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Ohjeet yliopistojen kauden 2013–2016 valtakunnallisten tehtävien perustietojen
ilmoittamiseksi

Yliopistojen valtion rahoituksessa otetaan jatkossakin huomioon valtakunnallisia tehtäviä. Tavoitteena on
näiden määrän vähentäminen nykyisestä ottaen huomioon vuosien 2013‐2016 aikana käyttöön otetut
uudet rahoitusinstrumentit, kuten infrastruktuurirahoitus ja Suomen Akatemian profiloitumisrahoitus.
Opetus‐ ja kulttuuriministeriö päättää sopimuskauden alussa yliopistoja kuultuaan valtakunnallisista
tehtävistä ja niihin osoitettavasta valtion rahoitusosuudesta.
Ministeriön valmistelun tueksi yliopistoja pyydetään toimittamaan perustiedot kaudella 2013–2016
rahoituksessa huomioon otetuista valtakunnallisista tehtävistä. Tietoja ei tarvitse toimittaa
harjoittelukouluista ja yliopistokeskuksista. Perustietoja ei myöskään tarvita toiminnoista, joita yliopisto ei
ehdota kauden 2017–2020 valtakunnallisiksi tehtäviksi.
Lähtökohtana on, että kokonaan uusia valtakunnallisia tehtäviä ei nimetä. Mikäli yliopisto katsoo kuitenkin,
että on olemassa erityiset perusteet kokonaan uuden toiminnon huomioon ottamiselle valtakunnallisissa
tehtävissä, tulee tästä toimittaa ministeriölle vastaavat perustiedot.
Opetus‐ ja kulttuuriministeriö myöntää valtakunnallisiin tehtäviin vain osarahoitusta. Yliopistoilla on
tehtävästä lisäksi omavastuu. Tehtävien omarahoitusosuus määritellään tapauskohtaisesti ottaen
huomioon mm. laskennallisen rahoituksen kautta määräytyvä rahoitusosuus, yliopistojen muun toiminnan
ja digitalisaation tuottamat synergiaedut ja hallitusohjelman mukainen tarve rakenteelliseen uudistamiseen
sekä mahdollisuudet täydentävän rahoituksen hankkimiseen.
Ministeriölle toimitettavat perustiedot valtakunnallisista tehtävistä:
1. Tehtävä
2. Perustelu toiminnon kansallisesta luonteesta ja miksi tehtävä tulisi ottaa huomioon valtakunnallisissa
tehtävissä kaudella 2017–2020 (ml. yhteiskunnallinen merkitys)
3. Mahdollinen korkeakoulujen keskinäinen työnjako valtakunnallisen tehtävän hoitamisessa
4. Toimintaan kohdistuvat merkittävät toimintatapa‐ ja rakenneuudistukset kaudelle 2017–2020
5. Toiminnasta syntyvät merkittävimmät tuotokset (kuten julkaisut, tutkinnot) ja niiden keskimääräinen
vuosivolyymi
6. Toimintaan kohdennettu perusrahoitus ja täydentävä rahoitus rahoituslähteittäin vuonna 2015
(eriteltynä valtakunnallisen tehtävän rahoitus, OKM:n momentin 29.40.50 ulkopuolinen rahoitus
ja yliopiston muu oma rahoitus)
7. Yliopiston ehdotus valtakunnallisen tehtävän rahoitukseksi sisältäen yksilöidyn rahoitussuunnitelman
kaudella 2017–2020.

Kaudella 2013–2016 huomioon otetut valtakunnalliset tehtävät:
HY
SSKH
HY
Harvinaiset kielet ja kulttuurit sekä KOTUS
HY
Yliopistokeskukset (Mikkeli ja Lahti)
HY
Aleksanteri‐instituutti
HY
Fysiikan tutkimuslaitos
HY
Luonnontieteellinen keskusmuseo
HY
Eläinsairaala
HY
ESFRI‐tutkimusinfrastruktuurit
HY
Kansalliskirjasto
HY
Harjoittelukoulu
HY
TULA –siirrot ( Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti,
Kuluttajatutkimuskeskus)
JY
Soveltavan kielentutkimuksen keskus (sis. yleiset kielitutkinnot, Nordbas‐yhteistyö,
kielikoulutuspolitiikan valtakunnallinen t&k‐toiminta)
JY
Kokkolan yliopistokeskus
JY
KTL ja ohjausalan valtakunnallinen osaamiskeskus
JY
Kiihdytinlaboratorio
JY
Viittomakielen opetus ja tutkimus
JY
Harjoittelukoulu
OY
Saamen kieli ja kulttuuri (ml. Kotus)
OY
Kajaanin yliopistokeskus (sis. CEMIS, AIKOPA)
OY
Sodankylän geofysiikan observatorio (sis. avaruustutkimus)
OY
Harjoittelukoulu
ISY
Ortodoksinen teologia
ISY
Opettajankoulutuksen edellytysten turvaaminen Savonlinnassa
ISY
Karjalan kielen tutkimus ja opetus
ISY
Harjoittelukoulu
TY
Pet –keskus
TY
Tuorlan observatorio ja ESO‐keskus
TY
Sektoritutkimus (Ruse, tulevaisuuden tutkimus, Kotus)
TY
Harjoittelukoulu
TaY
Seinäjoen yliopistokeskus
TaY
FICAM
TaY
Tietoarkisto
TaY
Harjoittelukoulu
ÅA
Programmet för inventering av den marina undervattensmiljön‐Velmu
ÅA
Baltic University Program
ÅA
Pet‐centret
ÅA
Harjoittelukoulu
LY
Harjoittelukoulu
AYO
Lume
AYO
European Institute of Technology, EIT
AYO
Micronova ja muut valtakunnallisesti merkittävät tutkimusympäristöt
TaiYO
Musiikin nuorisokoulutus
TaiYO
Näyttelytoiminta
TaiYO
Opetusteatteri

