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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi korkeakoululai-
toksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

  
  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kor-
keakoululaitoksen kehittämisestä annettua 
lakia. 

Ehdotetun lain mukaan tarkistettaisiin yli-
opistojen toimintamenomomentille valtion 
talousarviossa vuosina 2005—2007 osoi-
tettavaa määrärahaa. Laissa säädettäisiin 
myös, että palkkausmenojen kasvua vastaa-

vaa määrärahojen vuosittaista korotusta jat-
ketaan. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi, että 
määrärahaa korotetaan vuosina 2005—2007 
vähintään 20 miljoonalla eurolla kunakin 
vuonna.  

  
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo-

den 2005 alusta.  
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

  
1.  Johdanto 

Korkeakoululaitoksen kehittämistä koske-
van lainsäädännön voimassaolokauteen liit-
tyvät yliopistojen voimakas laajentuminen ja 
toiminnan ohjauksessa tapahtuneet muutok-
set. Yliopistojen päätäntävaltaa on lisätty ja 
yksityiskohtaisesta budjettiohjauksesta on 
siirrytty tulosohjaukseen, jossa korostetaan 
toiminnan tavoitteiden ja määrärahojen välis-
tä yhteyttä. Yliopistojen toiminnan laatu on 
otettu huomioon kohdentamalla osa määrära-
hoista toiminnan tuloksellisuuden perusteel-
la. Nykyisessä hallitusohjelmassa edellyte-
tään, että yliopistojen rahoitus turvataan lain-
säädännöllä.  

  
2.  Nykyt i la  

2.1. Lainsäädäntö  

Korkeakoululaitoksen kehittämisestä an-
nettu laki (1052/1986), jäljempänä kehittä-
mislaki, koskee seuraavia yliopistoja: Hel-
singin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun 
yliopisto, Joensuun yliopisto, Kuopion yli-
opisto, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto, 
Åbo Akademi, Vaasan yliopisto, Lapin yli-
opisto, Teknillinen korkeakoulu, Tampereen 
teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknilli-
nen yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu, 
Svenska Handelshögskolan, Turun kauppa-
korkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu, 
Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu ja 
Kuvataideakatemia. 

Kehittämislakia annettaessa sen 3 §:llä tur-
vattiin yliopistojen määrärahojen reaalitaso 
vuosina 1987—1996 seuraavasti: "Korkea-
koulujen tehokkaan ja tuloksellisen toimin-
nan varmistamiseksi korotetaan korkeakoulu-
laitokselle valtion tulo- ja menoarvioissa 
osoitettujen määrärahojen yhteismäärää vuo-
sina 1987—1996 vuosittain vähintään kus-
tannustason nousua vastaavasti." Sittemmin 
säädettiin (lait 1273/1992 ja 1207/1993), että 
mainittua säännöstä ei sovelleta vuosina 
1993 ja 1994. 

Vuonna 1996 kehittämislain 3 §:n voimas-

saoloaikaa jatkettiin vuosiksi 1997—2000 ja 
pykälä muutettiin seuraavaan muotoon: "Yli-
opistojen tehokkaan ja tuloksellisen toimin-
nan varmistamiseksi korotetaan valtion talo-
usarviossa 1997—2000 yliopistojen toimin-
tamenomomentille osoitettua määrärahaa 
vuosittain vähintään määrällä, mikä vastaa 
valtion keskustason palkkauksia koskevista 
sopimusratkaisuista aiheutuvaa palkkausme-
nojen kasvua" (laki 943/1996). 

Vuonna 2001 korkeakoululaitoksen kehit-
tämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta 
annetulla lailla (1270/2001) voimassaoloai-
kaa jatkettiin edelleen vuosiksi 2002—2005. 
Lain mukaan yliopistojen tehokkaan ja tulok-
sellisen toiminnan varmistamiseksi yliopisto-
jen toimintamenomomentille valtion talous-
arviossa vuosina 2002—2005 osoitettavaa 
määrärahaa tarkistettiin siten, että vuoden 
2002 varainhoitovuoden ja sitä seuraavien 
varainhoitovuosien määräraha mitoitettiin 
korottamalla kulloinkin kuluvalle varainhoi-
tovuodelle osoitettua määrärahaa vähintään 
määrällä, joka vastaa valtion keskustason 
palkkauksia koskevista sopimusratkaisuista 
aiheutuvaa palkkausmenojen kasvua. Lisäksi 
määrärahaa korotettiin vuonna 2002 vähin-
tään 40 miljoonalla eurolla, vuonna 2003 vä-
hintään 30 miljoonalla eurolla ja vuoden 
2004 osalta vähintään 20 miljoonalla eurolla.  

  
2.2. Määrärahojen kehitys 

Yliopistomäärärahat (yliopistojen budjetti-
rahoitus) ovat reaalisesti hieman lisääntyneet 
vuodesta 1996 vuoteen 2002. Vuonna 1996 
yliopistomäärärahojen reaalitaso oli vuoden 
2002 rahassa 1 001 miljoonaa euroa. Vuonna 
2002 määrärahat olivat yhteensä 1 123 mil-
joonaa euroa. Ottaen huomioon toiminnan 
laajentumisen yliopistomäärärahat ovat las-
keneet vuosina 1996—2002 uusia opiskeli-
joita kohden 9 prosenttia ja maisterin ja toh-
torin tutkintojen yhteismäärää kohden 2 pro-
senttia.  

Vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi ti-
linpäätöksen lukuja on korjattu ottaen huo-
mioon budjettiteknisten muutosten vaikutuk-
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set määrärahoihin. Vuoden 1996 määrärahat 
on muutettu vuoden 2002 rahaksi käyttäen 
indeksiä, jossa palkansaajien ansiotasoindek-
sillä (valtiosektori) on painotus kaksi kol-
masosaa ja tukkuhintaindeksillä painotus yk-
si kolmasosa.  

Kustannustason nousua on 1990-luvulla 
kompensoitu palkkausmenojen osalta, mutta 
esimerkiksi tilakustannusten voimakasta kas-
vua ja muuta kustannustason nousua ei ole 
täysimääräisesti otettu huomioon. Hallitusoh-
jelmaa toteuttavia valtakunnallisia ohjelmia 
ja muita valtakunnallisia toimintoja on rahoi-
tettu pääasiassa yliopistojen voimavaroja uu-
delleen kohdentamalla.  

Valtion tiede- ja teknologianeuvosto esitti 
julkista tutkimus- ja innovaatiorahoitusta li-
sättäväksi vuosina 2003—2007 tasokorotuk-
sena yhteensä 405 miljoonalla eurolla. Lisä-
yksestä 150 miljoonaa euroa kohdistuisi yli-
opistojen perusrahoituksen vahvistamiseen. 
Ehdotettuun yliopistojen lisärahoitukseen si-
sältyisi voimassa olevan korkeakoulujen ke-
hittämislain perusteella määräytyvän rahoi-
tuksen mukainen tasokorotus 50 miljoonaa 
euroa vuosina 2003—2004. Hallituksen oh-
jelman mukaan tutkimus- ja innovaatiorahoi-
tusta lisätään tiede- ja teknologianeuvoston 
suunnitelman pohjalta. Hallituksen menoke-
hyksessä vuosille 2004—2007 on päädytty 
voimassa olevan kehittämislain lisäksi 65 
miljoonan euron lisäykseen vuoteen 2007 
mennessä. Määrärahasta on sittemmin varat-
tu 5 miljoonaa euroa myöhempien talousar-
vioesitysten tai kehyspäätösten yhteydessä 
ilmeneviin välttämättömiin tarpeisiin. 

Valtioneuvoston kehyspäätöksessä on to-
dettu lisäksi, että valtion omistamien osak-
keiden vuosittaisten myyntitulojen ylittäessä 
500 miljoonaa euroa, ylitystä voidaan käyttää 
harkinnan mukaan enintään 10 prosenttia 
kertaluonteisiin lisämenoihin lähinnä infra-
struktuuri-investointeihin ja tutkimus- ja ke-
hittämistoiminnan edistämiseen. 

  
2.3. Ulkopuolinen rahoitus 

Yliopistojen ulkopuolisella rahoituksella 
on tarkoitettu varsinaista budjettirahoitusta 
täydentäviä rahoitusmuotoja. Näitä ovat 
maksullinen toiminta, yhteisrahoitteinen toi-
minta ja lahjoitukset.  

Ulkopuolisen rahoituksen on katsottu vah-
vistavan yliopistojen yhteiskunnallista ja alu-
eellista roolia. Lähtökohtana on ollut, että ra-
hoituksen on tuettava yliopiston muuta toi-
mintaa ja oltava koulutuspoliittisesti ja yh-
teistyön kannalta tarkoituksenmukaista. Ul-
kopuolinen rahoitus on budjettirahoitusta 
täydentävää. Yliopistojen perustehtävien suo-
rittamisessa suoran budjettirahoituksen mer-
kitys on ensisijainen. Yliopistojen tulossopi-
muksissa on sovittu liiketaloudellisen mak-
sullisen toiminnan tulo- ja kannattavuusta-
voitteista. Julkisoikeudellisen maksullisen 
toiminnan osalta ei tavoitteita ole asetettu. 
Perittävistä maksuista on määrätty ministeri-
ön päätöksin. Lähtökohtana on toiminnan 
katteellisuus.  

Yhteisrahoitteisissa hankkeissa rahoittaja 
maksaa vain osan kustannuksista. Yliopisto 
vastaa yleensä virkatyöstä, tiloista sekä yleis- 
ja pääomakustannuksista. Normaalisti yhteis-
rahoitteiseen toimintaan osallistuu koti- ja 
ulkomaisia tahoja, joiden tehtäviin tieteen tai 
kehittämistoiminnan tukeminen kuuluu. Yh-
teisrahoituksen avulla voidaan saada lisära-
hoitusta yliopistojen tehtävien suorittami-
seen, erityisesti tutkimukseen. Tavoitteena on 
yhtenäistää yhteisrahoituksen budjetointi- ja 
kirjanpitokäytäntöjä ja samalla lisätä rahoi-
tuksen tehokkuutta.  

  
  

2.4. Kansainvälistä vertailua 

Kansainvälisesti koulutusjärjestelmien me-
noja verrataan tavallisesti koulutusmenojen 
osuudella bruttokansantuotteesta. Maiden vä-
listä vertailua vaikeuttaa rahoitusjärjestelmi-
en erilaisuus. Esimerkiksi Suomessa koulu-
tusmenoissa ovat mukana myös yliopistojen 
tutkimustoiminnan menot. Uusimmissa kan-
sainvälisissä koulutusmenojen vertailuissa 
yliopistosektorin tietoja ei ole erotettu muus-
ta korkea-asteen koulutuksesta. Vuonna 2000 
korkea-asteen koulutukseen kohdistuneiden 
koulutusmenojen osuus bruttokansantuottees-
ta oli Suomessa 1,7  prosenttia, mikä vastasi 
OECD-maiden keskiarvoa. Koulutuksen 
vuosikustannukset opiskelijaa kohti olivat 
Suomessa selvästi OECD-maiden keskiarvoa 
alhaisemmat.  
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2.5. Nykytilan arviointi 

Vuodesta 1992 vuoteen 2002 yliopistojen 
toiminta on laajentunut voimakkaasti. Ylem-
pien korkeakoulututkintojen määrä on kasva-
nut 39 prosenttia eli vuonna 1992 suoritetusta 
8 713 tutkinnosta 12 075 tutkintoon vuonna 
2002 ja tohtorintutkintojen määrä 132 pro-
senttia eli 527 tutkinnosta 1 224  tutkintoon. 
Uusien opiskelijoiden määrä on kasvanut 27 
prosenttia eli 17 662 opiskelijasta 22 419 
opiskelijaan. Lukumäärään sisältyvät myös 
maisteriohjelmiin ja  muuntokoulutusohjel-
miin otetut opiskelijat. Opiskelijoiden koko-
naismäärä on vastaavana aikana kasvanut 39 
prosenttia eli 122 227 opiskelijasta 169 970 
opiskelijaan.  

Verrattaessa määrärahojen kokonaiskehi-
tystä toiminnan laajenemiseen voidaan kai-
killa indikaattoreilla todeta, että yliopistojen 
määrärahakehitys on ollut aleneva. Ylempien 
korkeakoulututkintojen suorittamisen brut-
tomediaaniaika on ollut koko 1990-luvun 
ajan 6,5 vuotta normatiivisen opiskeluajan 
ollessa 5 vuotta (lääketieteen ja eläinlääketie-
teen aloilla 6 vuotta). Selittävinä tekijöinä 
ovat muun muassa työssäkäynti opiskelun 
ohella ja halu varmistaa työelämään sijoittu-
minen suorittamalla tutkinnoissa huomatta-
vasti vaadittua enemmän opintoviikkoja. 
Opintojen läpäisyssä on 1990-luvulla tapah-
tunut huomattavaa tehostumista, koska vuo-
sista 1991—1993 läpäisykerroin on noussut 
62 prosentista 67,5 prosenttiin vuosina 
2000—2002. 

Taloudellisen laman vuosina 1990-luvun 
alussa yliopistot sopeuttivat toimintaansa 
niukkenevaan budjettikehykseen varsinaisten 
määrärahaleikkausten lisäksi kehittämällä 
toimintaansa rakenteellisesti ja lisäämällä 
budjetin ulkopuolista rahoitusosuuttaan Sääs-
töt kohdistuivat erityisen voimakkaasti mui-
hin toimintamenoihin. Varsinkin kirjasto- ja 
laitehankintoja jouduttiin vähentämään. Sa-
manaikaisesti yliopistot toimivat ympäristös-
sä, jossa teknologisen kehityksen nopeuden 
ja tutkimustoiminnan laajenemisen seurauk-
sena muun muassa tutkimusvälineistön ja tie-
toliikenneverkkojen uusiutumisvauhti on jat-
kuvasti kiihtynyt. Samalla on syntynyt huo-
mattava tutkimusympäristöjen ja laboratori-
oiden ajanmukaistamisen tarve. 

Toimintamenobudjetoinnin yhteydessä 
omaksuttu siirtomäärärahakäytäntö helpotti 
osaltaan yliopistojen sopeutumista muuttu-
vaan toimintaympäristöön ja talouskehityk-
seen sekä teki mahdolliseksi kerätä inves-
tointien edellyttämää rahoitusta useana vuo-
tena.  

Opetusministeriö käynnisti vuonna 1991 
yliopistojen rakenteellisen kehittämistyön, 
jonka seurauksena valtioneuvosto vahvisti 
toimenpideohjelman vuosiksi 1993—1996 
osana koulutuksen ja korkeakouluissa harjoi-
tettavan tutkimuksen kehittämissuunnitel-
maa. Toimenpideohjelman lisäksi yliopistot 
ovat aktiivisesti toteuttaneet omia rakenteel-
lisen kehittämisen toimenpiteitään ja kohden-
taneet hallinnosta ja tukitoimista voimavaroja 
yliopistojen perustehtäviin. Kaikkiaan voi-
daan arvioida, että yliopistot ovat rakenteelli-
sen kehittämisen kautta vapauttaneet noin 40 
miljoonaa euroa voimavarojaan uudelleen 
kohdennettaviksi. 

Yliopistojen budjettirahoituksen ulkopuoli-
sen rahoituksen määrä oli vuonna 2002 yh-
teensä 645 miljoonaa euroa eli 36 prosenttia 
yliopistojen kokonaisrahoituksesta. Ulkopuo-
lisen rahoituksen kasvua vuodesta 1992 oli 
420 miljoonaa euroa. Rahoituksesta yli puo-
let on tutkimusrahoitusta. Merkittävimpiä ra-
hoittajia ovat Suomen Akatemia ja Teknolo-
gian kehittämiskeskus. Ulkopuolinen rahoi-
tus on luonteeltaan toimintasidonnaista eikä 
lisää yliopistojen perusvoimavaroja. Monessa 
tapauksessa se edellyttää muun muassa yleis-
kustannusten osalta panostusta yliopiston pe-
rusvoimavaroista. Yliopistojen kanssa käy-
dyissä tulosneuvotteluissa on sovittu pyrittä-
vän kehittämään ulkopuolista rahoitusta niin, 
että se tukee nykyistä voimakkaammin yli-
opistojen profiloitumista ja painopistealueita 
ja tuottaa näin synergiaa yliopistojen perus-
toiminnoille.  

Yliopistojen kustannuslaskentaa ja -tie-
toisuutta on kehitetty koko 1990-luvun ajan 
toiminnan taloudellisuuden ja tehokkuuden 
parantamiseksi. Kehitystä ovat tukeneet 
vuonna 1994 käyttöön otettu tulosneuvottelu-
järjestelmä ja vuodesta 1997 alkaen asteittai-
nen siirtyminen toiminnan tavoitteisiin ja tu-
loksiin pohjautuvaan laskennalliseen rahoi-
tukseen. Ulkoisessa toiminnassa on parannet-
tu hinnoittelun kustannusvastaavuutta ja ase-
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tettu toiminnalle kannattavuus- ja tulostavoit-
teet. 

Korkeakoululaitoksen kehittämisestä anne-
tun lain tarkoituksena on turvata korkeakou-
lulaitoksen voimavarojen suunnitelmallinen  
ja riittävä kehitys. Vuonna 1986 annetun lain 
mukaan korkeakoulujen tehokkaan  ja tulok-
sellisen toiminnan  varmistamiseksi määrära-
hojen yhteismäärää korotettiin vuosittain 
(1987—1996) vähintään kustannustason 
nousua vastaavasti. Kustannustason nousua 
laskettaessa otettiin huomioon palkkausme-
noissa palvelussuhteen ehtojen tarkistukset 
sekä muissa menoissa, joihin kuuluivat myös 
tilojen hoitomenot, yleisen kustannustason 
nousun vaikutus. Sittemmin lain voimassa-
oloa jatkettaessa vuosina 1996 ja 2001 kus-
tannustason noususta on kehittämislain nojal-
la otettu huomioon vain palkkausmenojen 
kasvu. Yliopistojen kiinteistövarallisuuden 
siirryttyä vuonna 1995 Valtion kiinteistölai-
toksen sittemmin Senaatti-kiinteistöjen tasee-
seen alettiin yliopistoilta periä vuokraa, jota 
ei ole täysimääräisesti yliopistoille korvattu.  

Yliopistojen kannalta vaikeaksi ovat osoit-
tautuneet erityisesti tilakustannuksiin liittyvät 
ongelmat, jotka johtuvat olemassa olevien ti-
lojen osalta lähinnä siitä, että tilavuokrat ovat 
indeksisidonnaisia. Toisaalta toiminnan laa-
jentumisen seurauksena vuokrattavat uudisti-
lat ja olemassa olevien tilojen toiminnalliset 
muutostyöt lisäävät osaltaan tilakustannuk-
sia. Vuokravaltuuskäsittelyn kautta opetus-
ministeriö pystyy osittain vaikuttamaan 
hankkeiden etenemiseen, mutta valtuusme-
nettelyllä ei ole kuitenkaan selkeää yhteyttä 
rahoituskehykseen.  

Korkeakoulujen kehittämisestä annetun 
lain 3 §:n muuttamisesta annetun lain 
(1270/2001) säätämiseen johtaneeseen halli-
tuksen esitykseen antamassaan vastauksessa 
(EV 140/2001 vp - HE 30/2001 vp) eduskun-
ta edellytti, että hallitus selvittää pikaisesti 
yliopistojen tilakustannuksista aiheutuvat 
ongelmat siten, että tarvittavat korjaukset 
tehdään vuoden 2003 valtion talousarviosta 
päätettäessä. Valtion tilintarkastajien 29 päi-
vänä marraskuuta 2001 julkaistussa  tarkas-
tuskertomuksessa ehdotettiin Senaatti-
kiinteistöjen toiminnasta  ja asemasta kiin-
teistömarkkinoilla puolueetonta ulkoista ar-
viointia.  

Opetusministeriö ja valtiovarainministeriö 
nimesivät selvitysmiehen tekemään selvityk-
set toimitilavuokriin liittyvistä kysymyksistä 
(Yliopistojen tilakustannuksista aiheutuvat 
ongelmat ja niiden korjaaminen. Opetusmi-
nisteriön asettama selvitystehtävä. VTT 
3.5.2002). Selvitysmies ehdotti, että seuraa-
van kehittämislain suunnittelussa ja rahoituk-
sessa tulee ensisijaisesti turvata yliopistojen 
toimintapuitteet, mutta kiinnittää myös huo-
miota nopeassa muutoksessa oleviin toimiti-
lojen tilakustannuksiin ja niiden kattamiseen. 
Muiden toimenpiteidensä ohella selvitysmies 
päätyi ehdottamaan, että vuokrajärjestelmä-
käytäntöjä selkeyttämään asetettaisiin työ-
ryhmä.  

Selvitysmiehen ehdotuksesta valtiovarain-
ministeriö asetti 30 päivänä elokuuta 2002 
työryhmän (Yliopistojen vuokratyöryhmä, 
valtiovarainministeriö, työryhmämuistioita 
20/2003), jonka tehtävänä oli laatia ehdotus 
Senaatti-kiinteistöjen ja yliopistojen välisten 
vuokrausperiaatteiden kehittämisestä. Työ-
ryhmätyöskentelyn aikana eduskunta edellyt-
ti hallituksen esityksen valtion talousarvioik-
si vuodelle 2003 ja sen täydentämisestä an-
nettujen esitysten johdosta antamaansa kir-
jelmän 33/2002 vp lausumassa nro 6, jäljem-
pänä talousarviolausuma, hallituksen kiireh-
tivän toimenpiteitä, joilla yliopistokoulutuk-
seen tarkoitetuista kiinteistöistä peritään 
alempaa vuokraa kuin, mitä Senaatti-kiin-
teistöille asetettu yleinen tuottotavoite edel-
lyttäisi. Päätöksiä tehtäessä on huomioitava 
myös se, että lahjoituskiinteistöistä ei ole ai-
heutunut hankintakustannuksia valtiolle. 
Työryhmä esitti muistiossaan 11 päivänä ke-
säkuuta 2003 muun muassa, että toiminta-
menomäärärahoja mitoitettaessa talousarvi-
ossa otettaisiin huomioon sekä toimitilojen 
että kustannustason muutoksista johtuvat 
määrärahatarpeet ja että korkeakoulujen ke-
hittämislain valmistelun yhteydessä otetaan 
huomioon eräänä mitoitustekijänä vuokra-
sopimuksista ja niiden indeksisidonnaisuuk-
sista aiheutuvat lisämäärärahatarpeet. Työ-
ryhmän ehdotuksen mukaisesti yliopisto-
vuokrasopimukset sidottaisiin 100-pro-
senttisesti elinkustannusindeksiin ja uusien 
investointien pääomavuokra laskettaisiin 
keskimäärin kuuteen prosenttiin pääomasta. 
Työryhmä esitti, että uuden käytännön mu-
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kaiset vuokrasopimukset tehdään alkavaksi 
vuoden 2004 alusta. Indeksisidonnaisuuden 
muutos on tarkoitus tehdä takautuvasti kaik-
kiin vuokrasopimuksiin siten, että ensimmäi-
set 100 prosentin indeksitarkistukset tehdään 
jo vuoden 2004 alussa. 

Vuoden 2004 talousarvioehdotuksessa on 
toimittu osittain jo tämän ehdotuksen mukai-
sesti, kun indeksiehdon vaikutuksesta on 
otettu huomioon puolet. Tarkoitus on, että 
Senaatti-kiinteistöt kokoaa yliopistojen use-
amman vuoden uudisrakennusohjelman, joka 
tuodaan opetusministeriön käsittelyyn sekä 
kehys- ja budjettiprosessiin. Yliopistojen 
vuokratyöryhmän yhteydessä selvitettiin yli-
opistojen Senaatti-kiinteistöille maksettavien 
vuokrien kehitystä vuoteen 2007 saakka. 
Yliopistojen vuokrat Senaatti-kiinteistölle 
ovat vuonna 2003 noin 164 miljoonaa euroa, 
johon sisältyvät myös harjoittelukoulujen 
vuokrat. Tämän lisäksi uudistiloja hankitaan 
myös muilta vuokranantajilta. Vuoteen 2004 
verrattuna uusinvestoinneista arvioidaan ai-
heutuvan vuokrien nousua siten, että vuokra-
taso on vähintään 16 miljoonaa euroa korke-
ampi vuonna 2007. Mikäli vuokratyöryhmän 
ehdotukset toteutuvat, nousee vuokrataso li-
säksi indeksisidonnaisuuden perusteella vuo-
sittain runsaat kolme miljoonaa euroa, ja vas-
taavasti tuottovaatimuksen alentamisen on 
arvioitu vähentävän vuokria noin 1,7 miljoo-
naa euroa. 

Yliopistojen vuokrien on arvioitu nousevan 
vuosien 2005—2007 aikana yli 20 miljoonaa 
euroa indeksisidonnaisuuden ja uusinvestoin-
tien vaikutuksesta. 

  
3.  Esityksen tavoit teet  ja  ehdotetut  

muutokset  

3.1. Tavoitteet ja keinot niiden saavutta-
miseksi 

Yliopistolaissa (645/1997) yliopistojen pe-
rustehtäviksi määritellään vapaan tutkimuk-
sen ja tieteellisen ja taiteellisen sivistyksen 
edistäminen sekä ylimmän opetuksen anta-
minen. Suomalaisten yliopistojen tehtävässä 
on korostettu erityisesti perustutkimuksen 
merkitystä uusien innovaatioiden tuottajana. 
Innovaatiojärjestelmän laatua ja toimintaky-
kyä pidetään teollisuusmaissa nykyisin kil-

pailukyvyn perustekijänä. Taloudellinen kas-
vu ei painotu pelkästään luonnollisten tuo-
tannontekijöiden varaan, vaan tietointensii-
visten alojen ja teknologian kehityksen myö-
tä inhimillisen osaamispääoman merkitys 
tuotannontekijänä korostuu. Kaikki kehitty-
neet teollisuusmaat ovat mukana muutospro-
sessissa, jossa pyritään siirtymään resurssi-
pohjaisesta taloudesta innovaatio- ja osaa-
misperusteiseen talouteen. Useat maat ovat 
panostaneet erittäin voimakkaasti tutkimus- 
ja kehitystoimintaan.  

Suomalaisen yhteiskunnan kehittäminen 
lähtee ajatuksesta, jonka mukaan taloudelli-
nen kasvu ja yhteiskunnallinen vakaus ovat 
hyvinvoinnin keskeinen edellytys. Kansalli-
sen innovaatiojärjestelmän toiminnassa 
avainasemassa ovat tutkimus, teknologia ja 
tuotekehitys sekä koulutus. Innovaatiojärjes-
telmän toiminnan kannalta on tärkeää, että 
sen osa-alueet kehittyvät keskinäisessä tasa-
painossa. Suomalaisen innovaatiojärjestel-
män vahvuutena voidaan pitää muun muassa 
yritysten ja yliopistojen välistä yhteistyötä, 
tutkimuksen taloudellisia resursseja sekä tek-
nologian kehitystä ja soveltamista, joissa 
IMD (International Institute for Management 
Development) on arvioinut Suomen yhdeksi 
johtavista maista. 

Kilpailukykymme kannalta erittäin merkit-
tävä on tutkimus- ja kehitystyön bruttokan-
santuoteosuuden tietoinen nosto hyvälle kan-
sainväliselle tasolle eli 3,46 prosenttiin vuo-
den 2002 lopussa. 

Yliopistoissa toteutettu tutkimuspainottei-
nen strategia ja siihen liittyvä huippuyksik-
köpolitiikka ovat luoneet suotuisia edellytyk-
siä tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan ja 
sitä kautta maamme kansainvälisen kilpailu-
kyvyn kehitykselle. Voidaan myös arvioida, 
että Suomi on pystynyt hyödyntämään tie-
tointensiivisten alojen kasvun avaamia mah-
dollisuuksia poikkeuksellisen hyvin. 

Yliopistojen kansainvälinen yhteistyö on 
voimakkaasti lisääntynyt. Tähän on johtanut 
osaltaan tiivistyvä eurooppalainen yhteistyö. 
Tiivistyvällä yliopistoyhteistyöllä on keskei-
nen osa EU:n Lissabonin strategian toteutta-
misessa. Kehittymässä olevat  Euroopan kor-
keakoulutusalue ja Euroopan tutkimusalue 
edellyttävät, että suomalaisten yliopistojen 
kansainvälisen toiminnan edellytyksiä vah-
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vistetaan merkittävästi, jotta yliopistot voivat 
osallistua kansainväliseen yhteistyöhön ja 
kilpailuun tasavertaisesti muiden maiden yli-
opistojen kanssa. 

 Valtiovallan tehtävänä on turvata koulute-
tun työvoiman ja tarvittavan osaamisen saa-
tavuus sekä henkisen pääomaan kumuloitu-
minen. Tämän vuoksi yliopisto- ja tutkija-
koulutusta on voitava tarjota riittävän suurel-
le joukolle ikäluokasta. Yliopistolain mukaan 
korkeakoulututkintoon johtava opetus on 
opiskelijalle maksutonta. Opetuksen ja perus-
tutkimuksen järjestäminen edellyttää näin ol-
len valtion rahoitusta.  

Tietointensiivisten alojen ja osaamisen 
merkityksen kasvu korostaa yliopistokoulu-
tuksen merkitystä. Yliopistokoulutusta on 
voitava kohdentaa joustavasti yhteiskunnan 
erityistarpeiden mukaan. Voidakseen vastata 
nopean kehityksen vaatimuksiin yliopistoilla 
on oltava käytettävissään ajanmukaiset ja 
laadukkaat tutkimuksen ja opetuksen perus-
edellytykset: laitteet, tilat, opettajat ja muu 
henkilöstö. 

Nykyisen osaamispääoman ylläpito ja uu-
distaminen, uusien innovaatioiden luominen 
ja kehityksen mukana pysyminen edellyttävät 
panostusta perustutkimukseen ja tutkijakou-
lutukseen. Uuden tiedon syntymisen myötä ja 
tiedon ja osaamisvaatimusten jatkuvasti 
muuttuessa tutkimuksen rinnalla korostuu 
laadukkaan koulutuksen merkitys. On pystyt-
tävä antamaan tiedollisia ja toiminnallisia 
valmiuksia tehtäviin, jotka nykyään ovat vie-
lä täysin tuntemattomia. Koulutuksen tuotok-
set muodostavat inhimillisen peruspääoman 
tulevaisuuden tutkimus- ja kehittämistyöhön 
ja sitä kautta tuottavaan toimintaan. 

Kansainvälisessä kehityksessä on tärkeää 
kansallisen identiteetin ylläpito ja kehittämi-
nen sekä sivistysperinnön vaaliminen ja kar-
tuttaminen. Tämä edellyttää panostusta myös 
sellaiseen toimintaan, joka ei välttämättä näy 
suurina kasvulukuina tuotannollisessa toi-
minnassa, mutta luo pohjaa henkiselle ja 
kulttuuriselle kasvulle. Tulevaisuudessa tulee 
myös edelleen huolehtia koulutukseen ja tut-
kimukseen liittyvien eettisten arvojen säily-
misestä.  

Yliopistojen toiminnassa ulkopuolisen tut-
kimusrahoituksen kasvu on kehittänyt yli-
opistojen tutkimusyhteistyötä ja lisännyt tut-

kimuksen relevanssia, mutta samalla lisännyt 
painetta yliopistojen perusrakenteita kohtaan. 
On tärkeää, että yliopistolaitoksen toiminnas-
sa tapahtunut kasvu voi riittävästi heijastua 
myös yliopistojen määrärahoihin ja että yli-
opistojen sisäisiä panostuksia voitaisiin vah-
vistaa julkisella rahoituksella. 

Hallitusohjelmassa on todettu, että yliopis-
tojen perusrahoitus turvataan lainsäädännöl-
lä. Lainsäädännöllä vältytään suhdannevaih-
telujen aiheuttamilta lyhyen aikavälin heilah-
duksilta ja luodaan edellytykset yliopistojen 
toiminnan pitkäjänteiselle ja vakaalle kehit-
tämistyölle, mikä on välttämätöntä myös in-
novaatiojärjestelmän tehokkuuden ja toimi-
vuuden kannalta. 

Hallitusohjelman on katsottava edellyttä-
vän vähintään yliopistojen toimintamenojen 
reaalitason turvaamista lainsäädännöllä. Eh-
dotetulla kehittämislain muutoksella turvat-
taisiin yliopistojen toimintamenojen reaalita-
so siten, että toiminnan muutokset voidaan 
ottaa riittävästi huomioon. 

  
3.2. Ehdotetut muutokset 

Lakia  ehdotetaan muutettavaksi vuoden 
2005 alusta lukien siten, että palkkausmeno-
jen kasvua vastaavaa määrärahojen vuosit-
taista korotusta jatketaan. 

Lisäksi lakiin ehdotetaan otettavaksi sään-
nös, jonka mukaan yliopistojen toimintaan 
osoitettua määrärahaa korotetaan vuosina 
2005—2007 vähintään 20 miljoonalla eurolla 
kunakin vuonna. 

  
  

4.  Esityksen vaikutukset  

Ehdotetulla lailla turvattaisiin yliopisto-
määrärahojen tuleva kehitys.  

Yliopistojen toimintamäärärahaa lisättäisiin 
vuosina 2005—2007 yleistä palkkakehitystä 
vastaavalla määrällä. Tämän lisäksi määrära-
haa korotettaisiin vuosina 2005—2007 yh-
teensä 60 miljoonalla eurolla. 

Yliopistojen  palkkakustannusten vuosit-
tainen lisäys riippuu valtion keskustason so-
pimuksista ja  päätöksistä. 

Esityksellä ei ole välittömiä organisaatioon 
tai henkilöstöön kohdistuvia vaikutuksia. 
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5.  Asian valmiste lu 

5.1. Eduskunnan lausumat ja muut kan-
nanotot 

Talousarviolausumassaan eduskunta edel-
lytti hallituksen kiirehtivän toimenpiteitä, 
joilla yliopistokoulutukseen tarkoitetuista 
kiinteistöistä peritään alempaa vuokraa kuin, 
mitä Senaatti-kiinteistöille asetettu yleinen 
tuottotavoite edellyttäisi. Päätöksiä tehtäessä 
on huomioitava myös se, että lahjoituskiin-
teistöistä ei ole aiheutunut hankintakustan-
nuksia valtiolle. 

Nykyisen hallituksen ohjelmassa asetetaan 
tavoitteeksi yliopistomäärärahojen tason tur-
vaaminen edelleen erillisellä lainsäädännöllä. 
Ohjelman mukaan tutkintoon johtava kor-
keakouluopetus säilyy maksuttomana ja yli-
opistolaitos julkisen koulutusjärjestelmän 
osana.  

Yliopistoissa harjoitettavan tieteellisen tut-
kimuksen ja kehitystyön perusedellytyksiä 
sekä yliopistojen aluevaikutusta vahvistetaan. 
Yliopistojen toiminnallisia kehittämistarpeita 
arvioidaan lainsäädäntöä uudistettaessa.  

Valtion tiede- ja teknologianeuvosto esitti 
julkista tutkimus- ja innovaatiorahoitusta li-
sättäväksi vuosina 2003—2007 tasokorotuk-
sena yhteensä 405 miljoonalla eurolla. Lisä-
yksestä 150 miljoonaa euroa kohdistuisi yli-
opistojen perusrahoituksen vahvistamiseen. 
Ehdotettuun yliopistojen lisärahoitukseen si-
sältyisi voimassa olevan korkeakoulujen ke-
hittämislain perusteella määräytyvän rahoi-
tuksen mukainen tasokorotus 50 miljoonaa 
euroa vuosina 2003—2004. Hallituksen oh-
jelman mukaan tutkimus- ja innovaatiorahoi-
tusta lisätään tiede- ja teknologianeuvoston 
suunnitelman pohjalta. Hallituksen menoke-
hyksessä vuosille 2004—2007 on päädytty 
voimassa olevan kehittämislain lisäksi 65 
miljoonan euron lisäykseen vuoteen 2007 
mennessä. Määrärahasta on sittemmin varat-
tu 5 miljoonaa euroa myöhempien talousar-
vioesitysten tai kehyspäätösten yhteydessä 
ilmeneviin välttämättömiin tarpeisiin.  

  
5.2. Lausunnot 

Hallituksen esitys on valmisteltu opetusmi-
nisteriössä virkatyönä. Hallituksen esityksen 

luonnoksesta pyydettiin lausunnot valtiova-
rainministeriöltä, kauppa- ja teollisuusminis-
teriöltä, yliopistoilta, Korkeakoulujen arvi-
ointineuvostolta, Suomen ylioppilaskuntien 
liitto SYL ry:ltä, Akava ry:ltä, Suomen Am-
mattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:ltä, 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:ltä, Te-
ollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT 
ry:ltä ja Palvelutyönantajat ry:ltä.  

Lausunnonantajat suhtautuivat yleensä 
myönteisesti lakiehdotukseen. Useissa lau-
sunnoissa kuitenkin pidettiin lakiehdotuksen 
3 momentissa ehdotettuja määrärahalisäyksiä 
riittämättöminä. Kriittisesti ehdotukseen on 
suhtautunut valtiovarainministeriö, joka kat-
soo lausunnossaan, että tulisi perusteellisesti 
harkita kehittämislain tarvetta, varsinkin, kun 
valtiontalouden kehysmenettely on uudistettu 
ja kehyksiin on sisällytetty kaavaillut määrä-
rahalisäykset. Valtiovarainministeriö ei pidä 
näistä syistä ehdotettua resurssipykälää yli-
päätänsä tarpeellisena. Jos lain voimassaolon 
jatkaminen kuitenkin katsotaan tarpeelliseksi 
valtiovarainministeriöllä ei ole huomautta-
mista 3 §:n 3 momentissa ehdotettuun 20 
miljoonan euron vuosittaiseen määräraha-
lisäykseen vuosina 2005—2007.  Pykälän 2 
momentissa ehdotettua palkkausmenoja kos-
kevaa säännöstä valtiovarainministeriö pitää 
muotoilultaan epätarkoituksenmukainen, kun 
otetaan huomioon nettobudjetoiduilla tuloilla 
rahoitettujen henkilöstömenojen suuri osuus.  

Lausunnolla olleeseen hallituksen esitys-
luonnokseen sisältyi ehdotus, jonka mukaan 
kulloinkin kuluvalle varainhoitovuodelle 
osoitettua määrärahaa korotettaisiin palk-
kausmenojen kasvua koskevan lisäyksen li-
säksi myös määrällä, joka aiheutuu yliopisto-
jen käytössä olevien tilojen vuokrakustannus-
ten noususta. Yliopistot kannattivat ehdotusta 
yksimielisesti. Valtiovarainministeriö katsoi 
lausunnossaan, että lakia ei tule laajentaa 
koskemaan vuokrakustannusten nousun tai 
muidenkaan vuokra- ja tilamenojen erillisra-
hoitusta. Valtiovarainministeriö pitää ehdot-
tomana vähimmäisedellytyksenä, että kysei-
set, yliopistojen perustoimintaa koskevat 
menot katetaan yliopistoille vuosille 2002—
2007 osoitetusta 150 miljoonan euron toi-
mintamenojen tasokorotuksesta. Vuokrako-
rotuksia on tarkoitus käsitellä vuosittaisen ta-
lousarvion valmistelun yhteydessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

  
1.  Lakiehdotuksen perustelut  

3 §. Korkeakoululaitoksen määrärahat. 
Pykälän 1 momentin mukaan yliopistojen te-
hokkaan ja tuloksellisen toiminnan varmis-
tamiseksi yliopistojen toimintamenomomen-
tille valtion talousarviossa vuosina 2005—
2007 osoitettavaa määrärahaa  tarkistetaan si-
ten kuin tässä pykälässä säädetään. Säädettyä 
ajanjaksoa lukuun ottamatta momentti vastai-
si nykyistä. 

Pykälän voimassa olevan 2 momentin mu-
kaan vuoden 2005 varainhoitovuoden ja sitä 
seuraavien varainhoitovuosien määräraha mi-
toitetaan korottamalla kulloinkin kuluvalle 
varainhoitovuodelle osoitettua määrärahaa 
vähintään määrällä, joka vastaa valtion kes-
kustason palkkauksia koskevista sopimusrat-
kaisuista aiheutuvaa palkkausmenojen kas-
vua. Tältä osin momentti vastaisi voimassa 
olevaa säännöstä.  

Kun pykälän voimassa olevan 3 momentin 
mukaan määrärahaa tuli korottaa vuonna 
2002 vähintään 40 miljoonalla eurolla, vuon-
na 2003 vähintään 30 miljoonalla eurolla ja 
vuonna 2004 vähintään 20 miljoonalla eurol-
la, euromääräisiä korotuksia ehdotetaan jat-
kettavaksi siten, että määrärahaa korotetaan 
vuosina 2005—2007 20 miljoonalla eurolla 
kunakin vuonna. 

  
  

2.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2005. Ennen lain voimaan-
tuloa voitaisiin ryhtyä sen täytäntöönpanon 
edellyttämiin toimenpiteisiin. 

  
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

  
  

Laki 

korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan korkeakoululaitoksen kehittämisestä 31 päivänä joulukuuta 1986 annetun lain 

(1052/1986) 3 §, sellaisena kuin se on laissa 1270/2001, seuraavasti:  
  

3 § 

Korkeakoululaitoksen määrärahat 

Yliopistojen tehokkaan ja tuloksellisen 
toiminnan varmistamiseksi yliopistojen toi-
mintamenomomentille valtion talousarviossa 
vuosina 2005—2007 osoitettavaa määrärahaa 
tarkistetaan siten kuin tässä pykälässä sääde-
tään. 

Vuoden 2005 varainhoitovuoden ja sitä 
seuraavien varainhoitovuosien määräraha mi-
toitetaan korottamalla kulloinkin kuluvalle 
varainhoitovuodelle osoitettua määrärahaa 

vähintään määrällä, joka vastaa valtion kes-
kustason palkkauksia koskevista sopimusrat-
kaisuista aiheutuvaa palkkausmenojen kas-
vua.  

Lisäksi vuosina 2005—2007 määrärahaa 
korotetaan 20 miljoonalla eurolla kunakin 
vuonna.  

——— 
  

Tämä laki tulee voimaan  1  päivänä tam-
mikuuta 2005. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2004 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

  
  
  
 

Opetusministeri Tuula Haatainen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

  
  

Laki 

korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan korkeakoululaitoksen kehittämisestä 31 päivänä joulukuuta 1986 annetun lain 

(1052/1986) 3 §, sellaisena kuin se on laissa 1270/2001, seuraavasti:  
  

  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
  

3 § 

Korkeakoululaitoksen määrärahat 

Yliopistojen tehokkaan ja tuloksellisen 
toiminnan varmistamiseksi yliopistojen 
toimintamenomomentille valtion talousar-
viossa vuosina 2002–2005 osoitettavaa 
määrärahaa tarkistetaan siten kuin tässä py-
kälässä säädetään.  

Vuoden 2002 varainhoitovuoden ja sitä 
seuraavien varainhoitovuosien määräraha 
mitoitetaan korottamalla kulloinkin kulu-
valle varainhoitovuodelle osoitettua määrä-
rahaa vähintään määrällä, joka vastaa valti-
on keskustason palkkauksia koskevista so-
pimusratkaisuista aiheutuvaa palkkausme-
nojen kasvua.  

Lisäksi määrärahaa korotetaan vuonna 
2002 vähintään 40 miljoonalla eurolla, 
vuonna 2003 vähintään 30 miljoonalla eu-
rolla ja vuonna 2004 vähintään 20 miljoo-
nalla eurolla.  
  

3 § 

Korkeakoululaitoksen määrärahat 

Yliopistojen tehokkaan ja tuloksellisen 
toiminnan varmistamiseksi yliopistojen 
toimintamenomomentille valtion talousar-
viossa vuosina 2005—2007 osoitettavaa 
määrärahaa tarkistetaan siten kuin tässä py-
kälässä säädetään. 

Vuoden 2005 varainhoitovuoden ja sitä 
seuraavien varainhoitovuosien määräraha 
mitoitetaan korottamalla kulloinkin kulu-
valle varainhoitovuodelle osoitettua määrä-
rahaa vähintään määrällä, joka vastaa valti-
on keskustason palkkauksia koskevista so-
pimusratkaisuista aiheutuvaa palkkausme-
nojen kasvua.  

Lisäksi vuosina 2005—2007 määrärahaa 
korotetaan 20 miljoonalla eurolla kunakin 
vuonna.  

  
——— 

Tämä laki tulee voimaan  1  päivänä tam-
mikuuta 2005. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin  toi-
menpiteisiin. 

——— 
  

  
  
  
  


