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1. Vastaajan tiedot *
Etunimi

Samuli

Sukunimi

Maxenius

Sähköposti

samuli.maxenius@arene.fi

Organisaatio Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

2. Mitä seuraavista työryhmän ratkaisuvaihtoehdoista pidätte toimivimpana?(vaihtoehdot esitetty laajemmin liitteenä
olevan raportin luvussa 5, s. 90) *
Muu, mikä?
Emme ota asiaan kantaa
3. Perustelut valittuun ratkaisuvaihtoehtoon
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvostolla ei ole kantaa siihen, miten nykyisin rahapelituottoja saavien edunsaajien
rahoitus tulisi jatkossa järjestää. Mahdollisten muutosten osalta on kuitenkin keskeistä, että nykyisten edunsaajien
sekä tutkimuksen ja tieteen rahoitus varmistetaan muutosten yhteydessä.
Edunsaajien asema rahoituksen muutoksissa
Taiteen, kulttuurin, liikunnan sekä sosiaali- ja terveysalan edunsaajien toiminnalle rahapelituottojen merkitys on
keskeinen. Vaikka näille aloille kohdistetuilla rahapelituotoilla ei rahoiteta suoraan ammattikorkeakoulujen
toimintaan, vaikuttavat rahoitusmallien muutokset ja erityisesti mahdolliset rahoituksen leikkaukset merkittävällä
tavalla myös ammattikorkeakoulujen toimintaan. Monet rahapelituottojen edunsaajat ovat ammattikorkeakouluille
merkittäviä kumppaneita niin koulutustoiminnassa kuin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Arene pitää tärkeänä,
että näiden alojen rahoitus turvataan riippumatta mahdollisista muutoksista rahoituksen jakotavassa.
Tutkimuksen ja tieteen rahoitus
Ammattikorkeakoulujen oman toiminnan kannalta rahapelituottojen käyttökohtaista tärkein on tutkimukseen
kohdistettu rahoitus. Vuosien 2017–2020 aikana rahapelituotoista on kohdistettu vuosittain noin 100 miljoonaa
euroa tieteelliseen toimintaa. Tästä summasta valtaosa, eli noin 70 miljoonaa euroa, on jaettu Suomen Akatemian
kautta tutkimushankkeiden rahoittamiseen ja tieteellisen tutkimuksen edistämiseen.
Arene edellyttää, ettei rahapelituottojen mahdollinen siirtäminen valtion budjettiin ja rahoituksen siirtäminen osaksi
yleiskatteellista valtion budjettirahoitusta saa vaikuttaa TKI-toimintaan käytetyn julkisen rahoituksen määrään. Maan
hallitus on sitoutunut TKI-tiekartassa tavoitteeseen, jossa TKI-menojen osuus on tarkoitus nostaa 4 %
bruttokansantuotteesta. Tämän rahoituslähteen merkittävä leikkaus vaikeuttaisi tuota tavoitetta ja samalla antaisi
signaalin yksityisille toimijoille, että julkisesta lupauksestaan huolimatta valtio on vetäytymässä
rahoitusosuudestaan.
Rahapelituotoista tutkimukseen kohdistettu rahoitus on suuntautunut nykyisin pitkälti yliopistojen ja
tutkimuslaitosten tekemään tutkimukseen, eikä ammattikorkeakoulujen tekemällä yrityksiä ja työelämää tukevalla

nopeavaikutteisella soveltavalla tutkimuksella ole ollut mahdollista hyödyntää rahoitusta. Arene esittää, että
jatkossa rahapelituotoista tutkimukseen ja tieteeseen ohjattua rahoitus kohdistetaan nykyistä enemmän soveltavan
tutkimuksen ja kehittämistyön tekemiseen.

