
Opetus- ja kulttuuriministeriön
tiedonkeruut ja
muuta ajankohtaista

28.8.2019
Jukka Haapamäki & Kaisu Piiroinen



Sisältö
• Tiedonkeruiden ohjaus

• Tiedonkeruun uudistukset

• Sopimuskauden 2021-2024 rahoituksessa käytettävät indikaattorit

• Ajankohtaista Vipusesta

• Tutkimustietovaranto

• Tiedonkeruiden kuvaukset
• Lomake-tiedonkeruut
• Virta-tiedonkeruut



Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-
opintotietopalvelun ohjausryhmä

• Tehtävät:
1. ohjata ja seurata lain (484/2013) mukaisen korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon 

VIRTA-opintotietopalvelun kehittämistä, käyttöä ja toimivuutta
2. edistää valtakunnallista yhteistyötä ja valtakunnallisten liittymien käyttöä mm. tun-

nistautumiseen, tiedonvälitykseen ja sen määrityksiin sekä raportointiin liittyen (ml. 
viitearkkitehtuuri)
• Korkeakoulujen digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen kehityshankkeiden yh-

teentoimivuuden varmistaminen yhteistyössä Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen 
tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän ( KOOTuki) kanssa

3. valmistella tietojen välittämistä tiedon hyödyntäjille (ml. OKM) VIRTA-opintotietopalvelusta
• luoda ja ylläpitää korkeakoulujen oppijan tietovirtojen tavoitearkkitehtuuria ja 

kehittämispolkua
4. keskustella ja sopia laajemmin OKM:n tekemistä koulutukseen ja opintoihin liittyvistä 

tiedonkeruista ja tietojen käytöstä korkeakoulujen ohjauksessa

– Ryhmä toimii yhteistyössä korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja 
hallinnon yhteistyöryhmän (KOOTuki) kanssa ja hyödyntää opintohallinnon ja tietohallinnon 
asiantuntijoiden osaamisverkoston, Synergiaryhmän asiantuntemusta.



Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-
opintotietopalvelun ohjausryhmä

• Jäsenet:
– Opetusneuvos Jukka Haapamäki (ryhmän puheenjohtaja), opetus- ja kulttuuriministeriö
– Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea-ammattikorkeakoulu
– Tietojärjestelmäpäällikkö Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto
– Strategiajohtaja Terttu Kauranen, Saimia ammattikorkeakoulu
– Suunnittelupäällikkö Markku Sutinen, Turun yliopisto
– Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
– Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
– Tietohallintopäällikkö Jukka Ivonen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
– Asiakkuuspäällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto
– Erityisasiantuntija Merja Väistö, Opetushallitus
– Pääsihteeri Eero Manninen, Suomen ylioppilaskuntien liitto 
– Suunnittelija Anna Loukkola, Tilastokeskus
– Opetusneuvos Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö
– Kehityspäällikkö Eeva Polvi (ryhmän sihteeri), CSC – Tieteen tietotekniikan keskus



OKM tiedonkeruut, yleistä

• Tiedonkeruun ohjeistus eduuni-sivustolla
• http://tiedonkeruu.fi
• Virta-tiedonkeruut ja lomake-muotoiset Kota-tiedonkeruut
• Virta tiedonkeruissa korkeakoulu ei hyväksy erikseen tietoja, vaan tiedot 

poimitaan sovittuna määräpäivänä.
• Mukana ohjeistuksessa myös liikkuvuusjaksotiedonkeruut ja opiskelijapalaute 

tiedonkeruut

• Aikataulut samat kuin vuonna 2019 (Rekrytointitiedonkeruu syksyllä)

• Tiedonkeruun käsikirja käydään läpi Kota-seminaarissa
• Mahdolliset kommentit käydään läpi OKM:ssä ja tietovirtojen ohjausryhmissä
• Tiedonkeruun käsikirja lukitaan syksyllä/talvella 2019, jolloin lähetään myös 

tiedonkeruun ohjekirje
• Ohjekirjeen liitteenä määritelmät rahoitusmalli-indikaattoreista

http://tiedonkeruu.fi/




OKM tiedonkeruut, keskeiset muutokset

• Rekrytointitiedonkeruu
• Oma työpaja iltapäivällä, tiedonkeruun tekniikan kehitystä

• Ulkopuolinen tutkimusrahoitus
• Rahoituslähteiden tarkennus (amk)

• Taloushallinnon koodiston uudistamisen vaikutukset taloustiedonkeruuseen
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Click to edit Master title style

Click to edit Master text styles
• Second level

• Third level

5 % Muut koulutus-, tutkimus- ja 
kehittämispolitiikan tavoitteet 

19 % Tutkimus-, kehittämis-
ja innovaatiotoiminta

76 % Koulutus

Strategiaperusteinen rahoitus
• Osio A. Ammattikorkeakoulun strategiaa tukevat toimenpiteet ml. profiilinmukainen kansainvälisyys
• Osio B. Hallitusohjelmasta ja valtioneuvoston tavoitteista lähtevät korkeakoulu- ja tiedepoliittiset  tavoitteet
• Pääpaino osiolla A

5 %

Suoritetut ammattikorkeakoulututkinnot
• Kertoimet tavoiteajassa valmistumiselle, toiselle saman tasoiselle tutkinnolle 

ja alojen kustannusrakenteen eroille
• Tutkintomäärän rahoitusrajat tutkintojen alakokonaisuuksille

56 
%

9 %

Työllistyminen ja työllistymisen laatu
• Josta työlliset vuosi valmistumisen jälkeen 3 % (yrittäjyyttä painottaen), uraseuranta 3 % 

6 %

Opiskelijapalaute3 %

Ammatillisessa opettajakoulutuksessa suoritetut opinnot 2 %

Ulkopuolinen t&k-toiminnan rahoitus11 
%

Julkaisut, taiteellinen toiminta, 
audiovisuaaliset aineistot ja tieto-
ja viestintätekniset ohjelmat 
• Luokat A-F, I
• Kerroin (1,2) avoimesti saatavilla 

oleville luokkien A-E julkaisuille

Suoritetut ylemmät 
ammattikorkeakoulututkinnot6 %

2 %

Jatkuva oppiminen
• Josta yhteistyöopinnot 1 %

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli vuodesta 2021 alkaen



Click to edit Master title style

Click to edit Master text styles
• Second level

• Third level

24 % Koulutus- ja 
tiedepolitiikan 
tavoitteet 

34 % Tutkimus

42 % Koulutus
Suoritetut alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot 
• Josta ylemmät kk-tutkinnot 19 % ja alemmat kk-tutkinnot 11 %
• Kertoimet tavoiteajassa valmistumiselle, toiselle saman tasoiselle kk-tutkinnolle 

ja alojen kustannusrakenteen eroille
• Tutkintomäärän rahoitusrajat ylempien kk-tutkintojen alakokonaisuuksille

30 
%

Jatkuva oppiminen 
• Josta yhteistyöopinnot 1 %

5 %

Opiskelijapalaute3 %

Työllistyminen ja työllistymisen laatu
• Josta työlliset vuosi valmistumisen jälkeen 2% (yrittäjyyttä painottaen), uraseuranta 2 % 

4 %

Suoritetut tohtorintutkinnot 8 %

Julkaisut
• Kertoimet (0,1-4) Julkaisufoorumin tasoluokkien 0-3 vertaisarvioiduille julkaisuille ja muille julkaisuille (0,1)
• Lisäkerroin (1,2) avoimesti saatavilla oleville vertaisarvioiduille julkaisuille

14 
%

Kilpailtu tutkimusrahoitus 
• Josta kansainvälinen kilpailtu tutkimusrahoitus 6 %
• Josta kotimainen tutkimusrahoitus sekä kotimainen ja kansainvälinen yritysrahoitus 6 %

12 
%

Strategiaperusteinen rahoitus
• Osio A. Yliopiston strategiaa tukevat toimenpiteet ml. profiilinmukainen kansainvälisyys
• Osio B. Hallitusohjelmasta ja valtioneuvoston tavoitteista lähtevät korkeakoulu- ja tiedepoliittiset tavoitteet
• Pääpaino osiolla A

15 
%

Valtakunnalliset tehtävät
• Valtakunnalliset erityistehtävät, harjoittelukoulut, Kansalliskirjasto, Taideyliopisto, yliopistokeskukset

9 %

Yliopistojen rahoitusmalli vuodesta 2021 alkaen
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Askeleita eteenpäin

• Visuaalisempia raportteja
– Perusraporteista johdettuja versioita, karttoja
– Asemointitilastot + muut indikaattorit
– Tilastoneuvos blogi

• Aineistojen syventäminen, johdetut muuttujat, analytiikka
– Arvo-aineistot, bibliometriikka-aineistot, opiskelijavalinta-aineistot, Virta-

opintotietopalvelu, opiskelijavirrat

• Uudet ja laajennetut tietolähteet
– Tietopalvelusopimuksen kehittyminen
– Rekrytointitiedonkeruu
– Tutkimustietovaranto
– Eri koulutusasteiden tietojen yhdistäminen (Koski)
– Avoimien tilastorajapintojen hyödyntäminen (Tilastokeskus, kv-rajapinnat)



Askeleita eteenpäin

• Visuaalisempia raportteja



Askeleita eteenpäin

• Asemointilastot ja muut indikaattorit



Askeleita eteenpäin

• Tietoja opiskelijavirroista



Askeleita eteenpäin
• Kansainvälistä vertailutietoa



Askeleita eteenpäin
• Tietoja rekrytoinneista

Edeltävä työpaikka 
yrityksessä (toimipaikka 

Suomessa); 32,4 %

Edeltävä työpaikka 
nykyisessä 

korkeakoulussa; 21,7 
%

Edeltävä työpaikka 
julkisessa hallinnossa 

Suomessa tai ulkomailla; 
15,0 %

Edeltävä työpaikka 
muussa oppilaitoksessa (ei 

korkeakoulu) Suomessa 
tai ulkomailla; 10,1 %

Edeltävä työpaikka 
muussa yliopistossa 

Suomessa; 9,2 %

Edeltävä 
työpaikka 
muualla; 
11,1 %

Ammattikorkeakoulujen vuoden 2017 uusien työntekijöiden (opetus- ja 
tutkimushenkilöstö) edellinen työpaikka



Askeleita eteenpäin

• Alueellista väestötietoa
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Väestön maassamuutto; Pirkanmaa 2016

Maakuntaaan sisäänmuuttaneet Maakunnasta ulosmuuttaneet



Askeleita eteenpäin

• Opiskelijavalinnoissa paikan vastaanottaneiden yo-arvosanatietoja
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TUTKIMUSTIETOVARANTO 2020
Julkaisujen, tutkimusaineistojen, tutkimus-

infrastruktuurien sekä rahoituspäätösten 
kuvailutiedot yhdistettynä toisiinsa.

TIEDON LÖYTÄMINEN
”Näkymä Suomessa tehtyyn tutkimukseen”

Portaali –Tietojen haku ja selailu.
 Parempi näkyvyys, yhteistyön edistäminen, infrat 

hyötykäyttöön
Käyttäjäryhmiä mm. suuri yleisö, tiedotusvälineet, yritykset, 

tutjkijat, tutkimusorganisaatiot, rahoittajat

YHTEENTOIMIVAT PALVELUT
”Tutkijoiden käyttämissä palveluissa käytettävissä 

automaattisesti oikea-aikainen tieto”

Tiedot voi poimia tietovarannosta rahoittajan tms. 
palveluun, jossa niihin yhdistettävät muut tiedot 

palautuvat automaattisesti tietovarantoon
TIEDON TUOTTAMINEN

”Järjestelmiin kerran syötetty tieto 
käytettävissä uudelleen”

Tiedot siirtyvät tietovarantoon 
automaattisesti eri tietolähteistä, 

esim.

Yliopistot
Ammattikorkeakoulut

Tutkimuslaitokset
Rahoittajat

Infrastruktuurit
Kustantajat

Tutkimusaineistoarkistot
ORCID

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN
”Julkiset tiedot avoimesti saatavilla”

TILASTOINTI JA 
VISUALISOINTI

Ajantasaista tietoa esim. 
päätöksenteon tueksi ja 

kokonaisuuden 
hahmottamiseksi

TIEDOLLA JOHTAMINEN

UUDET SOVELLUKSET
Avointa tietoa hyödyntävät 

uudet sovellukset 
tutkimustoiminnan 

kuvaamiseen ja tutkijoiden 
avuksi, esim. tutkijan CV-

palvelu

API



Portaalin etusivun luonnos
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Portaalin nimikilpailu avattu 22.8.
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www.tutkimustietovaranto.fi/ehdota



Sisältö
• Tiedonkeruiden ohjaus

• Tiedonkeruun uudistukset

• Sopimuskauden 2021-2024 rahoituksessa käytettävät indikaattorit

• Ajankohtaista Vipusesta

• Tutkimustietovaranto

• Tiedonkeruiden kuvaukset
• Lomake-tiedonkeruut
• Virta-tiedonkeruut



Lomake (kota) tiedonkeruut

• Rekrytointitiedonkeruu (AMK+YO)
• Henkilöstötiedonkeruuu (AMK+YO)
• Sivutoiminen henkilökunta (AMK)
• Toimipistetiedonkeruu (AMK+YO)
• Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus (AMK+YO)
• Taloustiedonkeruut (AMK+YO)
• Harjoittelukoulut (YO)
• Täydennyskoulutuksen tiedonkeruu (YO)
• Tilatiedonkeruu (YO)
• Ohjauksen alat (AMK + YO)



Rekrytointitiedonkeruu (AMK+YO)
• Tuottaa tietoja korkeakoulujen henkilöstön liikkuvuudesta ja työhistoriasta, 

kansainvälisestä hakupaineesta, hakijoiden sukupuolijakaumasta, jne.

• Ensimmäinen tiedonkeruuvuosi 2017
o Ensimmäiset raportit korkeakoulujen tarkistettavina extra-Vipusessa
o Haasteet Arvo-kyselyyn vastaamisessa
o Tiedonkeruun aikataulun myöhäistäminen, jotta tilastovuonna päättyneet 

ehtisivät mukaan



Henkilöstötiedonkeruu (AMK + YO)
• Tuottaa tietoja korkeakoulujen henkilöstöstä

• Tiedot luovutetaan myös Tilastokeskuksen käyttöön
o Huom. tärkeä lähde TK:n tutkintorekisterille

• Yliopistojen 4-portainen tutkijanuraluokitus
o Onko soveltaminen selkeää?

• Työelämäprofessorit
• Pystyykö erottelemaan nimikkeestä?
• Oma tunniste?

• Ammattikorkeakoulujen nimikekoodisto

• ORCID-tunniste



Sivutoiminen henkilökunta (AMK)
• Tuottaa tietopohjaa sivutoimisista tuntiopettajista, luennoitsijoista ja ostopalveluna 

hankitusta henkilötyöstä

• Voisiko soveltuvin osin yhdistää henkilöstötiedonkeruuseen?



Toimipistetiedonkeruu (AMK+YO)
• Tuottaa tietopohjaa korkeakoulujen toimipisterakenteesta sekä yliopistojen 

tutkimusasemaverkostosta

• Tiedot luovutetaan myös Tilastokeskuksen käyttöön
o Tilastokeskuksen intressi toimipaikkatasossa, OKM:n intressi toimipiste/kampus –

tasossa

• Kytkentä henkilöstiedonkeruuseen, toimipistetiedonkeruu –lomakkeen syöttäminen 
ennen henkilöstötiedonkeruuta



Tilatiedonkeruu (YO)
• Tuottaa tietoja yliopistojen toimitilojen neliömääristä

• Jaotteluna kiinteistöjen omistajataho



Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus (AMK+YO)
• Tuottaa tietopohjaa henkilöstön kansainvälisestä liikkuvuudesta

• Vierailuiksi lasketaan vain tutkimustyötä tai opetusta sisältävät vierailut. Esim. pelkkää 
konferenssiin osallistumista ei lasketa vierailuksi.

• Ammattikorkeakouluilla minimiliikkuvuus 1 päivä, mittayksikkö päivä.  Yliopistoilla 
minimijakso 5 päivää, mittayksikkö liikkuvuusjakso.



Taloustiedonkeruut (AMK+YO)
• Erilliset tiedonkeruulomakkeet tuloslaskelmasta, taseesta, toimintokohtaisesta 

tuloslaskelmasta, toimintokohtaisista kustannuksista, tutkimusrahoituksesta ja 
liiketoiminnan tuloslaskelmasta.

• Taloushallinnon koodisto toimii runkona, tiedonkeruut osin laajempia mitä koodistossa 
esitetään

• Tietoja luovutetaan Tilastokeskukselle kansantalouden tilinpitoon ja muihin TK:n
tilastoihin

• Taloushallinnon koodisto muuttunut 2019 alusta, vaikuttaa tiedonkeruisiin. Esitelty yo-
talousjohtajille kesäkuussa 2019.

• Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen rahoituslähteiden määritelmien tarkentaminen



Harjoittelukoulut (YO)
• Tietoja harjoittelukoulujen toiminnasta

• Oppilasmäärät
• Opettajankoulutustehtävät
• Opintopisteet



Täydennyskoulutuksen tiedonkeruu (YO)
• Tietoja yliopistojen täydennyskoulutuksesta

o Kalenterivuoden aikana käynnissä olleiden koulutusten lukumäärä.
o Osallistujia (bruttomäärä)

o MITKO- ryhmän työ tulee täydentämään tietopohjaa täydennyskoulutuksesta



Ohjauksen alat ja alayksikkökoodisto (1/2)

• Ohjauksen alat otettiin käyttöön 2016 tiedonkeruissa
• Koulutusluokitusten yhdenmukaistaminen YO ja AMK-sektoreiden

välillä, kansainvälinen vertailukelpoisuus

• Ohjauksen ala ilmoitetaan joko suoraan tiedonkeruussa (esim. 
henkilökunnan kv-liikkuuvus), poimitaan Virta-tietokannasta (esim. 
opintopisteet) tai päätellään alayksikköjen perusteella (henkilöstö, julkaisu 
ja yo-tutkimusrahoitus).

• Alayksikkökoodistolla kaksi käyttötarvetta
1. sen pohjalta päätellään alayksikön ohjauksen ala –jakauma julkaisu, 

henkilöstö ja yo-tutkimusrahoitus-tiedonkeruisiin
2. se tuottaa organisaatiorakenteen, jota voi hyödyntää esim. 

julkaisutietojen esittämisessä, käyttöä erityisesti 
tutkimustietovarannossa



Ohjauksen alat ja alayksikkökoodisto (2/2)

• Alayksiköille jyvitettyjen ohjauksen alojen pitäisi heijastaa yksikössä tehtyä 
opetus- ja tutkimustoimintaa mahdollisimman tasapuolisesti.

• Mikäli henkilöstö-, julkaisu-, tai tutkimusrahoitustiedot tilastoidaan eri 
organisaatioyksikkötasoin, niin alayksikkökoodistoon voidaan merkitä 
hierarkisia alayksiköitä. Hierarkisten rakenteen ohjauksen ala –jakaumien 
pitää olla yhdenmukaisia.

• Alayksiköt ilmoitetaan omana lomaketiedonkeruuna Kota-järjestelmän 
kautta



Virta tiedonkeruut

• Virta -julkaisutietopalvelu
o Julkaisutyypit A-E ja G
o Taidealan julkaisut (julkaisutyyppi F)

• Virta –opintotietopalvelu
o Opintopistetiedonkeruu (AMK+YO)
o Avoimen kk-opetuksen opiskelijatiedot (AMK+YO)
o Maahanmuuttajien valmentava koulutus (AMK)
o Opettajapätevyydet (AMK+YO)
o Opintopistejakauma / 55 op suorittaneet (AMK+YO)
o Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet (AMK+YO)
o Lukukausimaksuvelvolliset (AMK+YO)
o Opinnäytetyöt (AMK)
o Muut poiminnat



Julkaisutiedonkeruu
• Julkaisutiedot kerätään Virta-julkaisutietopalvelun kautta. Julkaisutyypit F, H ja I 

kerätään lomake-tiedonkeruuna Kotan kautta (F-julkaisut myös julkaisutietopalvelun 
kautta).

• Julkaisutiedonkeruun kysymyksiä ratkoo Tuha julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmä
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=49847415

• Virta-julkaisutietopalvelun yhteishenkilökokoukset
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=48922143

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=49847415
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=48922143


Opintopistetiedonkeruu (YO)



Opintopistetiedonkeruu (AMK)



Avoimen kk-opetuksen opiskelijatiedot
• Avoin korkeakouluopetus tarkoittaa määritelmällisesti korkeakoulujen järjestämää 

tutkintojen osia sisältävää koulutusta.

• Avoimen amk-opetukseen osallistuneista tilastoidaan ainoastaan oman 
ammattikorkeakoulun ulkopuoliset osallistujat.

• Avoimen yliopisto-opetuksen tiedonkeruissa tiedot kerätään avoimen yliopisto-
opetuksen (jaottelu ao. korkeakoulun tutkinto-opiskelijat ja muut) ja erillisten 
opintojen opiskelijoiden opiskelijamääristä.



Maahanmuuttajien valmentava koulutus (AMK)
• Maahanmuuttajien valmentava koulutus on ammattikorkeakouluissa tarjottavaa 

maksutonta ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta, jonka 
tarkoituksena on antaa maahanmuuttajille riittävät valmiudet hakeutua 
ammattikorkeakouluopintoihin

• Lisäpoimintana tiedot maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneista 
opiskelijoista, jotka ovat aloittaneet ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa 
tutkintoon johtavat opinnot.



Opettajapätevyydet (AMK+YO)

• Tuottaa opettajatarve-ennakointiin tietopohjaa vuosittain suoritettavista 
opettajapätevyyksistä.

• Keväällä 2019 erillinen palaveri poiminnasta



Opintopistejakauma / 55 op suorittaneet 
(AMK+YO)

• Tuottaa tietopohjan korkeakoulujen kauden 2017-2020 rahoitusmalleihin

• Tietoa myös opintopistejakaumista

• Lukuvuositason tieto, poiminta aina syksyisin lukuvuoden tietojen valmistuttua. 



Opinnäytetyöt (AMK)

• Tuottaa tietopohjan hankkeistetuista opinnäytetöistä



Muut tiedonkeruut

• Tiedot päällekkäisistä opinto-oikeuksista

• Opintopisteiden kuukausitason kertymätiedot

• Tiedot korkeakoulupaikan hakijoiden ja paikan vastaanottaneiden 
opiskelijoiden aiemmista opinto-oikeuksista ja tutkinnoista korkeakouluissa

• Opiskelija- ja tutkintoaineistojen ennakkotiedot



Kiitos!

Lisätietoja:

Yliopistojen tiedonkeruut:
Jukka Haapamäki 
(jukka.haapamaki@minedu.fi)

Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruut:
Kaisu Piiroinen
(kaisu.piiroinen@minedu.fi))
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