirretty opiskelijoiden maksuosuuden kasvat-
tamisen suuntaan. 

Taulukko. Korkeakoulusektorin rahoituskehitys Euroopassa 

Korkeakoulusektorin rahoitusmuutokset Euroopassa maittain 2008–2014

kasvu 20–40 % Tanska, Norja, Ruotsi

kasvu 10–20 % Itävalta, Belgia-fr

kasvu 5–10 % Puola

lasku -5 %–kasvu 10 % Belgia-fl, Islanti, Alankomaat, Portugali

lasku 5 %–10 % Kroatia, Slovenia

lasku 10 %–20 % Tšekki, Espanja, Serbia, Slovakia

lasku 20 %–40 % Irlanti, Italia, Liettua, Iso-Britannia

lasku yli 40 % Kreikka, Unkari

Korkeakoulujen julkisen rahoituksen muutos suhteessa BKT:n 2008–2013

2013 suurempi rahoitusosuus kuin 2008  
korkeakoulusektorille bkt:stä

Itävalta, Kroatia, Suomi, Saksa, Luxembourg, Islanti,  
Alankomaat, Norja, Puola, Serbia

2013 pienempi rahoitusosuus kuin 2008  
korkeakoulusektorille bkt:stä

Tšekin tasavalta, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Liettua,  
Portugali, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, UK

Lähde: EUA 2014 (Suomen data puutteellinen vuoden 2014 osalta)

Tämän raportin liitteessä 2 on nostettu esille muutamia kansainvälisiä esimerkkejä kansal-
lisista rahoitusjärjestelmästä maista tai alueista, joiden järjestelmässä on vastaavankaltaisia 
piirteitä Suomen järjestelmän kanssa, kuten esimerkiksi duaalimalli. Näiden lisäksi esi-
merkkimaissa korkeakoulut hankkivat myös rahoitusta ns. perusrahoituksen ulkopuoli-
sista lähteistä kuten kansallisilta tutkimusrahoitusorganisaatioilta tai yrityksiltä.

2.2 Korkeakoulujen toimintaympäristön muutoksia Suomessa

Suomen julkinen talous reunaehtojen asettajana 

Suomen julkinen talous on syvästi alijäämäinen. Kansantalous ei ole kasvanut vuoden 
2007 jälkeen, ja on viimeiset kolme vuotta ollut supistuva. Kuluvana vuonna Suomen 
BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,3 % ja vuosien 2016 ja 2017 talouskasvuksi ennuste-
taan 1,4 % (VM 24a/2015).

  
1 Tietoja on 28 järjestelmästä. Suomen osalta data koskee vain yliopistoja eikä 
tiedonkeruusta johtuvista syistä vuoden 2014 dataa ei ole julkaisuajankohtaan mennessä 
Suomen osalta pystytty toimittamaan.
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Julkiseen talouteen aiemmin kohdistetut sopeutustoimet ovat supistaneet alijäämän kas-
vua, mutta eivät ole pysäyttäneet sitä. Viime vuonna Suomen julkisyhteisöjen alijäämä ylitti 
3 prosentin rajan. Myös julkinen velka on kasvanut nopeaa tahtia ja ylittää 60 prosentin 
rajan tänä vuonna. Talouskasvun ennustetaan jatkuvan lähivuodet vaimeana, joten kasvu 
ei yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa tai kääntämään velkasuhdetta 
laskuun. (VM 24a/2015). Väestön ikääntymisen myötä työikäisen väestön määrää supistuu, 
mikä vaikuttaa edelleen epäsuotuisasti työpanoksen määrään ja siten talouskasvuun. Lisäksi 
useita vuosia jatkunut matala investointiaste on hidastanut pääomakannan kasvua ja heiken-
tänyt talouden kasvupotentiaalia. (VM 24a/2015)

Samaan aikaan väestön ikärakenteen muutos kasvattaa ikäsidonnaisia julkisia menoja 
nopeasti. Ikäsidonnaisten menojen kasvu jatkuu nopeana vielä kahden vuosikymmenen 
ajan. Menojen kasvu heikentää julkisen talouden rahoitusasemaa ja aiheuttaa voimakasta 
kasvupainetta etenkin kuntien velkaan. (VM 24a/2015)

Julkisessa taloudessa vallitsee mittava kestävyysvaje. Normaalinkaan talous- ja työl-
lisyyskehityksen oloissa julkisen talouden tulot eivät riitä rahoittamaan nykyperustein 
määräytyviä julkisia menoja – eivät lähivuosina eivätkä pidemmällä aikavälillä. Tulojen ja 
menojen epätasapaino on rakenteellinen. Talouden odotettavissa oleva kasvu ja tuotannon 
palautuminen potentiaaliselle tasolle eivät riitä poistamaan julkisen talouden kestävyysva-
jetta. Jos tulojen ja menojen välistä rakenteellista epätasapainoa ei korjata, julkisen talou-
den velka uhkaa kasvaa hallitsemattomasti suhteessa kokonaistuotantoon tulevina vuosi-
kymmeninä. (VM 24a/2015)

Hallitus on käynnistänyt julkisen talouden tasapainottamisen. Tavoitteena on taittaa 
velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen vaalikauden loppuun mennessä. Halli-
tus on sitoutunut 10 miljardin euron kestävyysvajeen kattamiseen tarvittavien säästöjen ja 
muiden tuottavuutta parantavien päätösten toimeenpanoon hallituskauden aikana. Julkista 
taloutta vahvistavaan sopeutusohjelmaan sisältyy julkisia menoja vähentäviä toimia ja uudel-
leenkohdennuksia. Toimien on tarkoitus vahvistaa julkista taloutta vuoden 2019 tasossa 
noin 4 mrd. eurolla. 

Osana julkisen talouden kestävyyden vahvistamista hallitus vähentää kuntien kustan-
nuksia 1 mrd. eurolla karsimalla lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista ohjaavia 
velvoitteita. 

Hallituksen ensimmäinen julkisen talouden suunnitelma annettiin syyskuussa 2015. 
Suunnitelmassa asetetaan rahoitusasemaa koskevat tavoitteet julkiselle taloudelle ja sen 
alasektoreille. Siinä asetetaan myös euromääräinen rajoite valtion toimenpiteistä kuntata-
loudelle aiheutuvalle menojen muutokselle. Julkisen talouden suunnitelmalla hallitus pyrkii 
turvaamaan koko julkisen talouden kestävyyden.

Hallituksen päättämiin julkisen talouden välttämättömiin sopeutustoimiin sisältyy 
korkeakoulujärjestelmän ja tutkimustoiminnan kustannustehokkuuden parantaminen ja 
hallinnon sekä korkeakouluverkon rationalisointi panostaen tutkimuksen ja koulutuksen 
laadun turvaamiseen. Näistä odotettavat kustannushyödyt huomioidaan valtion rahoituk-
sen vähennyksenä. Vaikutus julkisen talouden kustannuksiin on vuositasolla -75 miljoonaa 
euroa. Tämän lisäksi korkeakouluja koskeviin toimenpiteisiin sisältyy indeksikorotusten 
jäädyttäminen hallituskauden ajaksi sekä luopuminen erityisestä valtionrahoituksesta eli 
apteekkikompensaatiosta Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen opetus- ja tutkimustoimin-
taan. Lisäksi Suomen Akatemian avustusvaltuuksia leikataan. Korkeakoulujen toimintaan 
vaikuttavat myös opintotukeen, Tekesin avustuksiin, INKA- ja SHOK-ohjelmaan ja tervey-
denhuolloin yksiköille maksettavien yliopistotasoisen tutkimuksen avustuksiin kohdistuvat 
leikkaukset. 
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Väestökehitys ja työvoiman tarve sekä osaamistarpeet

Väestökehitystä ja työvoiman sekä osaamistarpeiden kehitystä on arvioitu mm. ”Suomi 
osaamisen kasvu-uralle. Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle” -raportissa. (OKM 
2015a). Työryhmämuistion mukaan Suomen taloutta painavat suhdanneluontoiset ja tuo-
tantorakenteen muutokset sekä väestön ikääntyminen ja keskittyminen suurimpiin kau-
punkeihin tai niiden lähiympäristöön. 

Suomen talouden heikon kehityksen johdosta työllisyysaste ei ole kasvanut toivotulla 
tavalla. Matalan työllisyysasteen ohella Suomen talouden kestävyyden näkökulmasta muu-
tostarpeita aiheuttaa demografinen kehitys, (OKM 2015a) kuten väestön ikääntyminen. 
Tämä aiheuttaa merkittäviä paineita julkisen talouden kestävyydelle. Väestöllinen huolto-
suhde kasvaa voimakkaasti ja vuoden 2012 väestöennusteen mukaan koko maan huolto-
suhde on vuonna 2020 noin 62,8 ja yli 70 vuoteen 2030. Tämän lisäksi nykykehityksellä 
suomalaisten koulutus- ja osaamistason nousu pysähtyy 2020-luvulle, mikä heikentää 
Suomen suhteellista kilpailuasetelmaa kansainvälisesti. 

Tämä asettaa paineita mm. opintoaikojen lyhentämiselle siten, että valmistuneet siirtyi-
sivät työelämään mahdollisimman nopeasti. Lisäksi osaamistarpeen täyttämisessä on vält-
tämätöntä vahvistaa mm. aikuiskoulutuksella nykyisen työikäisen väestön osaamista sekä 
hyödyntää maahanmuuttajien osaamispotentiaalia.

”Suomi osaamisen kasvu-uralle. Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle” -rapor-
tin laatinut työryhmä esitti koulutuksen tutkintomäärän lisäystä tekniikan ja liikenteen 
alalle, luonnontieteiden alalle, luonnonvara- ja ympäristöalalle, humanistiselle ja kasva-
tusalalle sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle. Tutkintomäärän vähennystä ehdotetaan 
kulttuurialalle, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalle sekä hieman mat-
kailu-, ravitsemis- ja talousalalle. Koulutusasteittain tarkasteltuna tutkintotarve kasvaa 
yliopistojen maisterikoulutuksessa ja pysyy ennallaan tohtorikoulutuksessa sekä vähenee 
ammattikorkeakoulututkintokoulutuksessa ja on kasvava ylemmissä ammattikorkeakoulu-
tutkinnoissa. Pääministeri Sipilän hallituksen kaudella ei valmistella aiemmasta poiketen 
koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa. Koulutuksen mitoituksesta sovitaan 
opetus- ja kulttuuriministeriön sekä korkeakoulujen välisissä vuonna 2016 käytävissä 
sopimuskautta 2017–2020 koskevissa neuvotteluissa hyödyntäen mitoitusta valmistelleen 
ryhmän raportin tuloksia. 

Merkittäväksi uudeksi toimintaympäristön muutostekijäksi on muodostunut Euroo-
passa voimistunut pakolaisvirta, joka tulee ottaa huomioon myös koulutusjärjestelmässä.
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3 Korkeakoulu- ja tutkimuspoliittiset 
kehittämistavoitteet ja reunaehdot

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman vision mukaisesti Suomi on avoin ja kansainvä-
linen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa. Suomen kilpailukyky rakentuu korkealle 
osaamiselle, kestävälle kehitykselle sekä ennakkoluulottomalle uudistamiselle kokeiluja ja 
digitalisaatiota hyödyntäen. Hallitus on valinnut viisi tärkeintä tavoitetta yhteiseen visi-
oon pääsemiseksi: työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen, osaamisen ja koulutuksen 
uudistaminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, biotalouden ja puhtaiden ratkaisu-
jen vauhdittaminen sekä viidentenä toimintatapojen uudistaminen digitalisaation hyödyn-
tämisen, kokeilujen ja normien purkamisen kautta.

Osaamisen ja koulutuksen osalta tavoitteena 2025 on Suomi, jossa tekee mieli oppia 
koko ajan uutta. Suomalaisten osaamis- ja koulutustaso on noussut, mikä tukee suomalai-
sen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Tavoitteena oleva Suomi 
on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa, jossa oppimisympäristöjä 
on modernisoitu, ja digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksia hyödynnetään 
oppimisessa. Osaamista ja koulutusta koskeviksi hallituskauden tavoitteiksi on asetettu 
oppimisympäristöjen modernisointi, digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuk-
sien hyödyntäminen, koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrän 
vähentyminen, koulutuksen keskeyttäneiden määrän lasku, koulutuksen ja työelämän 
välisen vuorovaikutuksen lisääntyminen, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laadun ja vai-
kuttavuuden nousu sekä koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden lisääntyminen ja 
koulutusviennin esteiden purkaminen. 

Hallituksen strategisia tavoitteita tukemaan määritetään kärkihankkeet, joihin panos-
tetaan kertaluonteisesti 1,6 mrd. euroa vuoden 2018 loppuun mennessä. Osaamiseen ja 
koulutukseen liittyen korkeakouluja koskevat kärkihankkeet liittyvät nopeampaan siirty-
miseen työelämään sekä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistamiseen. 

Hallitusohjelman mukaisia korkeakoulutukseen ja tutkimukseen liittyviä toimenpiteitä 
ovat mm. opettaja- ja täydennyskoulutuksen kehittämisohjelmat, koulutuksen uudistami-
nen ottaen huomioon työelämän osaamistarpeet, nopeaa valmistumista tukevat toimen-
piteet kuten valintakoemenettelyjen uudistaminen ja kolmas lukukausi, tutkimustulosten 
vaikuttavuuden ja kaupallistamisen tukeminen sekä osaamisen kokoaminen vahvoiksi 
osaamiskeskittymiksi. Viimeksi mainittu edellyttää korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta 
nykyistä vahvempaa profiloitumista, työnjakoa ja tiivistyvää yhteistyötä. Lisäksi korkea-
kouluja pääomitetaan valtion omaisuutta myymällä. Veropoliittisen linjauksen mukaan 
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otetaan käyttöön yksityishenkilöiden verovähennysoikeus korkeakouluille annettavista 
lahjoituksista 500 000 euroon asti, lahjoituksen alaraja 850 euroa.

Strategisiin painopisteisiin sisältyy lisäksi myös mm. biotalouden ja puhtaiden ratkaisu-
jen tutkimus- ja kehittämistoimintaan panostaminen, terveysalan tutkimus- ja innovaatio-
toiminta, digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen sekä maahanmuuttopolitiikkaan 
liittyvä lukuvuosimaksujen käyttöönotto EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opis-
kelijoille.

Hallitusohjelman mukaan korkeakoulujen rahoitusmalleja kehitetään siten, että ne pal-
kitsevat valmistumisen nopeudesta ja koulutuksen laadusta (mm. työllistymiskriteeri).

Ohjauskäytänteet ja sopimusmenettely 

Yliopistojen valtionrahoitukseen liittyy erilaisia ohjausmekanismeja, joiden yleisenä perus-
teena on verovaroista annettavan rahoituksen kohdentuminen tarkoituksenmukaisella ja 
yhteiskuntaa parhaiten hyödyttävällä tavalla. Rahoitusmalli on yksi osa ohjauksen koko-
naisuutta, jonka muita ulottuvuuksia ovat muun muassa poliittinen ohjaus, säädösohjaus, 
budjettiohjaus, tulosohjaus ja informaatio-ohjaus. 

Seuraava sopimus neuvotellaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välillä 
vuosille 2017–2020. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee välivuosina rahoituspäätökset 
kauden 2017–2020 sopimuksen pohjalta. Välivuonna ei tehdä erillistä sopimusta, vaan 
pohjalaskelma päivitetään uusimmilla tilastotiedoilla ja rahoitus kirjataan tarvittavin erit-
telyin ministeriössä joulukuussa tehtävään rahoituspäätökseen. Sopimuksen välivuosina 
neuvottelut järjestetään vain tarvittaessa. Sopimuksen sisältöä uudistetaan edelleen aiem-
paa strategisemmaksi ja sen rakennetta yksinkertaistetaan ja selkeytetään. Sopimus sisältää 
korkeakoululaitoksen yhteisten tavoitteiden lisäksi yliopiston tehtävän, profiilin, vahvuus-
alat ja uudet nousevat alat, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksel-
lisuuden osana tutkintotavoitteet, rahoituksen ja raportoinnin. Sopimukseen nostetaan 
vain keskeisimmät yhteiset tavoitteet ja näihin kytkeytyen korkeakoulukohtaisia toimia. 
Pohjana tavoitteille ovat hallitusohjelma ja hallituksen toimintasuunnitelma sekä muut 
eduskunnan ja valtioneuvoston korkeakouluille asettamat strategiset tavoitteet.

Yliopistojen neuvotteluissa käsitellään sopimukseen sisällytettävien asioiden lisäksi yli-
opiston strategisia linjauksia, kuten rakenteiden ja toimintatapojen uudistamista sekä kau-
den 2013–2016 toiminnan tuloksellisuutta ja tähän liittyvää palautetta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käy vuosina 2017–2019 ohjaukseen liittyvällä vierailulla 
jokaisessa korkeakoulussa. Vuosina 2018–2019 järjestetään kuudella korkeakoulualueella 
(Suurmetropolialue, Lounaisrannikko, Väli-Suomi, Itä-Suomi, Pohjanmaa, Pohjois-Suomi) 
alueseminaarit, joiden pääasiallisena tavoitteena on edistää muun muassa korkeakoulujen 
ja niiden sidosryhmien sekä tutkimuslaitosten vaikuttavuus-, yhteistyö- ja työnjako- sekä 
kansainvälistymiskeskustelua osaamiskeskittymien vahvistamiseksi. Korkeakoulukohtainen 
vierailuaikataulu ja alueseminaarien ajoittuminen sovitaan syksyllä 2016. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa korkeakoulukohtaista palautetta syksyllä 2016 
sopimusneuvottelujen yhteydessä. Korkeakouluille toimitetaan vuosittain elo-syyskuussa 
tavoitteiden toteumaraportti ja tilastoaineistoa asemoitumisesta valtakunnallisessa korkea-
koulukokonaisuudessa. Kaikille yliopistoille yhteinen korkeakoululaitoksen tilaa ja kehit-
tämistarpeita koskeva kirjallinen palaute annetaan syksyllä 2018. 
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Rahoitus sopimuskaudella

Sopimukseen kirjataan valtion rahoitus asianomaiselle yliopistolle tarvittavin erittelyin. 
Lisäksi siihen kirjataan yksityiskohtaisempi erittely perusrahoituksen muodostumisesta. 
Yliopistojen valtion rahoituksessa otetaan huomioon valtakunnallisia tehtäviä. Tavoitteena 
on näiden määrän vähentäminen nykyisestä ottaen huomioon vuosien 2013-2016 aikana 
käyttöön otetut uudet rahoitusinstrumentit ja rakenneuudistukset. Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö päättää sopimuskauden alussa yliopistoja kuultuaan valtakunnallisista tehtävistä 
ja niihin osoitettavasta valtion rahoitusosuudesta.

Lähtökohtana on, että yliopisto huolehtii koulutuksen laajennuksista ja uudelleen suun-
tauksista kokonaisrahoituksensa puitteissa. 

Valtion rahoitus sisältää strategiarahoitusosuuden, jonka lähtökohtana on yliopistojen 
oma strategiatyö. Strategirahoitus sovitaan ministeriön ja yliopiston välisessä neuvottelussa 
ottaen huomioon ministeriölle toimitetut tiedot yliopiston toiminnasta ja keskeisistä stra-
tegisista päätöksistä toimintatapojen ja rakenteiden uudistamiseksi. Strategiarahoitus sovi-
taan neuvotteluissa koko sopimuskaudelle siten, että merkittävimmät uudistukset mukaan 
lukien mahdolliset fuusiot ja toiminnan yhteensovittamiset saadaan nopeasti toteutuk-
seen. Lisäksi strategiarahoituksella tuetaan hallituksen kärkihankkeita ja otetaan huomi-
oon korkeakoulujen toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, erityisenä painopisteenä 
tutkimustulosten kaupallistaminen. Ministeriö päättää sopimuskauden aikana strategiara-
hoituksen mahdollisen liikkumavaran kohdentamisesta. Tavoitteena on, että Suomen Aka-
temian myöntämä yliopistojen profiloitumisrahoitus ja tutkimusinfrastruktuurirahoitus 
tukevat entistä vahvemmin yliopistojen uudistumista ja strategiatyötä.

Hallitusohjelman ja vuosien 2016–2019 kehyspäätöksen mukaisesti kustannustason 
nousua ei oteta huomioon määrärahan mitoituksessa vuosina 2016–2019. Lisäksi yliopis-
tojen valtion rahoitukseen kohdennetaan yhteensä 50 miljoonan euron vähennys vuonna 
2016 hallinnon ja korkeakouluverkon rationalisoinnin perusteella. Vuodesta 2017 alkaen 
Helsingin yliopistolle ja Itä-Suomen yliopistolle ei suoriteta enää ns. apteekkikompen-
saatiota. Vuoden 2016 rahoituksesta poistuu vuonna 2015 kertaluonteisesti tehty 11,1 
miljoonan euron määrärahalisäys. Lisäksi valtion rahoitusta vähentää 8,6 miljoonalla 
eurolla vuoden 2014 toteutuneen ja arvioidun yliopistoindeksin mukaisen tarkistuksen 
 huomioon ottaminen.

Osana hallituksen menosäästöjä Suomen Akatemian avustusvaltuuksia leikataan 10 
miljoonaa euroa ja Tekesin myöntämiä t&k-avustuksia 95 miljoonaa euroa vuodesta 
2016 lukien. Myös terveydenhuollon yksiköiden VTR-tukeen (valtion tutkimusrahoitus) 
päätetyt 5 miljoonan euron suuruiset menosäästöt vuodesta 2016 heijastuvat yliopistojen 
tutkimustoimintaan. Strategista hallitusohjelmaa täydentävät kärkihankkeet lisäävät Suo-
men Akatemian rahoitusta 30 miljoonaa euroa ja Tekesin rahoitusta 59 miljoonaa euroa 
tutkimustulosten kaupallistamisen edistämiseksi.

Edellisten kehyspäätösten mukaisesti yliopistojen perusrahoituksesta siirretään 50 M€ 
asteittain vuosien 2015–2019 aikana Suomen Akatemian kautta kilpailtuihin tutkimus-
määrärahoihin. Vuoden 2016 perusrahoitustasoon nähden siirto näkyy vuonna 2017 
10 M€, vuonna 2018 30 M€ ja vuonna 2019 40 M€ vähennyksenä. Aalto-yliopiston 
lisärahoitusta siirretään tasaerissä (11,7 M€/ v) kaikkien yliopistojen kilpailtuun laskennal-
liseen perusrahoitukseen vuosien 2015–2019 aikana.
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Rahoitusmallin kannustavuus korkeakoulupoliittiseen kehittämistyöhön

Korkeakoulujen ohjauksen kokonaisuus muodostuu lainsäädäntöohjauksesta (sisältäen 
mm. koulutusvastuiden määrittelyn), rahoitusohjauksesta, informaatio-ohjauksesta, sopi-
mus- ja palautemenettelystä, korkeakouluvierailuista, raportoinneista ja erillisselvityksistä, 
arvioinneista, tilastoista ja indikaattoripohjaisesta seurannasta, taloushallinnon koodistosta 
sekä eri tahojen kanssa käytävästä vuorovaikutuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö vas-
taa yliopistojen lakisääteisten tehtävien toiminnan ohjauksesta, rahoituksesta ja toiminnan 
seurannasta. Ministeriö edistää niitä valtakunnallisia linjauksia, joita koulutuksen ja tutki-
muksen kehittämiselle on asetettu erityisesti hallitusohjelmassa ja siitä johdetuissa asiakir-
joissa. Yliopistot vastaavat itsenäisesti toiminnastaan ja taloudestaan. 

Ohjauksen kehittämistyötä on tehty pitkäjänteisesti ja ohjauksen strategisuutta lisätty. 
Ohjauskäytänteitä on uudistettu ja ohjausprosessia kevennetty ottaen huomioon erityisesti 
toimialan tavoitteiden ja vaikuttavuusketjujen pitkäjänteisyys sekä yliopistojen autonomi-
nen päätöksenteko. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmallit muodostavat 
johdonmukaisen kokonaisuuden, jossa huomioidaan korkeakoulusektorien erityispiirteet. 
Korkeakoulujen rahoitusmalleja on kehitetty siten, että ne kannustavat yhteistyöhön, 
toiminnan päällekkäisyyksien poistamiseen ja työnjakoon. Opetus- ja kulttuuriministe-
riö kannustaa korkeakouluja rahoitusmalleilla kohti vahvempaa laatua, vaikuttavuutta, 
tehokkuutta ja kansainvälisyyttä sekä tuottaa tilastointi- ja ennakointiaineistoa ja antaa 
palautetta, jossa se osoittaa ongelmakohtia. Avoimilla tietoaineistoilla ja muulla ohjauk-
sellaan ministeriö tukee ja kannustaa korkeakouluja asemoimaan itsensä suhteessa muihin 
korkeakouluihin kansallisesti ja kansainvälisesti.

Yliopistokohtaisen valtionrahoituksen kokonaisuudesta rahoitusmallin ulkopuolisia 
eriä ovat yliopistojen arvonlisäverokompensaatiot, Aalto-yliopiston lisärahoitus sekä eräät 
eduskunnan päätöksin suunnatut määrärahat. Muut koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteet 
eli strategiarahoitus, alakohtainen rahoitusosuus, harjoittelukoulut ja valtakunnalliset eri-
tyistehtävät suunnataan muusta rahoitusmallista poikkeavin kriteerein.

Rahoitusmallin yhtenä keskeisenä tavoitteena on kannustaa korkeakouluja koulutuksen ja 
tutkimuksen laadun nostamiseen. Malli on tuloksiin pohjautuva ja korostaa korkeakoulun 
kokonaisvaltaista tuloksellista toimintaa. Rahoitusmallia on kehitetty yhä enemmän laatua 
korostavaan suuntaan. Vuoden 2015 alusta voimaan astuneessa rahoitusmallin tarkistuksessa 
rahoitusmalliin lisättiin kaksi erityisesti laatuun sidottua elementtiä, opiskelijapalaute sekä 
julkaisujen laskennan pohjaksi käyttöön otettu julkaisufoorumin tieteellisten vertaisarvioi-
tujen julkaisujen tasoluokitus. Rahoitusmallin useat muutkin indikaattorit ovat välillisesti 
sidottuja laatuun – muun muassa laadukkaat opintoprosessit vaikuttavat esimerkiksi kor-
keakoulun tutkintotuottavuuteen tai 55 opintopistettä suorittaneiden määrään ja vastaavasti 
laadukas tutkimustoiminta houkuttelee esimerkiksi kansainvälistä rahoitusta. 

Nykyinen rahoitusmalli huomioi alakohtaiset erot koulutus- ja tiedepolitiikan tavoit-
teet -rahoitusosuudessa. Kaikki alat erittelevä alakohtainen tarkastelu toisi rahoitusmalliin 
huomattavasti nykyistä suuremman yksityiskohtaisuuden tason, mikä olisi ristiriidassa 
selkeyden, yksinkertaisuuden ja läpinäkyvyyden periaatteiden kanssa. Myös lisääntynyt 
monialaisuus ja monitieteisyys sekä hyvin erilaiset tavat toteuttaa koulutusta ja tutkimusta 
eri korkeakouluissa tekisivät alakohtaisen rahoitusohjauksen monimutkaiseksi toteuttaa. 
Alakohtainen ohjaus edellyttäisi lisäksi alakohtaista kustannustiedonkeruuta, mikä painot-
taisi taaksepäin tapahtuvaa tarkastelua eikä kannustaisi kustannustehokkuuteen. Rahoi-
tusmallilla halutaan kannustaa laadun vahvistamiseen ydintehtävien kehittämisen kautta, 
mikä heijastuu kaikkien alojen kehittymiseen.
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Rahoitusmalli-indikaattoreiden seuraaminen osoittaa rahoitusmallin kannustavan 
vaikutuksen. Esimerkiksi vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden osuus on noussut 
vuodesta 2010 hieman yli 25 prosentista vuoden 2014 noin 30 prosenttiin, mikä kertoo 
yliopistojen opintoprosessien terävöitymisestä, opinto-ohjauksen ja opiskelijoille tarjotta-
vien opintojenkokonaisuuksien lisääntymisestä. Kasvua on tapahtunut myös esimerkiksi 
julkaisufoorumin tasoluokiteltujen julkaisujen luokissa (luokat 1–3). 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt yliopistolakiuudistuksen vaikuttavuus-
arvioinnin. Tavoitteena on antaa asiasta selvitys eduskunnan sivistysvaliokunnalle syksyllä 
2016. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen arvioinnin toteutus aloitetaan vuonna 2017 ja 
sen on määrä olla valmis vuonna 2018. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-uudistusten 
vaikuttavuusarviointi toteutetaan hankintamenettelynä siten, että korkeakoulusektoreiden 
uudistuksista on saatavissa yhteismitallista tietoa. Korkeakoulu-uudistusten arvioinnit 
tuottavat tilannekuvaa reformien onnistumisesta ja riittävyydestä sekä korkeakoulujen 
uudistamis- ja kehittämistarpeista.
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4 Yliopistojen yhteiskunnallinen  
vaikuttavuus ja korkeakoulujen yhteistyö

Yliopistojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden eri ulottuvuuksien tunnistaminen ja 
mittaaminen on merkittävä haaste. Yliopistojen toiminnan laadun ja yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden liittyminen yhteen on työryhmän näkemyksen mukaan keskeinen läh-
tökohta vaikuttavuudelle. Työryhmä katsoo, että yliopistojen vaikuttavuus ilmenee laa-
dukkaan tutkimuksen ja opetuksen kautta. Vaikuttavuus kanavoituu yliopistoissa erilailla 
riippuen yliopiston profiilista. 

Kansalliset insentiivit ja rahoitusmallin signaalit yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mer-
kityksestä ovat tärkeitä. Näitä keskeisempää on kuitenkin luoda vaikuttavuuteen ja vuoro-
vaikutteiseen työtapaan kannustavat toimintamallit ja kannusteet yliopisto-, tiedekunta- ja 
laitostasolla. Vaikuttavuus lähtee yksittäisen työntekijän, tutkijan ja opettajan, ajankäy-
töstä ja työpanoksesta. 

Korkeakoulujen yhteiskunnallista vaikuttavuutta on aiemmin tarkasteltu hahmottelemalla 
korkeakoulujen erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osa-alueita. Jaottelua on tehty 
esimerkiksi seuraavasti: osallistuminen innovaatiotoimintaan, vaikuttavuus työmarkkinoilla 
sekä vaikuttavuus alueellisessa toimintaympäristössä (Ritsilä, Lahtonen, Mukkala, 2008). 
Samalla kun korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on tunnistettu opetuksen ja 
tutkimuksen rinnalla tärkeäksi tehtäväkentäksi, on todettu sen mittaamiseen liittyvät ongel-
mat. Korkeakoulujen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tai vaikuttavuuden mittaamiseen 
on vain muutamia luotettavia tilastomittareita. Erityisen haastavaa on innovaatiotoiminnan 
ja alueellisen kehittämistoiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaaminen. Myös 
korkeakoulujen oikeudenmukainen kohtelu asettaa mittaamiselle haasteita.

Yliopistojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ydin on tutkimuksessa ja koulutuksessa 
sekä sen hyödyntämisessä niin muussa yhteiskunnassa kuin korkeakoulujen yhteistyössäkin. 

Yliopistojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta voidaan hahmottaa rahoitusmalliin kyt-
keytyvien mittareiden pohjalta seuraavasti eräänlaisena vaikuttavuuskorina:

Koulutus-osio

Oikein mitoitettu, oikean sisältöinen koulutus synnyttää vaikuttavuutta. Koulutuksen 
oikea mitoitus ja koulutussisällöt ovat edellytys yhteiskunnan kehittymiselle. Oikein koh-
dennettu ja mitoitettu koulutuksen tarjonta vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin ja työelä-
män ennakoituun kehitykseen.
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Yksi korkeakoulujen merkittävimmistä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden muodoista 
on korkeakoulusta valmistuneiden työmarkkinoille ja yhteiskuntaan tuottama osaami-
nen, joka on yhteiskunnan menestymisen tärkeä edellytys. Valmistuneet osaajat tuovat 
työ- ja elinkeinoelämään korkeakoulujen tuottamaa osaamista ja toisaalta eri mekanismien 
kautta, kuten työssäolojaksojen ja alumnien kautta korkeakoulu saa myös tarvitsemaansa 
tietoa toimintansa kehittämiseksi. Yliopistojen tulisi kiinnittää huomiota siihen, että nii-
den tarjoama koulutus ja koulutuksen antamat valmiudet vastaavat työelämän nykyistä ja 
tulevaa tarvetta ja vastaavat toimintaympäristön muutoksiin. Muun muassa digitaalinen 
oppiminen ja oppimisympäristöt muuttavat maailmaa nopeasti. Korkeakoulujen tulisi 
antaa valmiuksia myös itsensä työllistämiseen ja työelämän muutoksista selviämiseen 
muun muassa yrittäjyyskoulutuksen avulla. Näin palvellaan yhteiskunnan pidemmän 
aikavälin kehittämistarpeita.

Yliopistot tuottavat myös huomattavan määrän muille kuin perustutkinto-opiskelijoille 
kohdennettua osaamisen kehittämistä. Avoimena yliopisto-opetuksena ja erillisinä opin-
toina sekä erikoistumiskoulutuksina suoritetut opintopisteet kehittävät osallistujien osaa-
mista ja sivistystä. 

Tutkimus-osio

Korkeakoulujen tutkimustoiminta tuottaa yhteiskuntaan eri tahoille tieteellistä ja muuta 
tietoa sekä uutta osaamista. Tällä tiedolla on siirtyessään työ- ja elinkeinoelämän käyttöön 
huomattava merkitys esimerkiksi kilpailukykyyn. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden yksi 
muoto on yliopistojen julkaisutoiminta. Korkeakoulun suhdetta yhteiskuntaan, osallis-
tumista yhteiskunnalliseen keskusteluun kuvaa mm. yleistajuisen julkaisemisen maailma. 
Työryhmä katsoo, että myös muut kuin vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut ovat tärkeä 
yliopistojen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen muoto, jolla korkeakoulujen tuottamaa 
osaamista siirretään yhteiskuntaan. Suoritetut tohtorintutkinnot sekä ulkomaalaisten suo-
rittamat tohtorintutkinnot tuottavat yhteiskuntaan työ- ja elinkeinoelämän vaativiin tut-
kimuksen kehittämisen tehtäviin korkeinta tieteellistä osaamista. Korkeakoulujen rahoi-
tusmallissa tutkimusyhteistyö korkeakoulujen ulkoisten tahojen kanssa on havaittavissa 
vahvasti myös kilpaillun tutkimusrahoituksen rahoitustekijöissä. 

Koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteet -osio

Myös koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteet sisältää useita yhteiskunnalliseen vaikutta-
vuuteen vahvasti liittyviä tekijöitä. Tällaisia ovat valtakunnalliset erityistehtävät, kuten 
harjoittelukoulut tai Kansalliskirjasto tai yhteiskäyttöiset tutkimusympäristöt. Myös 
strategisella rahoituksella on tuettu monia korkeakoulujen vaikuttavuuteen liittyviä 
näkökulmia, kuten esimerkiksi alueen osaamisprofiiliin kytkeytyneitä hankkeita. Tällai-
sia ovat olleet esimerkiksi erilaiset koulutuslaajennukset. Strategiarahoituksella voidaan 
vaikuttaa esimerkiksi hallitusohjelman mukaisten alueellisten ja alakohtaisten osaa-
miskeskittymien rakentamiseen eri toimijoiden yhteistyön pohjalta. Vastaavalla tavalla 
strategiarahoituksella voidaan vaikuttaa kaupallistamiseen ja tutkimustulosten siirtoon 
laajemmin yhteiskuntaan. 

Unifi ja Arene ovat sopineet käynnistävänsä yhteistyössä hankkeen, jonka avulla kor-
keakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus tuodaan toisaalta näkyvämmäksi esimerkiksi 
perustehtävien toteuttamisen kautta ja toisaalta jolla yhteiskunnallinen vaikuttavuus toi-
misi tehokkaammin osana korkeakoulun omaa strategista johtamista ja toimeenpanoa. 
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Korkeakoulujen välinen yhteistyö rahoituksen näkökulmasta

Korkeakoulujen välisen yhteistyön tiivistäminen on yksi hallitusohjelman tavoitteista. 
Yhteistyöllä voidaan saada aikaan kustannustehokkaita rakenteita, parantaa toimin-
nan laatua ja vaikuttavuutta sekä edistää tavoiteltua osaamisen kokoamista. Työryhmän 
ehdotuksessa yhteistyön edistäminen huomioidaan myös myöhemmin tässä raportissa 
ehdotuksessa yhteistyösopimusten perusteella suoritettujen opintosuoritusten lisäämiseksi 
osaksi mallia. Lisäksi yhteistyössä toteutettuja kehittämiskokonaisuuksia on rahoitettu 
strategiarahoituksella, jonka mukaista rahoitusta on kohdennettu erityisesti strategisen 
tason yhteistyön toteuttamiseen. Tällaisia ovat olleet niin fuusiot kuin korkeakoulujen 
toiminnalliset yhteenliittymätkin. 

Vaikka tuloksellisuuteen perustuvan mallin tekijät eivät erikseen sisälläkään yksinomaan 
yhteistyöhön kannustavaa rahoitustekijää, tulisi yhteistyö nähdä yhtenä niistä keinoista, 
joilla toiminnan tuloksia, laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta voidaan kehittää. Esimer-
kiksi yhteistyössä toteutettava opintosisältö vapauttaa korkeakoulujen omia resursseja nii-
den painopisteiden mukaisten tavoitteiden kehittämiseen, mikä toteutuessaan näkyy myös 
rahoitusmallin tulosten kehittymisenä. Vastaavalla tavalla yhteistyössä toteutettu tutkimus 
tuo siihen osallistuvien tahojen osaamisen mukaan työhön ja kehittää osaltaan toiminnan 
laatua ja vaikuttavuutta. 



24

5 Ehdotukset rahoitusmallin uudistamiseksi

Yliopistolain 49 § mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yliopistoille perus-
rahoitusta laskennallisin perustein, ottaen huomioon toiminnan laajuus, laatu ja vaikut-
tavuus, sekä muiden koulutuksen ja tiedepolitiikan tavoitteiden perusteella. Rahoituspe-
rusteiden laskennasta ja keskinäisestä jakautumisesta annetaan tarkemmat säännökset val-
tioneuvoston asetuksella. Laskennallisin perustein myönnettävän rahoituksen perusteena 
olevista laskentakriteereistä säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

Työryhmän esittämät muutokset eivät edellytä yliopistolain muuttamista. Sen sijaan työryh-
män esittämät muutokset edellyttävät muutoksia valtioneuvoston asetukseen sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriön asetuksen. Asetusehdotukset on tämän työryhmäraportin liitteessä 1.

Yliopistojen rahoitusmallin ehdotettu perusrakenne pysyisi samanlaisena kuin voimassa 
olevassa rahoitusmallissa. Rahoitusmallin pääosiot muodostuisivat edelleen koulutuksesta, 
tutkimuksesta sekä koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteista, joihin ehdotetaan yhden pro-
senttiyksikön siirto tutkimuksesta koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteisiin.

Tässä ehdotusosiossa on käsitelty yksityiskohtaisesti tekijät, joiden määräytymisperus-
teisiin työryhmä ehdottaa muutoksia. 

5.1 Koulutusosio

Koulutus ja osaavan työvoiman tuottaminen muodostaa suuren osan yliopistojen tehtävä-
kokonaisuudesta. Työryhmä ei esitä muutoksia koulutusosuuden kokonaisosuuteen. Esi-
tyksen mukaan osuus pysyisi ennallaan 41 %:ssa kokonaisrahoituksesta.

Suoritetut alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot kuvaavat rahoitusmallissa yliopis-
ton koulutustoiminnan päätuotosta eli valmistuneiden osaajien määrää. Tämän osaamisen 
siirtymistä työmarkkinoille kuvataan työllistymisen rahoitustekijällä. Avoimen yliopisto-
opetuksen ja erillisten opintojen kuten myös kansainvälisen vaihdon opintosuoritukset 
kuvaavat yliopiston tarjoamaa koulutusosaamista muille kuin omille tutkinto-opiskelijoil-
leen. Opiskelijapalautteella mitataan opiskelijoiden näkemyksiä opinnoistaan ja niiden 
organisoinnista. Koulutuksen kansainvälistymisen tekijöillä kuvataan yliopiston koulutus-
toiminnan kansainvälistä ulottuvuutta. Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat ja tutkinnon 
suorittaneet huomioidaan myös muissa tekijöissä, kuten tutkinnoissa tai työllistyneissä. 

Työryhmä esittää tarkistuksia ylempien korkeakoulututkintojen laskentaan tutkintoleik-
kurin käsittelyn osalta, vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden laskentaan, avoimena 
yliopisto-opetuksena ja erillisinä suoritettujen opintopisteiden laskentaan ja valmistunei-
den työllisten sekä ulkomaalaisten suorittamien tutkintojen osuuksiin. Muihin koulutus-
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tekijöihin ei esitetä muutoksia. Lisäksi työryhmä on työnsä aikana käsitellyt opiskelijapa-
lautteeseen toteutetun asetusmuutoksen. 

Tutkintotavoitteiden luokittelu ja tutkintoleikkurit rahoitusmallissa 

Yliopistojen ylempien korkeakoulututkintojen tavoitteet asetetaan koulutusaloittain. Las-
kennassa tavoitteen toteutumista tarkastellaan koulutusalaryhmittäin. Yliopistojen koulu-
tusalaluokitteluna on pitkään käytetty opetushallinnon 1995 koulutusalaluokittelun opin-
toalaluokittelua. Vuodesta 2015 lähtien opetus- ja kulttuuriministeriö ryhtyy tilastoimaan 
opiskelija- ja tutkintotietoja uudella kansainväliseen ISCED-luokitteluun perustuvalla 
alaluokittelulla2. Uusi alaluokittelu on vertailukelpoinen yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen välillä, kansainvälisesti vertailukelpoinen sekä perustuu enemmän koulutuksen 
sisältöön kuin tiedekuntapohjainen 1995 koulutusalaluokitus.

Kauden 2017–2020 tutkintotavoitteet asetetaan uuteen alaluokitteluun perustuvilla 
koulutusalaryhmillä. Koulutusalaryhmissä on yhdistetty tiettyjä pieniä yliopistokoulu-
tuksen aloja sekä erotettu erikseen hammaslääketiede lääketieteestä. Tohtorintutkintojen 
ja alempien korkeakoulututkintojen osalta tavoitteet on asetettu yliopistotasolla, joten 
myös rahoituksen laskennassa käytettävä tutkintoleikkuri tohtorintutkintojen osalta on 
yliopisto tasoinen.

Työryhmä esittää, että tutkintoleikkurit käsitellään seuraavasti:

Ylemmät korkeakoulututkinnot alakohtaisena, ISCED-luokitteluun pohjautuen  

samalla luokittelulla millä tavoitteet asetetaan. 

Tohtorin tutkinnot yliopistokohtaisena

Taulukko. Tavoite- ja leikkuriryhmät sekä ylemmät korkeakoulututkinnot uudella luokittelulla

Ala AYO HY ISY JY LY LTY OY SHH TaiY TTY TaY TY VY ÅA Yht.

Kasvatusalat 01) 0 287 226 258 103 0 216 0 0 0 120 252 0 85 1 547

Taiteet ja kulttuu-
rialat sekä huma-
nistiset alat (02)

212 718 180 307 91 0 177 0 249 0 245 344 48 107 2 677

Yhteiskuntatiet. (03)  
ja palvelualat (10)

30 419 222 404 160 0 32 13 0 0 417 194 93 93 2 077

Liiketalous, 
hallinto ja oikeus-
tieteet (04)

389 258 103 133 128 188 190 247 0 0 108 368 254 68 2 435

Luonnontieteet (05) 0 380 171 159 0 0 169 0 0 0 77 171 0 43 1 170

Tietojenkäsittely 
ja tietoliikennelii-
kenne (06) sekä 
tekniikan alat (07)

968 160 41 107 0 408 349 2 0 766 53 104 43 57 3 057

Maatalous- ja 
metsätieteelliset 
alat (08)

0 188 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231

Hammaslääke-
tiede (0911)

0 39 0 0 0 0 47 0 0 0 0 30 0 0 115

Lääketiede 
(0912)

0 114 140 0 0 0 118 0 0 0 105 124 0 0 602

Terveys- ja hyvin-
vointialat (092)

0 55 182 68 0 0 47 0 0 0 60 41 0 14 467

Yhteensä 1 599 2 619 1 306 1 437 481 596 1 344 262 249 766 1 186 1 628 438 466 14 376

  
2 ISCED 2011 koulutusluokituksen ja Tilastokeskuksen koulutusluokituksen välinen 
vastaavuus: http://www.stat.fi/meta/luokitukset/_linkki/isced2013_avain.xlsx
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Yksittäiset pienet vain harvoja tutkintoja käsittävät alat voidaan käsitellä osana koko yli-
opiston tavoitteenkäsittelyä. 

Strategiarahoituksen alakohtaisen tekijän asettamisessa hyödynnetään vielä vanhaa kou-
lutusalaluokittelua, koska henkilöstötietojen osalta uuden koulutusalaluokittelun mukaiset 
tiedot ovat saatavilla vasta tilastovuodesta 2016 lähtien.

Vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden osuuden laskennan tarkentaminen 

Rahoitusmallissa olevan 55 opintopistettä suorittaneiden tekijän laskentatavassa on 
havaittu tarkentamistarpeita. Nykytilanteessa tämä rahoitustekijä tilastoidaan Tilastokes-
kuksen opiskelijatiedonkeruussa, jonka tilastointipäivä on kunkin kalenterivuoden 20.9. 
mukainen opiskelijatilanne. Opiskelijoiden opintosuoritukset koskevat edellisen lukuvuo-
den opintoja. Tilastointi koskee vain yliopistossa tilastointipäivämäärän aikaan kirjoilla 
olevia opiskelijoita, mikä tarkoittaa, että ennen tätä päivämäärää valmistuneet eivät ole 
enää tietopohjassa mukana ja näiden viimeistä opintolukuvuotta koskevat opintosuorituk-
set jäävät rahoitustekijässä huomioimatta. 

Nykyinen rahoitustekijä ei myöskään huomioi tammikuussa opintojaan aloittavien 
opintopistekertymiä. Tammikuussa opintonsa aloittaneet ehtivät suorittaa tilastointipäi-
vämäärään mennessä opintoja vain kevätlukukauden ajan, jolloin käytännössä vain hyvin 
harva opiskelijoista on ehtinyt suorittaa vähintään 55 opintopistettä. 

Opintopisteiden nykyinen laskentatapa saattaa myös johtaa epätarkoituksenmukaisiin 
suorituksiin liittyviin kirjaamiskäytäntöihin sekä kurssien rakentamismalleihin. Esimerkiksi 
joissain tapauksissa kurssisuoritusten merkitsemistä rekisteriin saatettaisiin viivyttää suoritus-
ten kirjaamiseksi seuraavan tilastointiperiodin puolelle, mikäli opiskelija on jo suorittanut yli 
55 opintopistettä. Samasta tilastointiteknisestä syystä isompia kokonaisuuksia saatettaisiin 
epätarkoituksenmukaisella tavalla jakaa pienemmiksi opintokokonaisuuksiksi. Vaikka ei ole 
syytä uskoa, että ilmiö olisi laaja, on näistä saatu satunnaisia viitteitä.

Korkeakoulujen tietojen varastointia on kehitetty VIRTA-projektissa. Tämä mahdollis-
taa aiempaa tarkempien tilastotietojen muodostamisen myös rahoitusmallitietojen poh-
jaksi ja moniin havaittuihin 55 op tilastointiin liittyviin ongelmiin tehtävät ratkaisut. 

55 opintopistettä suorittaneiden rahoitusperusteen tarkentamiseksi työryhmä ehdottaa: 

Rahoitusmallin 55 opintopistettä suorittaneiden osuuden laskenta muutetaan  

VIRTA-tietovarastosta tuotettaviin tietoihin perustuvaksi. 

Laskennan perusjoukoksi muutetaan edellisen syksyn opiskelijat (syyskuun 20. 

päivän opiskelijat), mikä mahdollistaa lukuvuoden aikana valmistuneiden opiskelijoiden 

opintosuoritusten sisällyttämisen laskentaan mukaan. Näistä opiskelijoista lasketaan lukuvuoden 

(1.8.–31.7.) aikana 55 tai yli opintopistettä suorittaneiden määrä.

Keväällä opintonsa aloittaneet huomioidaan 55 opintopistettä suorittaneiden rahoitustekijässä 

siten, että kevätlukukaudella (1.1.–31.7.) 27 tai enemmän opintopisteitä suorittaneet 

huomioidaan rahoituksen laskennassa arvolla ½.

Tilastovuotta edeltävän vuoden opintosuorituksista laskennassa huomioidaan tulevina vuosina 

opiskelijakohtaisesti yli 55 opintopisteen rajan menevien opintopisteiden määrä. Esimerkiksi  

60 opintopistettä ensimmäisenä opintovuotenaan suorittaneen opiskelijan osalta 5 

opintopistettä siirtyy laskentatarkoituksissa hyvittämään seuraavien vuosien suorituksia siten, 

että 55 opintopistettä laskentakriteerin täyttämiseksi kyseisen opiskelijan osalta riittää  

50 opintopisteen suoritus. Ylimenevät opintopisteet huomioidaan koko opiskeluajan.
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Opintopisteet kirjataan opintopisteiden hyväksilukupäivämäärän mukaan. Kauden 2013–2016 

rahoitusmallissa opintopisteet kirjattiin niiden suorituspäivämäärän mukaan. Muutoksella 

kannustetaan yliopistoja kehittämään aiempien opintojen hyväksilukukäytäntöjä. 

Avoin yliopisto-opetus, erilliset opinnot, erikoistumiskoulutukset ja  
yhteistyösopimuksiin perustuvat opintopisteet 

Työryhmä tarkasteli vuoden 2015 alusta voimaan tulleen lainsäädännön mukaisten eri-
koistumiskoulutusten sisällyttämistä osaksi rahoitusmallia. Erikoistumiskoulutukset ovat 
korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille 
suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuk-
sia. Erikoistumiskoulutuksia toteuttavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Koulutuksilla 
luodaan järjestelmällinen mahdollisuus tutkinnon jo suorittaneille (tai vastaavan osaa-
misen saavuttaneille) ja työelämässä jo toimiville henkilöille. Ensimmäiset erikoistumis-
koulutukset käynnistyvät vuoden 2015 aikana. Vuosien 2015 ja 2016 aikana koulutuksia 
rahoitetaan hakemusmenettelyllä. Erikoistumiskoulutuksia koskevaa lainsäädäntöä valmis-
teltaessa ehdotettiin, että vuodesta 2017 alkaen koulutusmuoto huomioitaisiin korkea-
koulujen rahoitusmallissa. 

Yliopistojen yhteistyösopimusten perusteella suoritetut opintopisteet (kuten joustavan 
opinto-oikeuden JOO-opinnot) eivät ole sisältyneet osaksi rahoitusmallin rahoitusteki-
jöitä. Näissä yhteistyösopimuksissa yliopisto tarjoaa toisen yliopiston käyttöön osaamis-
taan, josta hyötyvät opiskelijat laajempana ja monipuolisempana tarjontana sekä yliopistot 
tehokkaampana resurssienkäyttönä ja laajempana opintotarjontana. 

Työryhmä ehdottaa, että

Erikoistumiskoulutukset lisätään rahoitusmalliin osaksi tekijää ”Avoimena yliopisto-opetuksena 

ja erillisinä opintoina suoritetut opintopisteet” siten, että tekijän opintopistemäärään lisättäisiin 

erikoistumiskoulutuksissa suoritetut opintopisteet. Tekijän painoarvo säilytetään nykyisellä tasolla 

2 %:ssa.

Erikoistumiskoulutuksiin käytettävissä oleva valtion rahoitus lisätään rahoitusmallilla jaettavaan 

yliopistokehykseen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa erikoistumiskoulutusten volyymin kehittymistä 

sopimuskaudella ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin avoimen yliopisto-opetuksen 

kannustavuuden varmistamiseksi rahoitusmallissa.

Rahoitustekijään lisätään yhteistyösopimuksissa suoritetut opintopisteet.

Rahoitusmallisuoritteet yhteistyösopimusten pohjalta suoritettavissa opinnoissa jakau-
tuisivat siten, että opintojen tuottajakorkeakoulu saa sopimusten perusteella suoritetut 
opintopisteet hyväkseen ja korkeakoulu, jossa opiskelija suorittaa tutkintoaan, johon ko. 
opintopisteet sisältyvät, saa 55 opintopistettä suorittaneet-kriteerin mukaiset opintopisteet 
hyväkseen. Muilta osin yhteistyössä toteutettujen tutkintojen rahoitus kohdentuu tutkin-
non myöntäneelle korkeakoululle ja korkeakoulut sopivat keskenään tästä mahdollisesti 
johtuvista rahoitusmekanismeista. 

Erikoistumiskoulutuksia koskeva tietopohja on käytettävissä tilastovuodesta 2016 läh-
tien. Tästä johtuen nämä vaikuttavat ensimmäistä kertaa rahoitukseen laskettaessa rahoi-
tusta vuodelle 2018. 
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Ulkomaalaisten ylemmän tutkinnon suorittaneiden tekijän poistaminen rahoitusmallista  
ja osuuden lisääminen työllistyneisiin 

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on antanut lokakuussa 2015 eduskunnalle ehdotuksen 
yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien muuttamisesta koskien lukuvuosimaksujen käyt-
töön ottamista. Lakeja ehdotetaan muutettaviksi siten, että korkeakoulut perisivät Euroo-
pan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisilta korkeakouluopiskelijoilta lukuvuo-
simaksuja alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa vieraskielisessä kou-
lutuksessa. Ehdotuksen mukaan korkeakoulut voisivat itse määritellä maksun suuruuden 
siten, että sen suuruus olisi vähintään 1 500 euroa lukuvuodessa. Maksujen tuotot jäisivät 
korkeakoulujen käyttöön eikä lukuvuosimaksuista kertyvä lisätulo pienentäisi valtion 
perusrahoituksen kokonaismäärää. Tarkoituksena on lisäksi myöhemmässä vaiheessa 
kehittää kannusteita lukuvuosimaksuja maksaneiden opiskelijoiden jäämiseksi Suomeen, 
jollaisena voisi toimia esimerkiksi opintolainahyvityksen kaltainen hyvitys.

Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että korkeakoulujen rahoitusmalleja kehitetään 
siten, että ne palkitsevat valmistumisen nopeudesta ja koulutuksen laadusta (mm. työllis-
tymiskriteeri). 

Työryhmä esittää, että 

Ulkomaalaisten suorittamien ylempien korkeakoulututkintojen erillinen tekijä, jonka 

rahoitusosuus on ollut 1 %, poistetaan rahoitusmallista. 

Tätä ulkomaalaisten suorittamien ylempien korkeakoulututkintojen rahoitusosuutta vastaava 

osuus siirretään valmistuneiden työllisten tekijään, jonka painoarvoksi mallissa tulee 2 %.

Muutoksella vahvistetaan erityisesti työllisyyden painoarvoa mallin tekijöissä. Työllistymi-
sen kautta kanavoituva rahoitusosuus kohdentuu myös osaltaan ulkomaalaisiin tutkinnon 
suorittaneisiin, jotka työllistyvät Suomeen. 

Voimassa olevassa rahoitusmalleissa lasketaan suoritettuihin tutkintoihin kaikki kysei-
sessä korkeakoulussa suoritetut tutkinnot riippumatta siitä, mikä on tutkintojen rahoitus-
lähde. Sama koskee lukuvuodessa vähintään 55 op suorittaneiden tutkinto-opiskelijoiden 
opintopisteitä. Ylivoimaisesti suurin osa koulutuksista rahoitetaan OKM:n jakamalla 
valtionrahoituksella, mutta joukossa on jonkin verran myös esimerkiksi ESR-varoin tai 
työvoimakoulutuksen varoin kokonaan tai osittain rahoitettujen koulutusten tuottamia 
tutkintoja. Tätä on pidetty rahoitusmallin kannalta tarkoituksenmukaisena mekanismina, 
sillä se kannustaa korkeakouluja hankkimaan osaltaan myös tutkintokoulutuksen rahoit-
tamiseksi muuta rahoitusta. Työryhmä ei esitä tähän käytäntöön muutoksia, jolloin ulko-
maalaisten suoritukset jäisivät edelleen osaksi kaikkia suoritettuja tutkintoja samoin kuin 
vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden, työllistyneiden ja opiskelijapalautteen tekijöi-
täkin. Tällöin korkeakoulu saisi keräämiensä lukuvuosimaksujen lisäksi valtionrahoitusta 
opetus- ja kulttuuriministeriön sekä korkeakoulun välisissä neuvotteluissa sovittuun tut-
kintotavoitteeseen saakka myös niistä tutkinnoista, joita se on myynyt EU/ETA-alueen 
ulkopuolisille opiskelijoille.

Esitettävä malli olisi hallituksen lukuvuosimaksuja koskevan esityksen mukainen siten, 
että lukuvuosimaksuista tuleva hyöty jätetään korkeakouluille. Maksutuotot olisivat kor-
keakouluille tulevaa lisärahoitusta, jolla pyritään muun muassa vieraskielisen koulutuksen 
laadun ja tukipalvelujen parantamiseen. Esitetty menettely rahoitusmallissa tukisi maksul-
lisena koulutuksena toteutettavan koulutuksen toteuttamista.
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Kansainvälinen opiskelijavaihto 

Opiskelijavaihtoa mitataan voimassa olevassa rahoitusmallissa siten, että yli 3 kuukau-
den mittaiseen vaihtoon lähteneiden opiskelijoiden ja vaihtoon tulleiden opiskelijoiden 
sekä vastaavasti kansainvälisten harjoittelujen määrät lasketaan yhteen. Näiden tekijöiden 
summa muodostaa yliopiston rahoitusosuuden kyseisestä tekijästä. Nykyisellä rahoitusmit-
tarilla tarkasteltuna vaihdossa ei ole merkitystä rahoituksen kannalta sillä, kuinka paljon 
vaihdon aikana on suoritettu opintoja. Tämä koskee sekä Suomesta ulkomaille suuntautu-
nutta että ulkomailta Suomeen suuntautunutta vaihtoa. Monissa korkeakouluissa on tehty 
suunnitelmallista työtä sen suhteen, että vaihdossa suoritetut opintosuoritukset sopisivat 
opiskelijan opinto-ohjelmaan mahdollisimman hyvin kotimaassa suoritettuihin opintoihin 
nähden ja näillä voitaisiin osaltaan hyvittää näitä suorituksia. Myös vaihto-ohjelmien kes-
tot vaihtelevat, mutta esimerkiksi kestoltaan pidempi vaihto ei ole eronnut rahoitusmitta-
rin laskennassa kolmen kuukauden minimin mittaisesta vaihdosta. 

Työryhmä esittää, että
 

Lasketaan rahoitusmallitekijään yliopiston vähintään 3 kuukauden mittaiseen kansainväliseen 

opiskelijavaihtoon saapuneiden ja opiskelijavaihtoon lähteneiden perustutkintoa opiskelevien 

yhteismäärän sijaan vaihdoissa suoritettujen opintopisteiden yhteismäärä.

Muutos vahvistaa opiskelijavaihdon suunnitelmallisuuden ja tuloksellisuuden merkitystä 
rahoitusmallissa sekä painottaa tuloksia vaihtojen määrän sijaan. Lisäksi ehdotus ottaa 
huomioon vaihdon keston paremmin, sillä pidemmillä vaihtojaksoilla myös todennä-
köisesti suoritetaan laajemmat opinnot. Opiskelijavaihdon osalta kriteeriin laskettaisiin 
korkeakoulun lähteneiden ja korkeakouluun saapuneiden opiskelijoiden vaihdossa suo-
rittamat opintopisteet, kansainvälisen harjoittelun osalta kriteeriin sisältyisi  Suomesta 
ulkomaille suuntautuneen harjoittelun opintopisteet. Muutoksen vaikutus kokonaisrahoi-
tuksen jakautumiseen on maltillinen. 

Kuvio 1. Opiskelijavaihto ja harjoittelu suhteessa vaihto-opiskelussa ja ulkomailla suoritettuihin opintopisteisiin 2011–2013
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Opiskelijapalautteen keräysajankohdan muuttaminen 

Työryhmä käsitteli työnsä aikana opiskelijapalautteen keräysajankohdan muutosesityksen. 
Vuoden 2015 alusta voimaan tulleella asetuksen muutoksella (526/2014) koulutuksen 
rahoitusosuuden laskentakriteereitä koskevaan asetuksen 1 §:ään lisättiin valtakunnallista 
opiskelijapalautekyselyä koskeva laskentakriteeri. Tässä muutoksessa opiskelijapalaute-
kyselyssä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet tai aloilla, joilla ei ole alempaa 
korkeakoulututkintoa, kolme vuotta aiemmin opintonsa aloittaneet vastasivat asetuksen 
mukaisiin väittämiin. 

Opiskelijapalautekyselyn kehittämistyössä kyselyn kohdistaminen voimassa olevan ase-
tuksen mukaisesti alemman korkeakoulututkinnon jo suorittaneille osoittautui jossain 
määrin ongelmalliseksi erityisesti tutkinnon suorittaneiden tavoittamisen kannalta. Ase-
tuksen muotoilu mahdollisti kyselyn kohdentamisen vain kandidaatintutkintonsa jo suo-
rittaneille. Osa kandidaatin tutkinnoista saatetaan suorittaa vasta juuri ennen maisteritut-
kinnon suorittamista ja muutamilla aloilla, kuten farmasiassa, alempi korkeakoulututkinto 
on tutkinto, jonka jälkeen tyypillisesti siirrytään työelämään.

Työryhmä esitti, että muutos toteutetaan mahdollisimman nopealla aikataululla. Opis-
kelijapalautekyselyn kattavuuden parantamiseksi yliopistojen perusrahoituksen laskenta-
kriteereistä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1 §:ää muutettiin siten, että 
opiskelijapalautekyselyyn vastaavat jatkossa ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet alem-
paan korkeakoulututkintoon kuuluvat opinnot. Aloilla, joilla ei ole alempaa korkeakoulu-
tutkintoa, kyselyyn vastaisivat kuten nykyisinkin, kolme vuotta aiemmin opintonsa aloit-
taneet opiskelijat. Muutettu sanamuoto mahdollistaa kyselyyn vastaamisen esimerkiksi 
samalla kun opiskelija hakee yliopistolta tutkinnon myöntämistä mutta samanaikaisesti 
mahdollistaa kyselyyn vastaamisen myös nykyisen käytännön mukaisesti vasta alemman 
korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti muutoksesta lausuntokierroksen keväällä 2015, 
jossa esitettyä muutosta kannatettiin lähes yksimielisesti. Asetusmuutos tuli voimaan 
1.5.2015.

Opiskelijapalautteen rahoitusosuuteen eikä laskentamekanismiin ei työryhmätyössä esi-
tetty muutoksia. 

5.2 Tutkimusosio

Tutkimustoiminta muodostaa merkittävän kokonaisuuden yliopistojen tehtäväkokonai-
suudesta ja laajan osan rahoitusmallin laskennallisesta tekijästä. Työryhmä esittää tut-
kimustoiminnan rahoitusosuuteen muutosta siten, että sen osuus olisi 33 % nykyisen 
34 %:n sijaan. Muutos johtuu ulkomaalaisten suorittamien tohtorintutkintojen poistami-
sesta osiosta. Ne tulevat huomioiduiksi suoritetuissa tohtorintutkinnoissa samalla periaat-
teella kuin ulkomaalaisten suorittamat ylemmät korkeakoulututkinnot. tulevat huomioi-
duiksi suoritetuissa ylemmissä korkeakoulututkinnoissa. 

Yliopiston tuottamat julkaisut kuvaavat yliopiston tutkimustoiminnan tuotosta eli tuo-
tettua tieteellistä ja muuta julkaisutoimintaa sekä sen siirtämistä yhteiskunnan ja tieteel-
lisen toiminnan käyttöön. Suoritetut tohtorintutkinnot kuvaavat yliopistojen tieteellisten 
ja taiteellisten jatkotutkintojen koulutuksen tuotosta. Kilpailtu tutkimusrahoitus rahoitus-
kriteerinä kuvaa yliopiston tutkimustoiminnan volyymiä sekä kotimaista ja kansainvälistä 
yhteistyötä tutkimustoiminnassa. Ulkomaalaisella opetus- ja tutkimushenkilöstöllä kuva-
taan yliopiston tutkimustoiminnan kansainvälistä ulottuvuutta.
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Ulkomaalaisten suorittamien tohtoritutkintojen poistamisen lisäksi työryhmä esittää 
tarkistuksia julkaisujen laskentaan rahoitusmallissa. Muihin tutkimustoiminnan tekijöihin 
ei esitetä muutoksia. 

Julkaisut

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa yliopistojen perusrahoituksen kriteereistä 
(3.7.2014/526) tutkimusosion keskeisimmäksi rahoituskriteeriksi vuodesta 2013 alkaen 
on määritelty yliopistojen julkaisutoiminta. 

Julkaisut ovat yliopistojen tutkimustoiminnan keskeisin tuotos, yksi laadun mit-
tareista ja merkittävä vaikuttavuuden tekijä. Vuoden 2015 rahoituksen jaosta lähtien 
julkaisutoimintaa on tarkasteltu Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumin 
julkaisukanavien tasoluokituksen kautta. Julkaisufoorumin toiminta aloitettiin hank-
keena vuonna 2010 Suomen yliopistot UNIFI ry:n aloitteesta. Tavoitteena oli luoda 
järjestelmä, jossa tieteellistä julkaisutoimintaa voitaisiin arvioida määrän lisäksi myös 
laadullisesti. Ensimmäinen luokitus otettiin käyttöön vuonna 2012. Julkaisufoorumien 
tasoluokituksista päättävät 23 tieteenaloittaisen arviointipaneelin asiantuntijajäsenet. 
Paneelien asettamisesta ja arviointityön valvonnasta vastaa ohjausryhmä, jossa on 
TSV:n, OKM:n, Suomen yliopistot UNIFI:n, Suomen Akatemian, Suomen yliopisto-
kirjastojen neuvoston, Kansalliskirjaston, CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen ja eri 
päätieteenalojen edustajia.

Nykyinen tutkimusosion rahoituksen jakautuminen perustuu vuonna 2014 loppura-
portin antaneen rahoitusmallityöryhmän esitykseen. Kyseinen työryhmä esitti, että jul-
kaisufoorumin mukaisten tasoluokkien laatukertoimet otetaan käyttöön kaksivaiheisesti 
siten, että vuodet 2015–2016 ovat siirtymäkautta, jonka jälkeen vuodesta 2017 julkaisu-
toiminnan laatu painottuu rahoitustekijän laatukertoimissa entistä voimakkaammin. Siir-
tymäkautta käytettiin, koska julkaisufoorumin käyttöönotto oli tapahtunut vasta vuonna 
2012 ja julkaisemista ohjaaviin yliopistojen käytäntöihin vaikuttaminen on lyhyellä aika-
välillä mahdotonta; esimerkiksi vuoden 2015 rahoitusta laskettaessa rahoitustekijä muo-
dostui vuosina 2011–2013 julkaistuista julkaisuista.

Vuosina 2015–2016 käytetyt kertoimet on esitetty alla. 

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit (julkaisuluokka A), tieteelliset kirjat (C1 monografiat)

 Julkaisufoorumin mukainen tasoluokka 0: 1

 Julkaisufoorumin mukainen tasoluokka 1: 1,5

 Julkaisufoorumin mukainen tasoluokka 2: 3

 Julkaisufoorumin mukainen tasoluokka 3: 3

Vuoden 2014 rahoitusmallityöryhmä esitti että vuodesta 2017 alkaen vertaisarvioitujen 
tieteellisten julkaisujen julkaisufoorumin mukaisten tasoluokkien kertoimet muuttuisivat 
laatua vahvemmin korostaviksi seuraavasti:

Vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut (julkaisuluokka A), tieteelliset kirjat (C1 monografiat)

 Julkaisufoorumin mukainen tasoluokka 0: 0,1

 Julkaisufoorumin mukainen tasoluokka 1: 1

 Julkaisufoorumin mukainen tasoluokka 2: 3

 Julkaisufoorumin mukainen tasoluokka 3: 4
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Esitetyllä siirtymäkaudella yliopisto voi toiminnallaan ja julkaisukäytäntöjensä kehittä-
misellä vaikuttaa siihen, miten sen rahoitus kehittyy. Tasoluokan 3 korotetun kertoimen 
käyttöönotto vaatii, että tasoluokka on otettu käyttöön yhtäläisin periaattein kaikilla tie-
teenaloilla. Samoin rahoitusmallityöryhmä kiinnitti huomiota eri tieteenalojen erilaisiin 
julkaisukäytäntöihin. Esimerkiksi tekniikan alalla moni julkaisu oli luokiteltu julkaisufoo-
rumin tasoluokkaan 0, joka herätti kysymyksen siitä, kuinka hyvin alan konferensseihin 
painottuvat julkaisukäytännöt soveltuvat arvioitaviksi julkaisufoorumin tyylisellä instru-
mentilla. Työryhmä edellyttikin, että TSV tiedeyhteisön edustajana selvittäisi julkaisufoo-
rumin mukaisen tasoluokittelun kehittämistä siten, että luokittelu huomioisi paremmin 
alakohtaisten julkaisukäytäntöjen monimuotoisuuden.

Nykyinen rahoitusmallityöryhmä tarkasteli omassa työssään edellisen rahoitusmalliryh-
män ehdotusta ja ehdotuksen toteuttamiseen asetettuja ehtoja. Vuosien 2013–2014 jul-
kaisutietojen perusteella näyttää siltä, että julkaisufoorumilla on ollut vaikusta yliopistojen 
julkaisukäytänteisiin. Julkaisufoorumin tasoluokille 1–3 luokiteltujen julkaisujen osuus on 
kasvanut suhteessa tasolle 0 luokiteltuihin julkaisuihin. Samoin tasoluokkien 1–3 sisällä 
painopiste on muuttunut kohti korkeammalle luokiteltuja julkaisukanavia. Tasoluokka 3 
on lisäksi otettu käyttöön kaikilla tieteenaloilla.

Julkaisufoorumin tieteenalakohtaiset paneelit ovat vuoden 2014 päivitysarvioinnin 
yhteydessä tarkistaneet aiemmin tasolle 0 sijoitettuja kanavia, erityisesti sellaisilla aloilla 
joilla konferenssijulkaisujen osuus on ollut suuri. Paneelien puheenjohtajille järjestettiin 
myös keskustelutilaisuus konferenssien asemasta Julkaisufoorumi-luokituksessa. Puheen-
johtajien yhteinen näkemys on, että Julkaisufoorumin tasoluokan 1 kriteereitä, jotka jul-
kaisutiedonkeruun tavoin edellyttävät konferensseilta koko julkaistavaan käsikirjoitukseen 
kohdistuvaa vertaisarviointia, on perusteltua noudattaa. Tasoluokkaan 0 sijoittuu pää-
asiassa konferensseja, joihin tutkijat pääsevät abstraktin pohjalta esittelemään tutkimus-
tuloksiaan, joiden tieteellinen julkaiseminen kuitenkin tapahtuu lopulta lehdissä tai kir-
jakustantajilla. Näin ollen julkaisufoorumi antaa myös konferenssivaltaisilla aloilla kuvan 
yliopistojen tutkimustoiminnan laadusta.

Vuonna 2014 Julkaisufoorumissa toteutettiin ylläpitosuunnitelman mukaisesti kaik-
kien tasoluokkien päivitysarviointi. Uusi luokitus julkaistiin vuoden 2015 alussa, ja 
sitä käytetään vuosina 2015–2018 ilmestyvien julkaisujen Julkaisufoorumi-luokkien 
määrittämiseen. Päivitysarvioinnin yhteydessä julkaisukanavien osuudet eri tasoluokissa 
muutettiin määräytyväksi julkaisukanavan yhteenlasketun julkaisuvolyymin mukaan. 
Aiemmin osuudet määräytyivät lehti- ja sarjanimekkeiden määrän mukaan, mikä aiheutti 
epätasa-arvoa tieteenalojen välille. Julkaisuvolyymiin perustuvassa järjestelmässä paneelit 
joutuivat vähentämään tasoluokkiin 2 ja 3 sijoittuvien julkaisukanavien määrää, mikä on 
kohottanut luokituksen yleistä tavoitetasoa. Muutos oli suurin luonnon- ja lääketieteen 
paneeleissa. Päivityksen seurauksena tieteenalojen väliset erot korkeampiin tasoluokkiin 
sijoittuvien julkaisujen osalta muodostuvat aiempaa vähäisemmiksi. Luokituksen päivitys 
ei kuitenkaan aiheuta merkittävää muutosta rahoituksen jakautumiseen yliopistojen kes-
ken. Merkittävämpi vaikutus syntyy julkaisujen painokerrointen muutoksesta.

Työryhmä esittää, että vertaisarvioidut julkaisut pisteytetään vuodesta 2017 alkaen seu-
raavasti:

Vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut (julkaisuluokka A), tieteelliset kirjat (C1 monografiat),  

C2 tieteellisen teoksen toimittaminen

 Julkaisufoorumin mukainen tasoluokka 0: 0,1

 Julkaisufoorumin mukainen tasoluokka 1: 1
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 Julkaisufoorumin mukainen tasoluokka 2: 3

 Julkaisufoorumin mukainen tasoluokka 3: 4

OKM:n julkaisutiedonkeruu pohjana ollutta julkaisutyyppiluokitusta tarkasteltiin 
keväällä 2014 kokoontuneessa työryhmässä. Työryhmässä oli edustus julkaisufooru-
min paneeleista ja korkeakoulujen tutkimushallinnosta. Työryhmän kannan mukaan 
OKM:n julkaisutyyppiluokituksen julkaisutyypit ovat sopivalla tarkkuustasolla julkai-
sujen luokitteluun rahoitusmallin käytössä. Työryhmä ehdotti muutamia tarkennuksia 
luokkien määritelmiin sekä julkaisun toimittamistyön huomioon ottamista julkaisutyy-
peissä. Työryhmän ehdotuksen mukaisesti OKM:n julkaisutyyppiluokitukseen otetaan 
vuoden 2015 julkaisuista lähtien kolme uutta julkaisutyyppiä mukaan: C2 tieteellisen 
teoksen toimittaminen, D6 ammatillisen kokoomateoksen toimittaminen ja E3 yleis-
tajuisen kokoomateoksen toimittaminen. Vanhan julkaisutyyppiluokituksen mukainen 
C2 julkaisutyyppi (toimittajan kirjoittama kokoomateosartikkeli) yhdistetään julkaisu-
tyyppiluokituksen pääluokkiin A ja B. 

Työryhmä esittää, että rahoitusmallissa uudet julkaisutyypit huomioidaan seuraavasti: 

Julkaisutyyppi C2 huomioidaan vertaisarvioitujen tieteellisten kokoomateosten tavoin, jonka 

kerroin muotoutuu julkaisukanavan julkaisufoorumitason mukaan. Julkaisutyypit D6 ja E3 

huomioidaan ei-vertaisarvioimattomien julkaisujen painotuksella 0,1. 

Vertaisarvioimattomien tieteellisten julkaisujen (julkaisuluokka B), ammattiyhteisölle 
suunnatut julkaisut (julkaisuluokka D) sekä suurelle yleisölle suunnatut julkaisut (julkai-
suluokka E) pisteytetään nykyisen rahoitusmallin mukaisesti rahoituslaskennassa kertoi-
mella 0,1 riippumatta em. julkaisujen julkaisufoorumin mukaisesti tasoluokasta. Samoin 
monografia-muotoisten julkaisujen (julkaisutyypit C1, D5, E2) rahoitusmallipisteytys 
kerrotaan kertoimella 4 nykyisen rahoitusmallin tapaan.

 

Kuvio 2. Julkaisulaskennan muutoksen vaikutus yliopistojen rahoitukseen (vuosien 2012–2014 julkaisutiedot).
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Työryhmässä keskusteltiin myös avoimen julkaisemisen huomioimisesta. Lähtökohtaisesti 
opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruu kattaa kaikentyyppisen avoimen jul-
kaisemisen. Samoin avoimen julkaisemisen edistäminen nähtiin tiedepoliittisesti tärkeänä. 
Tästä esimerkkinä syyskuun 2015 hausta alkaen Suomen Akatemia edellyttää rahoittamil-
taan hankkeilta sitoutumista avoimeen julkaisemiseen ja kehottaa avaamaan rahoittami-
ensa hankkeiden tutkimusaineistot. Toisaalta julkaisutiedonkeruun määritelmä avoimesta 
julkaisemista on vaikeaselkoinen ja selvitysten perusteella korkeakoulujen julkaisutiedon-
keruun tiedot avoimesta julkaisemisesta osin hyvinkin puutteellisia. Näin ollen tietopoh-
jalla avoimen julkaisemisen huomioiminen rahoitusmallissa ei ole mahdollista. Työryhmä 
päätti kannustaa opetus- ja kulttuuriministeriö avoimen julkaisemisen tietopohjan kehit-
tämiseen. Tietopohjan parantamisen myötä avoimen julkaisemisen kannusteista rahoitus-
mallissa on mahdollista keskustella tulevien kausien rahoitusmallien kehitystyössä.

5.3 Koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteet –osio

Työryhmä keskusteli työnsä aikana koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteet –osion osalta eri-
tyisesti strategisen rahoituksen sisällöstä ja totesi, että kohdentamisperusteisiin ei ehdoteta 
muutoksia. Sen sijaan on tunnistettu tarve strategiarahoituksen kasvattamiseksi. Taide-
yliopiston tasokorotus esitetään siirrettäväksi pois teknisenä siirtona strategiarahoituksesta 
osaksi alakohtaista rahoitusta. Tämä vastaa paremmin rahoituksen luonnetta jatkossa. 
Siirto vapauttaa näin liikkumatilaa strategiseen rahoitukseen, vaikka rahoitusosuus säilyy 
ennallaan. 

Työryhmä esittää, että 

korkeakoulujen koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteet osion kokonaisuuden osuus muutetaan 

26 %:iin nykyisen 25 %:n sijaan. Lisäys kohdistetaan alakohtaiseen osuuteen, joka olisi 9 % 

rahoitusmallin kokonaisuudesta nykyisen 8 %:n sijaan. 

Taideyliopiston tasokorotuksen siirtäminen osaksi alakohtaista tekijää kasvattaisi strate-
giarahoituksen muihin tarkoituksiin käytettävissä olevaa rahoitusta noin 16 miljoonalla 
eurolla.

Hallitusohjelmassa ja hallitusohjelman mukaisten kärkihankkeiden toimintasuunni-
telmassa on asetettu korkeakoululaitoksen rakenteellista kehittämistä koskevia tavoit-
teita. Korkeakoulujen keskinäisen sekä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välisen 
yhteistyön edistäminen, alueellisten ja alakohtaisten osaamiskeskittymien rakentaminen, 
korkeakoulujen profiloituminen, työnjakoon kytkeytyvät ratkaisut sekä toimintatapoja 
koskevat uudistukset ovat keskeisiä rakenteellisen kehittämisen toimia, joita strategiara-
hoituksella voidaan tukea. Strategisen rahoituksen lähtökohtana on aina yliopiston 
oma strategiatyö ja sen pohjalta tehdyt valinnat yliopiston toiminnan kehittämiseksi ja 
uudistamiseksi.

Keskeisenä muutoksena seuraavan sopimuskauden sopimusrungossa aiempaan verraten 
on korkeakoulujen omien strategisten tavoitteiden sisällyttäminen sopimusrungon eri 
osiin. Tätä voidaan hyödyntää strategiarahoituksen kohdentamisessa, ja sillä voidaan tukea 
yliopistojen profiloitumista ja strategista kehittämistä. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 
toivotaan näkyvän korkeakoulujen strategisissa linjauksissa. Vaikuttavuutta voidaan mitata 
ja seurata eri tavoin, ja käytettävät mittarit voivat vaihdella alakohtaisesti. Strategiarahoi-
tuksen määräytymistä koskevissa keskusteluissa on mahdollista hyödyntää erilaisia vaikut-
tavuuden mittareita.
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Työryhmä keskusteli erilaisten tutkimustulosten siirron ja hyödyntämisen sekä kaupal-
listumisen indikaattoreista ja päätyi keskusteluissaan siihen, että korkeakoulun strategiset 
painopistevalinnat ja toimenpiteet näiden toimien edistämiseksi on mahdollista toteuttaa 
parhaiten osana strategiarahoitusta sen sijaan, että ne olisivat osana laskennallisia rahoitus-
tekijöitä. Laskennallisena rahoituskriteerinä käyttämistä vaikeuttaa se, että ilmiön eri osia 
kattavia indikaattoreja on useita ja yliopistokoulutuksen alat ovat hyvin erilaisia sen suh-
teen, millaiset mahdollisuudet ja kanavat näiden hyödyntämiseksi ovat käytettävissä. 

Strategiarahoituksen myöntämisen yhteydessä käydään keskustelua yliopistojen sopi-
musneuvotteluissa esittämien tausta-aineistojen pohjalta. Strategiarahoituksen yhteydessä 
voidaan yliopistojen esitysten pohjalta tarkastella muun muassa yliopiston toimia tutki-
mustulosten siirron ja hyödyntämisen sekä kaupallistumisen osalta, sopia näihin liittyvistä 
toimista ja seurannasta sekä kohdentaa strategista rahoitusta asiakokonaisuuteen liittyviin 
strategisiin toimenpiteisiin. Strategiarahoituksella voidaan vaikuttaa myös hallitusohjel-
man mukaisten alueellisten ja alakohtaisten osaamiskeskittymien rakentamiseen eri toimi-
joiden yhteistyön pohjalta. 

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksesta yhteiskun-
nan muiden toimijoiden kanssa ja korkeakoulujen toiminnan tuotosten siirtymisestä 
muualle yhteiskuntaan. Strategisesti valituilla toimenpiteillä voidaan synnyttää verkostoja, 
joissa syntyy uutta tai entistä laadukkaampaa osaamista ja joiden kautta osaamisen siirty-
minen tapahtuu. Työryhmä painotti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkyvyyttä myös 
rahoitusmallissa. Mallin koulutukseen ja tutkimukseen liittyvät rahoitustekijät tuottavat 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Niiden lisäksi strategiarahoituksella voidaan tukea osaa-
misen kehittämistä, joka perustuu yhteistyöhön ja verkostomaiseen toimintatapaan.

5.4 Rahoitusmallin kokonaisuus 

Työryhmän edellä esittämien muutosehdotusten jälkeen ehdotus rahoitusmalliksi 
muodostaa kokonaisuuden, joka tukee työryhmätyölle asetettuja tavoitteita toiminnan 
laadun, vaikuttavuuden ja tuottavuuden vahvistamisesta rahoitusmallin avulla. Rahoi-
tusmalli turvaa pitkäjänteisen kehittämisen mahdollisuudet ja kannustaa profiloitumaan 
sekä kehittämään laatua ja toimimaan tuottavasti ja taloudellisesti. Työryhmän ehdotus 
rahoitusmallin tarkastamiseksi vuodesta 2017 alkaen vahvistaa valtakunnallisia korkea-
koulu- ja tiedepoliittisia tavoitteita sekä yliopistosektorin profiilia suomalaisessa korkea-
koulujärjestelmässä.
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Kuvio 3. Yliopistojen rahoitusmalli vuodesta 2017 alkaen.

Esitettyjen muutosten vaikutus kokonaisrahoituksen jakautumiseen yliopistojen kesken 
on maltillinen, joka tukee ylipistojen toiminnan pitkäjänteistä luonnetta sekä rahoituske-
hityksen vakauden tarvetta. On kuitenkin huomioitava, että strategiarahoituksen uudel-
leen allokointi ja toiminnan tuloksellisuudessa tapahtuneet muutokset voivat aiheuttaa 
merkittäviäkin muutoksia yliopistojen välisissä rahoitussuhteissa. Rahoitusmalliin on 
tehty kokonaisuudistus 2013 ja sitä on tarkistettu 2015, mikä osaltaan myös rajaa muu-
tostarpeita rahoituskaudelle vuodesta 2017 alkaen. Lisäksi vuoden 2016 aikana valmistuu 
yliopisto-uudistuksen arviointi, joka tarjoaa laajempaa kuvaa uudistuksen vaikutuksista ja 
siten sen pohjalta mahdollisesti esille nousevia tarpeita voidaan arvioida sopimuskaudelle 
vuodesta 2021 alkaen. 

Rahoitusmalliin liittyvien tiedonkeruiden sekä muiden korkeakouluilta kerättävien tie-
tojen määritelmät ovat saatavissa opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruun käsikirjasta 
osoitteesta: https://confluence.csc.fi/display/suorat/yo-kasikirja.
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6 Rahoitusmallin pidemmän aikavälin 
kehittämisehdotuksia 

Laadullinen työllistyminen

Työryhmä pohti työnsä aikana mahdollisuuksia laadullisen työllistymisen lisäämistä osaksi 
rahoitusmallia. Nykyinen rahoitusmallin työllistymistekijä tilastoi työllistymisen valmistu-
mista seuraavan vuoden lopun tilanteen mukaan. Tekijä perustuu Tilastokeskuksen tilas-
tointiin. Nykyinen tekijä ei erottele lainkaan työllistymisen laatua esimerkiksi asiantunti-
jatehtäviin tai valmistuneen näkökulmaa siitä, vastaako hänen työnsä koulutustaan. 

Työryhmä tarkasteli työssään eri kehittämismahdollisuuksia laadullisen työllistymisen 
osalta. Nykytarkastelun vaihtoehtoina olisi haarukoida laadullista työllistymistä ainakin 
Tilastokeskuksen ammattiasematarkastelun ja palkkaustietojen perusteella sekä Suomen 
akateemisten rekrytointipalvelujen verkoston Aarresaaren tietojen perusteella. Aarresaaren 
kehittämisen yhteydessä tulisi ottaa myös yrittäjyyden edistämisen näkökulma huomioon.

Valmistuneiden palkkatasot vaihtelevat huomattavasti ja erityisesti palkkatason ala-
kohtainen vaihtelu on suurta. Myös alueellista vaihtelua palkkatasoissa voi joillain aloilla 
esiintyä. Yliopistot eivät käytännössä voi myöskään juuri vaikuttaa siihen, millaiseksi alan 
yleinen palkkataso on muodostunut. Näistä syistä johtuen valmistuneiden palkkatasoa ei 
voi pitää tarkoituksenmukaisena rahoitusmittarina työllistymisen laadullisen ulottuvuuden 
tarkastelussa. 

Työryhmä tarkasteli Tilastokeskuksen laatimaa ammattiasematarkastelua. Ammattiase-
matarkastelussa Tilastokeskus luokittelee työlliset henkilöiden ammattinimikkeisiin perus-
tuen useisiin luokkiin.  

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden tyypillisin sijoittuminen on erityisasi-
antuntijataholle. Useimmilla aloilla suurin osa sijoittuu asiantuntijoiksi, erityisasiantun-
tijoiksi tai johtotehtäviin. Tästä näkökulmasta ammattiasematarkastelu tarjoaa mahdol-
lisuuden seurata työllistymistä eritasoisiin tehtäviin. Ammattiasematarkastelu pohjautuu 
työnimikkeisiin, joiden perusteella on tarkasteltu työn luonnetta. Tämä tuottaa tarkaste-
luun epävarmuustekijän, mistä osaltaan kertoo se, että lähes 20 % kaikista työllistyneistä 
tutkinnon suorittaneista sijoittuu luokkaan ”ei tietoa”, mikä tarkoittaa sitä, että näitä 
nimikkeitä ei ole tällä perusteella pystytty sijoittamaan lainkaan luokittelun eri tasoille.   
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Kuvio 4. Vuonna 2009 valmistuneiden maisterien ammattiasema 2012

Alakohtaiset vaihtelut ovat erittäin suuria. Kuvataidealalla jopa yli puolen osalta työllisty-
misestä ei ole voitu esittää työllistymisen tasoa. Osuus on huomattava kaikilla taidealoilla. 
Tämän lisäksi yli 20 % osalta tietoa ei ole saatavissa humanistisella, luonnontieteellisellä, 
maatalous-metsätieteellisellä, teologisella ja yhteiskuntatieteellisellä alalla. Mm. kauppatie-
teiden ja tekniikankin aloilla osuudet ovat n. 15 % luokkaa. Osuudet ovat 10 % tai alle 
vain niillä aloilla, joilla tyypillisesti valmistutaan tiettyihin ammatteihin, kuten lääketie-
teellisillä aloilla ja oikeustieteissä. Myös yliopistokohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä yli-
opiston alarakenteesta riippuen. Alarakenne ei ole yliopiston omassa päätösvallassa oleva 
asia vaan sitä säädellään valtioneuvoston päätöksin.

Näillä edellytyksillä rahoitusmallitekijän rakentaminen ammattiasematarkastelun poh-
jalta ei ole työryhmän näkemyksen mukaan tarkoituksenmukaista. Ammattiasematarkas-
telu tarjoaa kuitenkin tarpeellisen seurantakohteen yliopistosta valmistuneiden ja työllisty-
neiden sijoittumiseen sijoittumiselle. 

Aarresaari on Suomen akateemisten rekrytointipalvelujen muodostama verkosto, johon 
kuuluvat yliopistojen ura- ja rekrytointipalvelut. Yliopistot seuraavat akateemisten työllisty-
misen laatuun ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyviä tekijöitä uraseurantakyselyillä, joiden 
kohteina ovat noin viisi vuotta aiemmin valmistuneet ylemmän sekä päättävän alemman 
yliopistotutkinnon suorittaneet. Myös kaksi–kolme vuotta valmistuneiden tohtorien sijoittu-
mista seurataan. Uraseurantakyselyt toteutetaan yliopistojen valtakunnallisena yhteistyönä. 

Kerättyjä tietoja hyödynnetään ensisijaisesti yliopistojen laadunvarmistustyössä, opetus-
suunnittelun ja opetuksen kehittämisessä sekä opiskelijoiden ohjauksessa. Kyselyssä kysy-
tään kysymyksiä liittyen koulutuksen ja työn vastaavuuteen, opintojen hyödyntämiseen 
työssä ja koettuun tyytyväisyyteen tutkintoon. Kysely on vakiinnuttanut paikkansa hyvin 
ja siihen osallistuvat lähes kaikki yliopistot.

Työryhmä piti parhaimpana vaihtoehtona Aarresaaren tilastoinnin kehittämistä. 
 Työryhmä ehdottaa, että

Yliopistot kehittävät Aarresaaren tiedonkeruun kattavuutta siten, että valmistuneilta kerättävät 

työllistymiseen liittyvät, kaikki yliopistot kattavat tiedot ovat käytettävissä tätä seuraavalle 

vuodesta 2021 alkavalle sopimuskaudelle. 
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Säätiörahoitus

Ulkopuolisen rahoituksen tekijä rahoitusmallissa ei sisällä kotimaisilta säätiöiltä saatavaa 
rahoitusta. Osa säätiöistä jakaa aidosti kilpailtua rahoitusta, jonka sisällyttäminen rahoi-
tusmallin ulkoisen rahoituksen tekijöihin olisi tarkoituksenmukaista. Osa säätiörahoituk-
sesta on kuitenkin sellaista, että se ei ole aidosti kaikkien yliopistojen kilpailtavissa eikä 
nykyisissä tiedonkeruissa tätä osaa säätiörahoituksesta ole mahdollista erotella. Säätiöra-
hoitus tilastoidaan yhtenä kokonaisuutena.

Työryhmä ehdottaa, että

OKM pyytää säätiöiden neuvottelukunnalta selvityksen aidosti kilpailtavissa olevaa rahoitusta 

jakavien säätiöiden rahoituksesta vuoden 2016 loppuun mennessä. 

Mikäli aidosti kilpailtavissa oleva säätiörahoitus on erikseen todennettavissa viimeistään 2018 

tilinpäätöstiedoista ja siten käytettävissä rahoituslaskennan pohjaksi sopimuskaudesta vuodesta 

2021 alkaen on säätiörahoitus mahdollista lisätä osaksi ulkoisen rahoituksen tekijöitä. 

Rahoitusmalliin mahdollisesti sisällytettävän säätiörahoituksen on oltava sellaista, että se kulkee 

yliopiston kirjanpidon kautta. 

Vaikuttavuuden arvioinnista

Indikaattoripohjainen rahoitusmalli on vahvasti taaksepäin katsova: julkaisut ja tutkinnot 
ym. laskentakriteerit kertovat menneen työn tasosta. Rahoituksen kokonaisuudessa on tär-
keä katsoa myös suunnitelmia ja tulevaisuuden näkymiä. Rahoitusmallissa strategiarahoi-
tusosuus sisältää eteenpäin suuntautuvaa ainesta. Kuten luvussa 4 todetaan, tutkimuksen 
ja koulutuksen vaikuttavuuden arviointi rahoitusmallissa on varsin vaikeaa. Asian merki-
tyksen takia on kuitenkin syytä jatkaa eri vaihtoehtojen selvittämistä ja olemassa olevien 
instrumenttien kehittämistä. 

Esimerkkeinä muiden maiden käytännöistä voidaan mainita Ison-Britannian REF-
prosessi. Siinä käytetään menettelyä, jossa yliopistolliset laitokset laativat lyhyet kuvauk-
set tärkeintä pitämistään vaikuttavuustavoista ja -esimerkeistä. Materiaalin laatiminen 
on aikaa vievää ja kallista, mutta toisaalta se antaa mittavan tietopohjan ja toimii myös 
omaehtoisen kehittämisen työkaluna. Valtakunnallisesti organisoidun arvioinnin sijaan 
suomessa yliopistojen tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta on arvioitu yliopistojen itse 
käynnistämissä prosesseissa ja Suomen Akatemian alakohtaisissa arvioinneissa. Yliopisto-
jen tutkimusarviointeja on syytä kehittää suuntaan, jossa yliopistojen välillä menetelmissä 
on aiempaa enemmän vertailtavuutta.

Vertaisarvioinnilla voidaan saada näkemystä nykytoiminnan laadusta ja arvioida tulevai-
suuden suunnitelmia. Vertaisarviointia käytetään profiloitumisen vahvistamisessa Suomen 
Akatemian rahoituksen jakamisessa. 

Suomessa käytössä olevia instrumentteja ovat Tieteen tila –hankkeiden monipuolinen 
aineisto yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimustoiminnan laajuudesta ja tieteellisestä 
vaikuttavuudesta sekä yliopistojen profiloitumisen vahvistamiseksi tarkoitettu rahoitus-
muoto. Näiden kehittäminen edelleen vaikuttavuuden arvioinnin välineenä on perusteltua. 

Unifi ja Arene ovat sopineet käynnistävänsä yhteistyössä hankkeen, jonka avulla kor-
keakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuus tuodaan toisaalta näkyvämmäksi esimerkiksi 
perustehtävien toteuttamisen kautta ja toisaalta jolla yhteiskunnallinen vaikuttavuus toi-
misi tehokkaammin osana korkeakoulun omaa strategista johtamista ja toimeenpanoa. 
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Liite 1.

Asetusehdotukset

Valtioneuvoston asetus 
yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 5 § seuraavasti:

5 § 
Rahoitusperusteiden keskinäinen jakautuminen

Yliopistolain 49 §:n 3 momentissa tarkoitetusta perusrahoituksesta 74 prosenttia määräy-
tyy toiminnan laajuuden, laadun ja vaikuttavuuden perusteella ja 26 prosenttia muiden 
koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteiden perusteella.

Toiminnan laajuuden, laadun ja vaikuttavuuden perusteella määräytyvä osuus rahoituk-
sesta jakaantuu koulutuksen perusteella määräytyvään rahoitusosuuteen, joka on 41 prosent-
tia koko perusrahoituksesta ja tutkimuksen perusteella määräytyvään rahoitusosuuteen, joka 
on 33 prosenttia koko perusrahoituksesta.

Muiden koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteiden perusteella määräytyvä osuus rahoituk-
sesta jakaantuu strategiaperusteiseen rahoitusosuuteen, joka on 10 prosenttia koko perusra-
hoituksesta, alakohtaiseen rahoitusosuuteen, joka on 9 prosenttia koko perusrahoituksesta ja 
valtakunnallisten tehtävien perusteella määräytyvään rahoitusosuuteen, joka on 7 prosenttia 
koko perusrahoituksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus 
yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yliopistolain 49 §:n 
6 momentin nojalla:

1 § 
Koulutuksen rahoitusosuuden laskentakriteerit

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 6 §:n mukainen koulutuksen 
rahoitusosuus perustuu seuraaviin laskentakriteereihin:

1 yliopistossa kalenterivuonna suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen  
 lukumäärä enintään sopimuskaudelle asetettuun koulutusalaryhmittäiseen  
 tavoitteeseen saakka;

2 yliopistossa kalenterivuonna suoritettujen alempien korkeakoulututkintojen  
 lukumäärä; 
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4 lukuvuodessa vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden alempaa tai ylempää  
 korkeakoulututkintoa opiskelevien lukumäärä;

5 kalenterivuonna avoimessa yliopisto-opetuksessa, erillisinä opintoina, korkeakoulujen  
 välisten yhteistyösopimusten perusteella ja erikoistumiskoulutuksessa suoritettujen  
 opintopisteiden yhteenlaskettu määrä lukuun ottamatta asianomaisen yliopiston  
 tutkinto-opiskelijoiden ja ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden avoimena yliopisto- 
 opetuksena tai erillisinä opintoina suorittamia opintopisteitä; 

6 yliopiston tutkinto-opiskelijoiden ulkomaisessa opiskelija- tai harjoittelijavaihdossa ja 
 ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden yliopistossa kalenterivuonna suorittamat opintopisteet; 

7 valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn vastausten tuottamien pisteiden yhteen- 
 laskettu määrä kalenterivuonna;

8 yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisten määrä  
 Suomessa kalenterivuosittain, vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen.

  
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut koulutusalaryhmät ovat kansainväliseen koulu-
tusluokitukseen (ISCED) perustuen:

1 kasvatusalat; 

2 taiteet ja kulttuurialat sekä humanistiset alat; 

3 yhteiskuntatieteet ja palvelualat; 

4 liiketalous, hallinto- ja oikeustieteet; 

5 luonnontieteet; 

6 tietojenkäsittely ja tietoliikenneliikenne sekä tekniikan alat; 

7 maatalous- ja metsätieteelliset alat; 

8 hammaslääketiede; 

9 lääketiede; 

10 terveys- ja hyvinvointialat. 

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua lukumäärää laskettaessa otetaan keväällä opin-
tonsa aloittaneiden ja kevätlukukaudella vähintään 27 opintopistettä suorittaneiden määrä 
huomioon kahdella jaettuna. Lisäksi laskennassa otetaan huomioon aiempina lukuvuo-
sina suoritettujen opintopisteiden määrä, joka ylittää 55 opintopistettä lukuvuodelta tai 
keväällä aloittaneiden osalta 27 opintopistettä ensimmäiseltä lukukaudelta. Opintopisteet 
otetaan huomioon suorituspäivän mukaan tai hyväksiluetun opintosuorituksen osalta 
hyväksilukemispäivän mukaan.

Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetussa opiskelijapalautekyselyssä opiskelijat, jotka 
ovat suorittaneet alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvat opinnot, tai aloilla, joilla ei 
ole alempaa korkeakoulututkintoa, kolme vuotta aiemmin opintonsa aloittaneet, vastaavat 
liitteen 4 kohdan mukaisiin väittämiin. Väittämiin annetut vastaukset pisteytetään liitteen 
5 kohdan mukaisesti.   

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen laskentakriteereiden keskinäiset painotukset mää-
räytyvät liitteen 1 kohdan mukaisesti.
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2 § 
Tutkimuksen rahoitusosuuden laskentakriteerit
  

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n mukainen tutkimuksen rahoitus-
osuus perustuu seuraaviin laskentakriteereihin:

  
1 julkaisujen lukumäärä tiedonkeruu- ja tasoluokittain kertoimella painotettuina;  

2 yliopistossa suoritettujen tohtorin tutkintojen lukumäärä enintään sopimuskaudelle  
 asetettuun yliopistokohtaiseen tavoitteeseen saakka;

3 ulkomainen kilpailtu tutkimusrahoitus;  

4 muu kilpailtu tutkimusrahoitus; 

5 ulkomaalaisen opetus- ja tutkimushenkilöstön määrä;
    

Edellä 1 momentin 1 kohdassa julkaisulla tarkoitetaan tutkimustyöhön perustuvaa julkai-
sua, jonka tekijä on palvelussuhteessa yliopistoon tai kuuluu muutoin yliopistoyhteisöön 
tai jonka tekemisen yliopisto on toiminnallaan mahdollistanut ja joka kuuluu seuraaviin 
opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja koskevan tiedonkeruun luokkien mukaisiin jul-
kaisutyyppeihin:

  
1 vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit (A)  

2 vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset (B)  

3 kustannettu tieteellinen erillisteos (C1)  

4 tieteellisen teoksen toimittaminen (C2)  

5 artikkeli ammattilehdessä (D1)  

6 artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (D2)  

7 artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa (D3)  

8 julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4)  

9 ammatillinen kirja (D5)  

10 ammatillisen kokoomateoksen toimittaminen (D6)

11 yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli (E1)  

12 yleistajuinen monografia (E2)

13 yleistajuisen kokoomateoksen toimittaminen (E3)

Edellä 1 momentin 3 kohdassa kansainvälisellä kilpaillulla tutkimusrahoituksella tarkoite-
taan yliopiston tilikauden aikana syntyneitä tutkimusmenoja vastaavaa rahoitusta, joka on 
ilmoitettu seuraavissa opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimusrahoitusta koskevan tiedon-
keruun luokissa:

  
1 suoraan Euroopan unionilta tuleva puiteohjelmarahoitus tai muu laadullisesti  

 kilpailtu EU-rahoitus;  

2 ulkomaiset rahastot ja säätiöt;  

3 kansainväliset järjestöt; tai  

4 muu ulkomainen rahoitus.
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Edellä 1 momentin 4 kohdassa muulla kilpaillulla tutkimusrahoituksella tarkoitetaan yli-
opiston tilikauden aikana syntyneitä tutkimusmenoja vastaavaa rahoitusta, joka on ilmoi-
tettu seuraavissa opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimusrahoitusta koskevissa tiedonke-
ruun luokissa:

  
1 Suomen Akatemia;  

2 Tekes – Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus;  

3 kotimaiset yritykset; tai  

4 ulkomaalaiset yritykset.
  

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen laskentakriteereiden keskinäiset painotukset määräyty-
vät liitteen 2 kohdan mukaisesti.

3 §
Alakohtaisen rahoitusosuuden laskentakriteerit
  

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n 2 momentin mukaista alakohtaista 
rahoitusosuutta saavat yliopistot, joilla on koulutusvastuu yhdellä tai useammalla sään-
nöksessä mainituista aloista. Rahoitusosuus perustuu kunkin alan opetus- ja tutkimushen-
kilöstön kokonaismäärään.  

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n 2 momentin mukaisten alojen 
keskinäiset painotukset määräytyvät liitteen 3 kohdan mukaisesti.

4 §
Laskentakriteerien mukaisten tietojen päivittäminen
  

Edellä 1 ja 2 §:n mukaisen rahoitusosuuden laskennassa käytetään kolmen viimeisimmän 
käytettävissä olevan vuoden laskentaperusteiden keskiarvoa ja kohdennus yliopistojen 
välillä tehdään suoraan laskentakriteerin mukaisessa suhteessa. Alakohtaisen rahoitusosuu-
den laskenta tehdään sopimuskauden alussa viimeisimpien käytettävissä olevien tilastotie-
tojen perusteella.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Asetusta sovelletaan ensimmäi-
sen kerran myönnettäessä rahoitusta vuodelle 2017.

Tällä asetuksella kumotaan yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä annettu 
opetus- ja kulttuuriministeriön asetus (182/2012).

 



45

Liite

1. Koulutuksen rahoitusosuuden laskentakriteereiden painotukset

Laskentakriteeri Painotus

1. Yliopistossa suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen lukumäärä 40

2. Yliopistossa suoritettujen alempien korkeakoulututkintojen lukumäärä 23

3. Lukuvuodessa vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden alempaa tai ylempää  
korkeakoulututkintoa opiskelevien lukumäärä

5

4. Avoimessa yliopisto-opetuksessa, erillisinä opintoina, korkeakoulujen välisten yhteistyösopimus-
ten perusteella ja erikoistumiskoulutuksessa suoritetut opintopisteet

4

5. Ulkomaisessa opiskelijavaihdossa suoritetut opintopisteet 3

6. Valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn vastauspisteiden määrä 2

7. Yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisten määrä Suomessa vuosi 
valmistumisen jälkeen 

2

2. Tutkimuksen rahoitusosuuden laskentakriteereiden keskinäiset painotukset

Laskentakriteeri Painotus

1. Julkaisujen lukumäärä
 

13 %

1) Julkaisutiedonkeruun luokkia A ja C2 painotetaan Tieteellisten seurain valtuus-
kunnan julkaisufoorumin tasoluokituksen mukaisesti siten, että tasoluokan 0 julkai-
sut painotetaan kertoimella 0,1, tasoluokan 1 kertoimella 1, tasoluokan 2 julkaisut 
kertoimella 3 ja tasoluokan 3 julkaisut kertoimella 4. 
2) Julkaisutiedonkeruun luokkaa C1 painotetaan Tieteellisten seurain valtuuskun-
nan julkaisufoorumin tasoluokituksen mukaisesti siten, että tasoluokan 0 julkaisut 
painotetaan kertoimella 0,4, tasoluokan 1 julkaisut painotetaan kertoimella 4 ja 
tasoluokan 2 julkaisut kertoimella 12 ja tasoluokan 3 julkaisut kertoimella 16.
3) Julkaisutiedonkeruun luokat B, D1-D4 ja D6 ja E1 ja E3 painotetaan kertoimella 0,1.
4) Julkaisutiedonkeruun luokat D5 ja E2 painotetaan kertoimella 0,4.

2. Yliopistossa suoritettujen 
tohtorin tutkintojen lukumäärä  

9 %

3. Kansainvälinen kilpailtu 
tutkimusrahoitus

3 %

4. Muu kilpailtu tutkimus-
rahoitus

6 %

5. Ulkomaalaisen opetus- ja 
tutkimushenkilöstön määrä

2 %

 
3. Alakohtaisen rahoitusosuuden alakohtaiset painotukset

Ala Painotus

1. Taiteiden koulutusala 3,75 % (josta 82 % kohdennetaan Taideyliopistolle ja 18 % muille yliopistoille)

2. Luonnontieteellinen koulutusala 1,50 %

3. Tekniikan koulutusala 1,50 %

4. Lääketieteelliset koulutusalat 2,25 %

4. Koulutuksen rahoitusosuuden laskennassa huomioon otettavat  
valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn väittämät

1 Voin hyvin yliopistossani.

2 Olen tyytyväinen omaan opiskeluuni.

3 Koulutuksen myötä kehittynyt osaamiseni vastaa odotuksiani.

4 Koulutukseni vastasi sille asetettuja tavoitteita.
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5 Opetus oli mielestäni pääosin laadukasta.

6  Olen tyytyväinen käytettyihin opetusmenetelmiin.

7  Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta kandidaatin tutkielman laatimiseen / opinnäytteen  
  tekemiseen

8  Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta opintojen suunnitteluun.

9  Miten helppoa tai vaikeaa on ollut löytää opintoihisi liittyvää tietoa ja tukea?

10 Ongelmatilanteissa olen tarvittaessa löytänyt henkilön, jolta olen voinut pyytää neuvoa.

11 Olen ollut tyytyväinen opinto-ohjelmani tarjoamiin vaikutus- ja osallistumis- 
   mahdollisuuksiin.

12 Olen ollut tyytyväinen vuorovaikutukseeni opetushenkilökunnan kanssa.

13 Opettajilta saamani palaute on auttanut minua opinnoissani.

5. Valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn väittämiin annettujen vastausten  
pisteytysasteikko

5 pistettä samaa mieltä / erittäin helppoa

4 pistettä osittain samaa mieltä / melko helppoa

3 pistettä osittain eri mieltä / melko hankalaa

2 pistettä eri mieltä / erittäin hankalaa

1 piste en tarvinnut / en pysty arvioimaan
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Liite 2. 

Muutamien esimerkkialueiden järjestelmien kuvaus

Tanska

Tanskan yliopistojen julkisesta rahoituksesta 60 % perustuu tuloksellisuuteen ja 40 % muodos-
tuu perusosasta (Cheps 2015, OKM 2015b). Pääosin ammattikorkeakouluja vastaavan pro-
fessionshöjskole -sektorin rahoituksesta perusosan osuus on 11 % ja tuloksellisuuteen perus-
tuvan osan osuus 89 %. (Cheps 2015). Yliopistojen rahoituksesta noin 90 % tulee valtiolta. 

Koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus on määritelty Tanskassa erikseen ja kanavoituu 
eri mekanismeilla. Koulutuksen tuloksellisuusrahoitus perustuu ns. taksimittarijärjestel-
mään, jossa rahoitus seuraa opiskelijaa. Pääosa tästä, 91 % jaetaan suoritettujen tutkinto-
jen perusteella ja loppuosan muodostaa tavoiteaikaan sidottu rahoitus, jonka osuuden saa 
vain, mikäli opiskelija valmistuu sovitussa ajassa.  Järjestelmän kautta maksettava rahoitus 
riippuu myös koulutusalasta koulutusalaryhmittäin, esimerkiksi lääketieteiden osalta mak-
settava summa on huomattavasti yhteiskuntatieteellisiä aloja korkeampi. 

Tutkimuksen osalta perusrahoitus muodostuu karkeasti puoliksi historiallisen jakauman 
perusteella. Muu osa muodostuu osin tuloksellisuuden perusteella sekä 20 % tohtorikou-
lutusohjelmien investointien pohjalta. Tanskan mallissa tutkimusrahoituksesta 2 % muo-
dostetaan ns. uudelleenstrukturoinnin perusteella, johon vaikuttavat koulutustoiminnan 
laajuus (45 %), ulkoinen rahoitus (25 %), bibliometriset indikaattorit (20 %) sekä tohto-
ritutkinnot (10 %). 

Norja

Norjassa on käytössä vuodesta 2002 asteittain kehitetty kaikille korkeakouluille yhteinen 
rahoitusmalli, jossa valtionrahoituksen jakautumisessa perusosan painoarvo on 70 % ja 
tulososuuden 30 %. Tulososuus perustuu opintopisteisiin, vaihto-opiskelijoihin, julkaisui-
hin, väittelijöihin sekä ulkoiseen kansalliseen ja EU-rahoitukseen. 

Norja on uudistamassa korkeakoulujärjestelmäänsä (Det Kongelige Kunnskapsdeparte-
mentet 2015). Nykyistä rahoitusjärjestelmää ei ole tarkoitus uudistaa kokonaan. Uudistuk-
sen tavoitteena on kuitenkin nostaa tuloksellisuuden osuutta tulevaisuudessa ja pohtia tulok-
sellisuuden indikaattoreita uudelleen. Tulevan rahoitusmallin indikaattoreiden osalta harki-
taan ainakin opintopisteitä, valmistuneita kandidaatin-, maisterin sekä tohtorin tutkintoja, 
opiskelijavaihtoa, nuorten tutkijoiden liikkuvuutta, julkaisupisteiden käyttöä sekä ulkoisen 
rahoituksen määrää kansallisista ja EU-lähteistä sekä yhteistyösopimuksista ja lahjoituksista. 
Uudet rahoitusmittarit tullaan määrittelemään budjettiehdotuksessa vuodelle 2016.

Nordrhein-Westfalen

Saksa on liittovaltio, jossa korkeakoulujärjestelmän suhteen osavaltioilla on huomattava 
päätösvalta (Cheps 2015). Liittovaltiotaso säätelee lähinnä tutkintojärjestelmää sekä opis-
kelijaksi ottamisen perusteita. Rahoituksesta ja sen määräytymisestä vastaavat osavaltiot. 

Nordrhein-Westfalen on väestöltään suurin osavaltio, jossa toimii 14 yliopistoa ja 16 
ammattikorkeakoulua. Näiden lisäksi on myös muita korkea-asteen oppilaitoksia. Rahoi-
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tuksesta vastaa osavaltion innovaatio-, tiede- ja tutkimusministeriö tulossopimusmenet-
telyä käyttäen. Sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen rahoituksesta noin 77 % 
muodostaa perusrahoitusosuus ja tuloksellisuusrahoituksen osuus on 23 %, joka on erilai-
nen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. 

Yliopistoissa 50 % tuloksellisuusrahoituksesta muodostuu valmistuneiden perusteella, 
40 % hankitun ulkoisen rahoituksen perusteella ja 10 % naisprofessorien määrän perus-
teella. Naisprofessorien vaikutus on sama ammattikorkeakoulusektorilla, mutta tällä sekto-
rilla 75 % jaetaan valmistuneiden perusteella ja 15 % ulkoisen rahoituksen pohjalta. Valmis-
tuneiden määrä painotetaan alakohtaisesti, opintojen pituuden sekä tutkintoasteen mukaan.

Alankomaat

Alankomaissa on myös korkeakoulusektorilla binäärijärjestelmä. Rahoituksellisesti Alan-
komaiden järjestelmä poikkeaa Suomesta siinä, että maassa on käytössä opiskelijoilta 
perittävät maksut, jotka muodostavat osan korkeakoulujen rahoituksesta. Sekä yliopisto-
jen että muiden ammattikorkeakouluja vastaavien korkeakoulujen (hogescholen) rahoi-
tuksesta merkittävimmän osan muodostaa kuitenkin valtion opetus-, tiede- ja kulttuu-
riministeriön kautta kanavoituva perusrahoitus. Tästä rahoituksesta sekä yliopisto- että 
ammattikorkeakoulusektorilla 93 % jakautuu rahoitusmallin kautta ja 7 % on sidottu 
tulossopimuksiin. 

Yliopistojen osalta pääosan muodostaa opiskelijamäärä, lisäksi tekijöinä ovat tutkinnot 
ja muut koulutukseen liittyvät kustannusindikaattorit. Tutkimuksen puolen tekijöihin 
lasketaan maisteri- ja tohtoritutkinnot, rahoitus tutkijakouluille sekä tutkimustoimintaan 
liittyvä osuus. Tutkimuksen osalta noin 37 % rahoituksesta perustuu rahoitusmalliin, 5 % 
tutkijakouluihin ja 58 % jaetaan historiallisen jakauman perusteella. Ammattikorkeakou-
lujen rahoituksen pääosan muodostaa opiskelijamäärä. Lisäksi vaikuttavina tekijöinä ovat 
valmistumisaste sekä ministeriön asettamiin strategisiin tavoitteisiin kohdentuva rahoitus, 
joihin kuuluu mm. tutkimuskapasiteetin vahvistaminen sekä profiloituminen.

Hollannissa pieni osa (7 %) koulutuksen rahoituksesta on molemmilla sektoreilla lisäksi 
sidottu tulossopimusten tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen. Tavoiteprosessissa korkea-
koulut valitsevat ennakolta määritellystä indikaattoripatteristosta 7 indikaattoria, joiden 
toteutumista seurataan. Toteutuminen arvioidaan 2016 ja mikäli tavoitteisiin ei ole päästy, 
voi korkeakoulu saada seuraavalle, vuodesta 2017 alkavalle sopimuskaudelle tästä johtuen 
vähemmän rahoitusta. 

Korkeakoulut saavat lisäksi rahoitusta ulkoisista rahoituslähteistä, kuten kansallisilta 
tutkimusrahoitusorganisaatioilta, muilta ulkoisilta rahoittajilta sekä opiskelijoita perittä-
vistä maksuista. Kilpailtu tutkimusrahoitus on Suomen tavoin huomattavasti vahvem-
massa roolissa yliopistoissa suhteessa muihin korkeakouluihin.

Englanti

Englannissa on kahta päätyyppiä korkeakoulutuksen järjestäjiä, yliopistoja ja Colleges of 
Higher Education -termillä kutsuttuja tätä pääosin alempaan korkeakoulututkintoon joh-
tavan koulutuksen järjestäjiä (Cheps 2015). Koulutuksen osalta englannin rahoitusjärjestel-
mään toteutettiin vuodesta 2012 alkaen merkittävä muutos, kun 80 % ohjelmista lakkau-
tettiin valtion rahoitus ja siirrettiin rahoitus opiskelijoiden maksettavaksi opiskelijoilta perit-
tävän maksun kautta. Joihinkin erityisen kalliisiin ohjelmiin, kuten lääketieteisiin on jätetty 
valtion osittaista subventiota. Vuosittaisilla maksuilla on UK/EU-alueen opiskelijoille katto. 
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Opiskelijoiden ei tarvitse maksaa opiskelijoilta perittyyn maksuun liittyvää lainaa välittö-
mästi vaan sen maksu alkaa jos tulot ylittävät määrätyn tulorajan. Uudistus on toteutettu 
asteittain vuosien 2012–2015 aikana. Koulutuksen rahoitusosuus valtion perusrahoituksesta 
jaetaan mallilla, joka ei ole tulosperusteinen ja perustuu pääosin opiskelijamääriin. 

Englannin tutkimusrahoituksen jako perustuu tuloksiin. Aiempi Research Assessment 
Excercise (RAE) on korvattu RAE:n tavoin vahvasti laatuun perustuvalla Research Excellence 
Framework (REF) -arvioinnilla (2014), johon rahoituksen määräytyminen perustuu. 
REF, kuten myös RAE aikaisemmin perustuu laajaan ja kattavaan tutkimuksen laadun ja 
impaktin arviointiin kaikilla aloilla ja vuoden 2014 arviointia käytetään jaettaessa tutki-
musrahoitusta vuosille 2015–2016. REF on asiantuntija-arviointiin perustuva prosessi, 
jossa englannin rahoitusorganisaatiot ovat nimenneet laajat, yhteensä yli 1000:staarvioi-
jasta koostuvat paneelit, jotka arvioivat tutkimusorganisaatioiden hakemukset. Viimeisim-
mät tulokset on julkistettu vuoden 2014 lopussa. 

Arviointi muodostuu kolmesta osasta. Ensimmäinen, 65 % kokonaisuudesta muodos-
tava osa mittaa yliopistojen hakemuksissaan esittämien tutkijoiden tuotoksia vertaisarvi-
oinnin avulla. Toisen, 25 % kokonaisuudesta muodostaa tutkimuksen impakti. Kolman-
nen, 15 % osan muodostaa ympäristö, jolla tarkoitetaan tutkimusta tukevaa strategiaa, 
resursseja ja infrastruktuuria.
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edellytyksiä pohtivan työryhmän muistio

6 Innostava koulupäivä. Ehdotus joustavan 
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viranomaisyhteistyön tehostamista selvittäneen 
työryhmän loppuraportti. 

8 Suuntaviivoja liikuntapolitiikan tulevaisuuteen

9 Erityisen koulutustehtävän asemaa 
lukiokoulutuksessa koskeva selvitys

10 Näyttötutkintojärjestelmän kehittämisryhmän 
loppuraportti
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12 Arkistolain jatkotyöryhmän muistio

13 Suomen digitaaliset sisältömarkkinat: kasvun  
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14 Suomi osaamisen kasvu-uralle. Ehdotus 
tutkintotavoitteista 2020-luvulle

17 Yrittäjyyden  ja yrittäjämäisen asenteen 
tukeminen suomalaisissa korkeakouluissa

18 Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi 
2017 alkaen 
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