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Valtioneuvoston asetus

181/2012

yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2012

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 5—7 § seuraavasti:

5 §

Rahoitusperusteiden keskinäinen
jakautuminen

Yliopistolain 49 §:n 3 momentissa tarkoi-
tetusta perusrahoituksesta 75 prosenttia mää-
räytyy toiminnan laajuuden, laadun ja vaikut-
tavuuden perusteella ja 25 prosenttia muiden
koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteiden pe-
rusteella.

Toiminnan laajuuden, laadun ja vaikutta-
vuuden perusteella määräytyvä osuus rahoi-
tuksesta jakaantuu koulutuksen perusteella
määräytyvään rahoitusosuuteen, joka on 41
prosenttia koko perusrahoituksesta ja tutki-
muksen perusteella määräytyvään rahoitus-
osuuteen, joka on 34 prosenttia koko perusra-
hoituksesta.

Muiden koulutus- ja tiedepolitiikan tavoit-
teiden perusteella määräytyvä osuus rahoi-
tuksesta jakaantuu strategiaperusteiseen ra-
hoitusosuuteen, joka on 10 prosenttia koko
perusrahoituksesta, alakohtaiseen rahoitus-
osuuteen, joka on 8 prosenttia koko perusra-
hoituksesta ja valtakunnallisten tehtävien pe-
rusteella määräytyvään rahoitusosuuteen,
joka on 7 prosenttia koko perusrahoituksesta.

6 §

Koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusperusteet

Koulutuksen perusteella määräytyvä rahoi-
tusosuus perustuu suoritettuihin tutkintoihin
ja opintopisteisiin, kansainväliseen opiskeli-
jaliikkuvuuteen ja yliopistosta valmistunei-
den työllisten määrään.

Tutkimuksen perusteella määräytyvä ra-
hoitusosuus perustuu julkaisuihin, suoritettui-
hin tohtorintutkintoihin, kilpailtuun tutkimus-
rahoitukseen ja tiedeyhteisön kansainvälisty-
miseen.

Rahoitusperusteiden laskentakriteereistä
säädetään erikseen.

7 §

Muihin koulutuksen ja tiedepolitiikan tavoit-
teisiin pohjautuvat rahoitusperusteet

Strategiaperusteinen rahoitusosuus perus-
tuu yliopistojen strategiatyöhön ja sen keskei-
siin painopisteisiin sekä yliopistojen profiloi-
tumiseen. Strategiaperusteisesta rahoitus-
osuudesta sovitaan opetus- ja kulttuuriminis-
teriön ja yliopistojen välillä.



Alakohtainen rahoitusosuus perustuu seu-
raavien alojen erityistarpeisiin:

1) taidealat:
a) kuvataiteen ala;
b) musiikin ala;
c) taideteollinen ala;
d) teatteriala;
e) tanssiala;
2) luonnontieteellinen ala;
3) teknillistieteellinen ala;
4) lääketieteelliset alat:
a) lääketieteellinen ala;
b) hammaslääketieteen ala;
c) eläinlääketieteen ala.
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää sopi-

muskauden alussa yliopistoja kuultuaan val-
takunnallisten tehtävien perusteella määräy-
tyvästä rahoitusosuudesta. Tähän rahoitus-
osuuteen kuuluvat toiminnot tai infrastruk-
tuurit, joilla on erityistä valtakunnallista kou-
lutus-, tutkimus- tai sivistyspoliittista merki-
tystä, Kansalliskirjaston ja harjoittelukoulu-
jen rahoitus sekä yliopistokeskusten koordi-
noinnin rahoitus.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2013.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2012

Opetusministeri Jukka Gustafsson

Hallitusneuvos Eerikki Nurmi
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