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－ Kuinka t&k-tiedonkeruuta 
voisi parantaa tai helpottaa? 

－ Merkitse samalla koskeeko 
ehdotus AMK- vai YO-
tiedonkeruuta 
(erilaiset toteutukset)



T&K-toiminta on eri kuin TKI

T&K-toiminta:

－ Tutkimuksella ja 
kehittämisellä (t&k) 
tarkoitetaan yleisesti 
systemaattista toimintaa 
tiedon lisäämiseksi ja tiedon
käyttämistä uusiin 
sovelluksiin. Tavoitteena on 
jotakin olennaisesti uutta.

Innovaatiotoiminta:

－ Innovaatiotoiminnalla 
tarkoitetaan kaikkia niitä 
toimenpiteitä, jotka tuottavat 
tai joiden tavoitteena on 
tuottaa uusia tai parannettuja 
tuotteita tai prosesseja eli 
innovaatioita.

22.8.2017 Mervi Härkönen3



Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kriteerit

1. Uutta

2. Luovaa

3. Epävarmaa

4. Systemaattista

5. Siirrettävissä 
ja/tai uusittavissa 
olevaa

Tutkimusprojekti tuo lisää tietoa ja uusia 
edistysaskelia
Parantaa jo olemassa olevaa tai 
kokonaan uusi konsepti, ei rutiinia
Ei tietoa onnistuuko, kauanko tutkimus 
kestää, mitä lopulta maksaa
Järjestelmällistä, suunniteltua, seurattua, 
budjetoitua
Lopputulos on hyödynnettävissä olevaa 
tietoa. Jos ei ole salaisuus, niin voi olla 
jaettu / kokoelmissa
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Ammattikorkeakoulujen t&k-keruu

Tarkennuksia ohjeisiin



AMK: Oma t&k-henkilöstö ja t&k-työvuodet

－ T&k-henkilöt 
– Työajasta (tilastovuonna) 

vähintään 10% liittyi 
t&k:hon

– Palkkalistalla 
tilastovuoden viimeisenä 
päivänä olleet
(vai mieluummin 
keskimääräinen?) 

－ Tutkimustyövuodet
– T&k:ta vähintään 10% 

tehneiden henkilöiden 
t&k:hon käyttämä työaika 
yhteensä tilastovuonna.

– Alle 10% työajasta t&k:ta
tehneistä mukaan voi 
laskea varsinaisen 
tutkimustyön, mutta ei 
hallinto tms. tukitehtäviä

– Summaan mukaan myös 
alkuvuonna palkkalistoilla 
olleiden t&k-työaika

– Tarkistus: ttv vs. palkat 
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AMK: Minne kunkin palkat merkitään?

－ Palkat (vain palkkalistoilla olevia)
– Vähintään 10% työajasta t&k:ta tehneiden t&k:n osuus 

palkasta
– Alle 10% työajan varsinaista tutkimusta tehneiden osuus 

palkasta (jos pystytään näin tarkkaan erittelemään)
－ Käyttömenot (vain palkkalistoilla olevia)

– Alle 10% työajasta t&k:ta tehneille vyörytetty osuus (hallinto-
tms. tukitehtäviä) merkitään käyttömenoihin

－ Ostetut palvelut (ulkopuolisten palkka sisältyy työn hintaan)
– Työ osana korkeakoulun määrittelemää ja tekemää tutkimusta

－ Tilattu t&k-toiminta (ulkopuolisten palkka sisältyy työn hintaan)
– Ulkopuolisen määrittelemä ja tekemä tutkimus
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EU-rahoitus

－ EAKR- ja ESR-rahoituksen käsittely Tilastokeskuksessa 
– Aluksi luvussa EU:n ja valtion osuus, ei kuntaosuutta
– Rahoituksen valtionosuus saadaan TEMin tiedoista (42,9%)
– EAKR- ja ESR-rahoituksesta siirretään valtion osuus TEM-

rahoituksen alle (vaikka ne tulisivat muusta virastosta)
– Myös Tekesin EAKR-rahoitus merkitään EAKR-kohtaan

－ Kohdat EU-puiteohjelmarahoitus ja muu EU-rahoitus luokitellaan 
kokonaan kv-rahoitukseksi. 

－ Jos kv-tuen kansallisen osan erittelyn laskenta tarvitsee suorittaa 
eri tavoin, niin ilmoittakaa siitä viimeistään vastauksenne 
yhteydessä. 
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Yliopistojen tiedonkeruu

Muutokset



YO: Viimeisimmät muutokset

－ Kotimaisten korkeakoulujen rahoittama t&k yliopistoissa
– Rahoituslähteiden välilehdelle lisättiin viime kerralla kohta 

”kotimaiset korkeakoulut”. 
– Sisältää rahoitustahoina ”Kotimaiset yliopistot, 

ammattikorkeakoulut ja yliopistolliset sairaalat”. 
– Aiemmin yliopistojen t&k:ta rahoittavista lähteistä oli puuttunut 

kokonaan kyseinen sektori, joten totaalisumma jäi siltä osin 
vajaaksi

– Ajattelimme, että tätä ei juurikaan ole ja se on yksinkertainen 
asia, mutta asiaa pitikin selventää lisää, jotta emme laskisi 
osaa rahoituksesta kahteen kertaan.
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Esimerkki

Kaupunki X:
Merkitsee summan korkeakoululta tilattuun tutkimukseen

Yliopisto A: 
On vain välikäsi, eikä raportoi tällöin mitään.

Yliopisto B: 
Raportoi tekemänsä t&k-toiminnan, jolloin rahoittajaksi 
merkitään mieluiten alkuperäinen tilaajataho (jos tiedossa)

Kaupunki X tilaa tutkimusta yliopistolta A, mutta se teetetäänkin 
yliopistolla B. Miten tämä raportoidaan Tilastokeskukselle?
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Esiselvitys: yliopistojen ajankäyttökertoimet

1. yliopistojen lähdeaineistojen 
nykytilan ja tulevan 
saatavuuden selvittäminen

2. selvitetään laajennus 
ammattikorkeakouluihin

3. vaihtoehtojen arviointi ml. 
erillisselvityksen tekeminen 
tutkimuksen osuudesta 
työajasta

4. keskustelut sidosryhmien 
kanssa (OKM, Suomen 
Akatemia, yliopistot, 
ammattikorkeakoulut)
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Linkit lisätietoon

－ Tietoa t&k-tiedonkeruusta 
– Julkisen sektorin tutkimus 

ja kehittäminen (amkeille)
– Yliopistojen tutkimus ja 

kehittäminen (yliopistoille)

－ Julkaistut t&k-tilastot
– PDF-julkaisut
– Tietokantataulukot
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