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LAUSUNTO 
Opetus- ja Kulttuuriministeriölle    21.11.2014 

 

Aihe: OKM Hallituksen esitys yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta 
annetun hallituksen esityksen (HE  /2014) täydentämisestä 

 

Johdanto 

Opetus- ja Kulttuuriministeriö (OKM) lähetti 29.10.2014 lausunnoille Hallituksen esityksen yliopistolain ja 

ammattikorkeakoululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen täydentämisestä. Esityksen mu-

kaan yliopistolakiin lisättäisiin säännökset EU/ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta perittävistä luku-

kausimaksuista alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Lukukausi-

maksun suuruus olisi vähintään 4000 euroa lukuvuodessa. Korkeakouluilla tulisi olla apurahajärjestelmä, 

jolla tuetaan maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden opiskelua. 

Taideyliopiston ylioppilaskunta katsoo tarpeelliseksi lausua Opetus- ja kulttuurinministeriön esitysluon-

noksesta erityisesti jäsenistönsä, nuorten taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten näkökulmasta. 

Taideyliopiston ylioppilaskunta kokee, että keskustelussa lukukausimaksuista ei ole huomioitu lainkaan 

taidealan yliopistokoulutuksen erityispiirteitä eikä niitä vaikutuksia, jotka esityksellä toteutuessaan olisi 

taiteellisen koulutuksen kautta koko suomalaiseen kulttuurielämään. Ylioppilaskunta haluaa korostaa, 

että esityksen vaikutukset suomalaiseen taidekenttään ja kulttuurielämään ovat merkittävät ja kauas-

kantoiset, eikä näitä vaikutuksia sekä nuorten akateemisten taiteilijoiden näkemyksiä saa ohittaa 

mahdollisista lukukausimaksuista päätettäessä. 

 

Tiivistelmä 

Taideyliopiston ylioppilaskunta vastustaa esitystä EU/ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta perit-

tävistä lukukausimaksuista ja näkee sen haitalliseksi Taideyliopistolle ja sen opiskelijoille, suomalaiselle 

korkeakoulu- ja taidekentälle sekä Suomen kansantaloudelle. Esityksen taloudelliset hyödyt yliopistoille 

ovat vähintäänkin kyseenalaiset, mutta toteutuessaan esitys vahingoittaisi niin suomalaisten yliopistojen 

kansainvälisyyttä, suomalaisen kulttuurin elinvoimaisuutta kuin Suomen kansantaloutta muun muassa 

seuraavin tavoin: 

 Lukukausimaksut johtaisivat Suomeen tulevien kansainvälisten opiskelijoiden määrän 

vähenemiseen ja heikentäisivät näin yliopistojen kansainvälisyyttä. Taideyliopiston toiminta-

alojen erityisen kansainvälisyyden vuoksi sen toiminta-edellytykset heikkenisivät radikaalisti. 
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 Lukukausimaksujen myötä pienentyvä hakijapooli vähentäisi yliopistojen valinnanvaraa sisään-

otossa eivätkä ne voisi enää nykyisessä määrin valita opiskelijoitaan parhaista hakijoista. Tämä 

näkyisi erityisesti pienillä aloilla, kuten Taideyliopiston sisäänotossa.  

 Kotikansainvälistymisen vähentyessä myös suomalaisten opiskelijoiden opinnot ja niiden aikana 

hankittu kokemus köyhtyisivät erityisesti kulttuuri- ja taidealoilla. 

 Kansainvälisten taideopiskelijoiden ja monikulttuurisen vuorovaikutuksen vähentyessä koko 

suomalainen kulttuurielämä saisi nykyistä vähemmän virikkeitä. 

 Suomalaisen taiteen kansainvälinen näkyvyys ja kulttuurivienti kärsisivät tulevien taiteilijoiden 

kontaktien maailman taidepiireihin heikentyessä. 

 Suomi-kuvaa maailmalla luovia kansainvälisiä kulttuuritoimijoita kasvaisi entistä vähemmän. 

 Apurahajärjestelmä ja muut lisäkulut huomioon ottaen lukukausimaksut eivät lopulta juurikaan 

lisäisi yliopistojen tulovirtoja, vaan ne lisäisivät ainoastaan kallista hallinnointia. 

 Tutkimustiedon valossa lukukausimaksuista johtuva kansainvälisten opiskelijoiden ja tulevien 

veronmaksajien menettäminen olisi tuhoisaa myös kansantaloudellisesti. 

 

Lukukausimaksujen vaikutukset taiteelliseen koulutukseen 

Kuten hallituksen esityksen luonnoksessakin todetaan (Esityksen vaikutukset, s. 6), ehdotetut lukukausi-

maksut johtaisivat Suomeen tulevien kansainvälisten opiskelijoiden määrän vähenemiseen ja heikentäi-

sivät näin yliopistojen kansainvälisyyttä. Taideyliopiston toiminta-alat ovat erityisen kansainvälisiä, joten 

kehitys näkyisi erityisen voimakkaana Taideyliopistossa ja sen toimintaedellytykset voisivat heiketä 

radikaalisti. Taideyliopisto on asettanut kansainvälisyyden strategiseksi painopistealueekseen, joten kv-

opiskelijoiden määrää vähentävä esitys on suoraan Taideyliopiston strategian vastainen. 

Kansainväliset esimerkit Suomen lähimaista osoittavat selvästi lukukausimaksujen vaikutuksen kv-opis-

kelijoiden määrään. Ruotsin ottaessa lukukausimaksut käyttöön vuonna 2011 kansainvälisten opiskeli-

joiden määrä laski 79 %, ja vuosina 2012–2013 näiden määrä oli n. 73 % pienempi kuin vuoden 2010 taso. 

Norjan valtionvarainministeriö puolestaan arvioi 2012 lukukausimaksujen pienentävän opiskelijamääriä 

n. 75 % (Vastaus lukukausimaksujen vaikutuksista 8.10.2012). Saksassa on tänä vuonna nähty parhaaksi 

poistaa kokonaan siellä kahdeksan vuotta käytössä olleet lukukausimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolisilta 

opiskelijoilta (Times Higher Education 13.2.2014). Norjassa taas puolet rehtoreista on ilmoittanut yliopis-

tojen maksavan lukukausimaksut itse, mikäli ne otetaan käyttöön (The Nordic Page 9.11.2014). 

Kansainvälisten opiskelijoiden vähenemisen lisäksi myöskään jäljelle jäävien kv-opiskelijoiden osaaminen 

ei lukukausimaksujen myötä olisi sisäänottovaiheessa enää nykyisellä tasolla. Nykyisellään Taideyliopisto 

voi valita opiskelijansa lahjakkaimmista hakijoista, kun hakijoiden määrä on selvästi koulutuspaikkojen 

määrää suurempi. Lukukausimaksut kuitenkin kaventaisivat rekrytoitavissa olevien määrää, jolloin 

pienempi hakijapooli vähentäisi yliopiston valinnanvaraa uusien opiskelijoiden suhteen, eikä rimaa olisi 

yksinkertaisesti mahdollista pitää enää yhtä korkealla kuin nykyään. 

 



 

 

 
 

Taideyliopiston ylioppilaskunta — Konstuniversitetets studentkår — University of the Arts Student Union 

Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki — www.taideylioppilaskunta.fi — taiyo-toimisto@uniarts.fi — puh. 040 710 4298 
 

Lukukausimaksut heikentäisivät myös suomalaisten opiskelijoiden tutkintojen laatua. Kansainväliset opis-

kelijat tuovat mukanaan ajatusten ja kokemusten monimuotoisuutta, joka on välttämätöntä taiteellisen 

ajattelun kehittymiselle myös kotimaisilla opiskelijoilla. Kv-opiskelijat myös lisäävät ymmärrystä oman 

alueensa kulttuurikentästä ja toimivat kotimaisille opiskelijoille hyvänä kirittäjänä ja vertailukohtana 

siihen, mikä on taso maailmalla. Taideyliopisto on jo integroinut kansainvälisiä opiskelijoita laajalti eri 

ohjelmiin, ja jos näiden kv-opiskelijoiden määrä vähenee, köyhtyvät suomalaisten opiskelijoiden opinnot 

erityisesti kulttuuri- ja taidealoilla kotikansainvälistymisen vähenemisen myötä. 

Lukukausimaksut eivät lopulta myöskään lisäisi yliopistojen tulovirtoja, tai ainakin nämä mahdolliset lisä-

tulot jäisivät marginaalisen pieniksi. Esitysluonnoksen mukaan korkeakouluilla tulisi olla apurahajärjes-

telmä, jolla tuetaan maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden opiskelua. Lisäksi 

lukukausimaksu- ja apurahajärjestelmien hallinnoiminen lisäisi yliopistojen kuluja, ja maksullisuuden 

myötä yliopistojen olisi myös pakko panostaa koulutuksensa kansainväliseen markkinointiin aivan eri 

mittakaavassa kuin nykyään. Lukukausimaksutulojen rinnalla nämä kaikki lisäisivät yliopistojen menoja 

siinä määrin, että todellisten käteen jäävien tulojen sijaan lukukausimaksut lisäisivät lopulta vain kallista 

hallinnointia. Esimerkiksi Suomen lukukausimaksukokeilussa (Lukukausimaksukokeilu Aalto-yliopistossa, 

s.3) yliopistot eivät käytännössä päässeet nauttimaan lukukausimaksujen tuomasta lisärahoituksesta 

vaan joutuivat lopulta toimimaan apurahojen jakokanavana samalla kun maksu- ja apurahahallinnon 

perustamisen ja ylläpidon kustannukset lankesivat niiden maksettaviksi. 

 

Lukukausimaksujen vaikutukset suomalaiseen kulttuurielämään 

Suomalaisten taideopiskelijoiden opiskeluaikanaan omaksumat virtaukset, toimintamallit ja kontaktit 

vaikuttavat suuresti siihen, kuinka he valmistuttuaan toimivat taiteilijoina ja millaiselta koko Suomen 

taidekenttä näyttää. Tätä kautta kysymys kv-opiskelijoiden määrän ja sen myötä suomalaisten opiske-

lijoiden monikulttuurisen vuorovaikutuksen ja kansainvälisten kontaktien vähenemisestä on keskeinen 

myös suomalaisen taiteen ja taidekentän kehitykselle. Lukukausimaksujen aiheuttama kv-opiskelijoiden 

määrän putoaminen heijastuisi kaikkiin kasvaviin taiteilijasukupolviin ja heikentäisi heidän mahdolli-

suuksiaan kehittyä taiteilijoina sekä solmia kansainvälisiä yhteyksiä. Suomalainen kulttuurielämä saisi 

vähemmän virikkeitä ja suomalaisesta taiteesta tulisi nykyistä sisäänpäinkääntyneempää. 

Jos opiskelijoiden ja tulevien taiteilijoiden omaksuma kansainvälisyys ja kontaktit maailman taidepiirei-

hin heikkenisivät, tulisivat varmasti myös suomalaisen taiteen kansainvälinen näkyvyys ja suomalainen 

kulttuurivienti kärsimään. Pitkällä tähtäimellä kehitys vaikuttaisi negatiivisesti myös Suomi-kuvaan 

maailmalla: positiivista Suomi-kuvaa luovista kansainvälisistä toimijoista ovat Esa-Pekka Salosen ja Adel 

Abidinin kaltaiset kulttuuritoimijat selvästi näkyvimmästä päästä, mutta taidekoulutuksen heikkenevän 

kansainvälisyyden myötä tällaisia toimijoita tulisi kasvamaan entistä vähemmän. 
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Lukukausimaksujen kansantaloudelliset vaikutukset 

Tutkimustiedon valossa esitysluonnos ei ole järkevä myöskään kansantaloudellisesti. Valtion taloudel-

linen tutkimuskeskus julkaisi 30.10.2014 esiselvityksen (VATT Valmisteluraportit 21), jossa tarkasteltiin 

ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden kansantaloudellisia vaikutuksia. VATTin esiselvityksen mu-

kaan ulkomaiset korkeakouluopiskelijat tuottavat yhteiskunnalle koulutuskustannuksistaan huolimatta 

huomattavaa nettohyötyä: kaikkien kustannustenkin jälkeen yhteiskunnalle kv-opiskelijoista jäävä net-

tohyöty vaihtelee välillä n. 50 000 – 130 000 dollaria/yksilö. 

Vuonna 2011 valmistuneista ulkomaalaisista yli kaksi kolmasosaa oli edelleen Suomessa vuosi valmistu-

misensa jälkeen, ja maahan jääneistä kaksi kolmasosaa oli työllistynyt. 75,9 % Suomen kansainvälisistä 

opiskelijoista oli vuonna 2012 lähtöisin EU/ETA-maiden ulkopuolisista maista, joten lukukausimaksut 

koskisivat noin kolmea neljästä kv-opiskelijasta (Tilastokeskus). 

Kuten aiemmin todettu, Ruotsissa ja Norjassa lukukausimaksujen käyttöönoton on todettu vähentävän 

kansainvälisten opiskelijoiden määrää n. 75 %. Lukukausimaksujen käyttöönoton johtaessa vastaavaan 

kehitykseen Suomessa ja Suomen n. 20 000 kv-opiskelijan vähentyessä neljäsosaan tämä siis tarkoittaisi 

yhteiskunnan nettohyödyn jyrkkää pienenemistä. Tilastokeskuksen ja VATTin tuloksia tarkastelemalla 

voidaan sanoa, että yhteiskunnan lukukausimaksujen johdosta menettämä hyöty olisi kokonaisvaiku-

tukseltaan jossain 350 miljoonan ja 950 miljoonan dollarin (n. 280 ja 760 miljoonan euron) välillä. Luku-

kausimaksujen yliopistojen rahoituspohjaan mahdollisesti tuoma pieni lisäys ei voi mitenkään kompen-

soida näin suurta hyödyn menetystä kansantaloudelle. 
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