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Valtioneuvoston asetus
yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 5–7 §, sellaisina

kuin ne ovat, 5 § asetuksessa 322/2016, 6 § asetuksessa 525/2014 sekä 7 § asetuksissa
525/2014 ja 322/2016, seuraavasti:

5 §

Rahoitusperusteiden keskinäinen jakautuminen

Yliopistolain 49 §:n 3 momentissa tarkoitetusta perusrahoituksesta 76 prosenttia mää-
räytyy toiminnan laajuuden, laadun ja vaikuttavuuden perusteella ja 24 prosenttia muiden
koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteiden perusteella.

Toiminnan laajuuden, laadun ja vaikuttavuuden perusteella määräytyvä osuus rahoituk-
sesta jakaantuu koulutuksen perusteella määräytyvään rahoitusosuuteen, joka on 42 pro-
senttia perusrahoituksesta, ja tutkimuksen perusteella määräytyvään rahoitusosuuteen,
joka on 34 prosenttia perusrahoituksesta.

Muiden koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteiden perusteella määräytyvä osuus rahoituk-
sesta jakaantuu strategiaperusteiseen rahoitusosuuteen, joka on 15 prosenttia perusrahoi-
tuksesta, ja valtakunnallisten tehtävien perusteella määräytyvään rahoitusosuuteen, joka
on 9 prosenttia perusrahoituksesta.

6 §

Koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusosuudet

Koulutuksen perusteella määräytyvä rahoitusosuus perustuu suoritettuihin alempiin ja
ylempiin korkeakoulututkintoihin ja opintopisteisiin, yliopistosta valmistuneiden työllis-
tymiseen ja uraseurantaan sekä opiskelijapalautteeseen.

Tutkimuksen perusteella määräytyvä rahoitusosuus perustuu julkaisuihin, suoritettui-
hin tohtorin tutkintoihin, kilpailtuun tutkimusrahoitukseen sekä yritysrahoitukseen.

Rahoitusosuuksien laskentakriteereistä säädetään erikseen.

7 §

Muihin koulutuksen ja tiedepolitiikan tavoitteisiin pohjautuvat rahoitusosuudet

Strategiaperusteinen rahoitusosuus jakaantuu yliopiston strategiaa ja uudistumista tu-
kevaan osuuteen sekä valtioneuvoston korkeakoulu- ja tiedepoliittisia tavoitteita tukevaan
osuuteen.

Yliopiston strategiaa ja uudistumista tukeva osuus perustuu yliopistokohtaiseen strate-
giatyöhön ja sen keskeisiin painopisteisiin ja vahvuuksiin sekä yliopiston profiloitumi-
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seen. Yliopistojen strategiaa toteuttavista toimenpiteistä ja niiden seurannasta sekä niitä
tukevasta strategiaperusteisesta rahoitusosuudesta sovitaan opetus- ja kulttuuriministeriön
ja yliopistojen välillä.

Valtioneuvoston korkeakoulu- ja tiedepoliittisia tavoitteita tukeva osuus perustuu mai-
nittuja tavoitteita edistäviin opetus- ja kulttuuriministeriön ohjelmiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää sopimuskauden alussa yliopistoja kuultuaan val-
takunnallisten tehtävien perusteella määräytyvästä rahoitusosuudesta. Tähän rahoitus-
osuuteen kuuluvat sellaiset toiminnot ja infrastruktuurit, joilla on erityistä valtakunnallista
koulutus-, tutkimus- tai sivistyspoliittista merkitystä, Kansalliskirjaston, harjoittelukoulu-
jen ja yliopistokeskusten koordinoinnin rahoitus sekä Taideyliopiston erityisluonteeseen
perustuva lisärahoitus.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran myönnettäessä valtion rahoitusta vuodelle

2021.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2019

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos Laura Hansén
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

2


