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Tilastokeskuksen tilastoima t&k-toiminta

Määritelmiä



T&K vai TKI: Tutkimus

－ Perustutkimus, jolle on tunnusomaista uuden tiedon tavoittelu 
ilman välitöntä käytännön sovellusta. Perustutkimusta on 
esimerkiksi ominaisuuksien, rakenteiden, syy - ja 
seuraussuhteiden analyysit, joiden tavoitteena on uusien 
hypoteesien, teorioiden ja lainalaisuuksien muodostaminen, 
todentaminen ja selittäminen.

－ Soveltava tutkimus, jossa tavoitteena on jokin uuden tiedon 
avulla toteutettava käytännön sovellus. Pyrkimyksenä voi olla 
esim. sovellusten etsiminen perustutkimuksen tuloksille tai uusien 
menetelmien ja keinojen luominen tietyn ongelman 
ratkaisemiseksi.
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T&K vai TKI: Kehittäminen

－ Kehittämistyö, jolla tarkoitetaan tutkimuksen tuloksena ja/tai 
käytännön kokemuksen kautta saadun tiedon käyttämistä uusien 
tuotteiden, prosessien tai menetelmien aikaansaamiseen tai 
olemassa olevien olennaiseen parantamiseen.
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T&K vai TKI: Innovaatiot

－ Innovaatiotoiminta on yleisesti tutkimus- ja kehittämistoimintaa laajempi 
käsite. Se kattaa muutakin kuin t&k:n ominaisuudet täyttävää 
kehittämistyötä, kuten t&k:n tuloksena saavutetun uuden 
tutkimustuloksen, tuotteen, menetelmän tai toimintatavan käyttöönottoon 
liittyvät toimet. Myös muiden tekemän kehittämistyön soveltaminen voi 
olla innovaatiotoimintaa.

－ Prototyyppien tai mallien suunnittelu, valmistaminen ja siihen liittyvä 
muotoilu kuuluvat t&k-toimintaan niin kauan kuin tavoitteena on 
tavaran/palvelun tai tuotantoprosessin olennainen parantaminen. 
Prototyyppien testauksen ja hyväksymisen jälkeiset valmistelut 
tuotannon tai muiden sovellusten aloittamiseksi (esim. koekäytöt) eivät 
enää ole tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

－ Kaikkiaan t&k-vaiheen voi yleisesti katsoa päättyvän kun projektin 
tutkimuksellinen osuus tai kokeileva kehittämisvaihe päättyy ja siirrytään 
käytännön järjestelyihin saavutetun uuden tiedon soveltamisessa. 
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Julkaistavat tiedot

Tilastovuosi 2018



Julkaistavat tiedot

－ Seuraava tilastojulkistus 24.10.2019

－ Vuotta 2018 koskevista tiedoista koostetaan julkistusteksti ja sen 
alle katsaustekstejä
1. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
2. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta
3. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta
4. Korkeakoulusektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta

－ StatFin-tietokannasta korkeakoulukohtaiset tiedot
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Korkeakoulusektorin tutkimushenkilöstö 
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Tiedonkeruu vuonna 2020

Mitä uutta?



T&k-toiminnan henkilöt

Organisaation oma 
(itse hallinnoima) t&k

Organisaation 
muualta tilaama t&k

Tekijä saa korvauksen 
palkkana 
organisaatiolta

Oma t&k-henkilöstö, 
kysytty aiemminkin

Tilaajalta ei kysytä 
näitä henkilöitä

Tekijä saa korvauksen 
muualta

Ulkopuolinen t&k-
henkilöstö, kysytään 
jatkossa

Tilaajalta ei kysytä 
näitä henkilöitä

Tekijä ei saa rahallista 
korvausta

Ulkopuolinen t&k-
henkilöstö, kysytään 
jatkossa

Tilaajalta ei kysytä 
näitä henkilöitä

Kansainväliset tiedonkeruut: Kaikki organisaation omaan t&k-
toimintaan osallistuvat henkilöt mukaan henkilömääriin
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Korkeakoulun omaan t&k-toimintaan liittyvä 
ulkopuolinen henkilöstö

－ Omaan t&k-toimintaan 
liittyvien palvelujen ostoon 
sisältyvä palveluiden 
tuottajien työaika
– Näitä ovat esimerkiksi 

tekniset asiantuntijat, 
ohjelmoijat, konsultit, 
resurssityöntekijät.

– Myös vuokratyöntekijöitä
– Vain organisaation omaan 

t&k-toimintaan osallistuvat
– Onko saatavilla htv-

tietona?

－ T&k:ta organisaatiolle ilman 
palkkaa tekevät
– Näitä ovat esimerkiksi 

apurahatutkijat, 
emerita/emeritus, 
vieraileva tutkija (muulla 
rahoituksella), 
siviilipalvelusta suorittavat, 
harjoittelijat 

– Vain organisaation omaan 
t&k-toimintaan osallistuvat

– Onko saatavilla htv- tai 
lkm-tietona?
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Uusi kysymys lomakkeelle (03/2020)

－ Ulkopuolisilla palveluiden tuottajilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka 
tekevät organisaation omaan t&k-toimintaan liittyvää työtä, mutta 
eivät ole työsuhteessa organisaatioon (external personnel). 

－ Uusi kysymys alustavasti: Korkeakoulun omaan t&k-
toimintaan liittyvä ulkopuolinen henkilöstö
– Omaan t&k-toimintaan liittyvien palvelujen ostoon sisältyvä 

palveluiden tuottajien työaika  (htv)
– T&k:ta organisaatiolle ilman palkkaa tekevät (htv, lkm)

－ Ajankohta, jota tilastointi koskee 
– Yliopistojen t&k-henkilöiden määrä: 30.9.2019
– Muiden korkeakoulujen t&k-henkilömäärä: vuoden loppu
– Työvuodet: koko vuosi

－ Kehitysvaiheessa, palautetta toivotaan: tiede.teknologia@stat.fi
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Yhteyshenkilöt

－ Mervi Härkönen siirtyy 
tekemään muita tilastoja 
1.9.2019

－ Jatkossa lisätietoja antavat 
Heidi Pirkola ja Ari Leppälahti 
<etunimi.sukunimi@stat.fi>
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Kiitos

Mervi Härkönen tiede.teknologia@stat.fi
KOTA-seminaari 28.8.2019
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