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Sisältö

• Tiedonkeruuprosessin perusteet

• Tiedonkeruun keskeiset muutokset

• Tiedonkeruiden esittely

• Lomake-tiedonkeruut

• Virta-tiedonkeruut

• Vipusen uudet aineistot ja raportit

• Sopimuskauden 2021-2024 rahoituksessa käytettävät indikaattorit



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 2020 (pääosin keväällä, rekrytointitiedonkeruu syksyllä)

http://tiedonkeruu.fi/




OKM tiedonkeruut, aikataulutus

• Tiedonkeruun käsikirja käydään läpi Kota-seminaarissa
• Mahdolliset kommentit käydään läpi OKM:ssä ja tietovirtojen ohjausryhmissä
• Tiedonkeruun käsikirja lukitaan syksyllä/talvella 2020, jolloin lähetään myös virallinen 

tiedonkeruun ohjekirje

• Lomake-tiedonkeruut
o Tiedonkeruut avataan Kota-järjestelmässä noin viikkoa ennen tiedonkeruun 

määräpäivää
o Mahdolliset kysymykset OKM:ön, josta niitä tarpeen mukaan ohjataan CSC:lle

vastattavaksi

• Virta-tiedonkeruut
o Tiedonkeruiden aineistot poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta sovittuna 

tiedonkeruun ajankohtana
o Mahdolliset kysymykset suoraan Virta-tietovarantoihin

• Kaikki kerätyt tiedot näkyvät Vipunen-portaalissa (pääosin alle vuorokauden viiveellä)
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OKM tiedonkeruut, keskeiset muutokset

• Julkaisutiedonkeruu
• Attribuuttipohjainen tiedonkeruu, muutoksia tiedonkeruun sisällössä ja 

tekniikassa

• Ulkopuolinen tutkimusrahoitus
• Rahoituslähteiden tarkennus, amk [jäi tekemättä viime vuonna]
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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 Haasteet Arvo-kyselyyn vastausaktiivisuudessa



Henkilöstötiedonkeruu (AMK + YO)

• Tuottaa tietoja korkeakoulujen henkilöstöstä

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

• Käynnistymässä tutkijanuratyöryhmä (molemmat sektorit mukana)

• Työelämäprofessorit
• Nimikkeestä erottaminen

• Ammattikorkeakoulujen nimikekoodisto

• ORCID-tunniste



Sivutoiminen henkilökunta (AMK)

• Tuottaa tietopohjaa sivutoimisista tuntiopettajista, luennoitsijoista ja ostopalveluna 
hankitusta henkilötyöstä



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 henkilöstötiedonkeruuseen, 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/jakso.  
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. Vipusen 
raportoinnissa uuden koodiston mukaiset raportit erikseen.

• 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

• Oma kehitystyö korkeakoulujen organisaatiorakenteen mukaisesta raportoinnista Virta-
opintotietopalvelusta



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 (1/2)

• 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

• Tarve uudella puheenjohtajalle

• 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


Julkaisutiedonkeruu (2/2)

• Julkaisutiedonkeruun muutos mahdollistamaan attribuuttipohjainen tiedonkeruu. 

Tarkoittaa luopumista julkaisutyyppi-tiedon keruusta, johon sisällytetty usea 

julkaisua koskeva metatieto. Siirtymäaika vuoteen 2021 asti?

• Samassa muutoksessa julkaisutiedonkeruuseen lisättiin avoimeen saatavuuteen 

liittyviä metatietoja (ei-pakollisia kenttiä)

• Julkaisutiedonkeruun määritelmissä keskustelua avoimeen saatavuuteen liittyen

o Hybridi-julkaisun määritelmä (tiedonkeruun määritykset vs kv-määritelmät)

o Viivästetyn avoimuuden määritelmät

• Samoin keskustelua Virta-tietomallin laajennuksista mahdollistaan 

tutkimustietovarannon parempi hyödyntäminen

o Uudelleen julkaisujen ja kieliversioiden siirto tutkimustietovarantoon

o Blogi-alustojen raportointi (oma tyyppikoodi emojulkaisuun)

• Meneillään työ julkaisutyypin I (audiovisuaaliset aineistot) määritelmien ja 

tiedonkeruumallin kehityksestä

• Tarve omalle webinaarille julkaisutiedonkeruuseen liittyen syksyllä?



Opintopistetiedonkeruu (YO)



Opintopistetiedonkeruu (AMK)



Muu koulutustoiminta

Korkeakouluissa annettava opetus

Maksuton tutkintoon johtava 
koulutus

Lukukausimaksullinen koulutus

Täydennyskoulutus

Tilauskoulutus

Avoin korkeakoulutus

Erilliset opinto-oikeudet

Tutkinnot

Tutkintojen osat

Erikoistumiskoulutus

Muu täydennyskoulutus

Eroja:
- Lakiperusta
- Opiskelijan status
- Rahoitus
- Suhde 

tutkintovaatimuksiin



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.

• Raportointia kehitetty, löytyy tällä hetkellä extra-Vipusesta 

https://extra.vipunen.fi/opintotiedot/Sivut/Opintosuoritukset.aspx

https://extra.vipunen.fi/opintotiedot/Sivut/Opintosuoritukset.aspx


Opintopistejakauma / 55 op suorittaneet 

(AMK+YO)

• Tietoa opintopistejakaumista ja oman indikaattorina 55 op suorittaneista

• 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
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Operatiiviset järjestelmät

Sovellukset (useita tuottajia)Opetushallinnon julkaisualustat

Erillisaineistot Kansalliset tietovarannot Metatiedot

Haku- ja 
valintatiedot
(Opiskelija-

valintarekisteri)

OKM tiedonkeruut

Opetushalinnon ja 
Tilastokeskuksen 

tietopalvelusopimus Opetushallinnon 
koodistopalvelu

Opetushallinnon 
organisaatiopalvelu

Vipunen-tietoalusta 
Data Warehouse

Vipunen Tietoarkkitehtuuri

Vipunen.fi 
Opetushallinnon 

tilastopalvelu

Vipunen Extranet 
(korkeakouluille)

Raportointi ja 
visualisointi

Analytiikka ja 
ennakointi

OmaVipunen
(OKM:lle, OPH:lle

Suomen Akatemialle)

Koulutuksen 
järjestämisluvat

(OIVA)

Opiskelija-
palaute- ja 

uraseurantakysely

t (ARVO)

Koulutuksen 
rahoituslaskenta

(VALOS)

Varhaiskasvatuksen 
tietovarasto 

(VARDA)

Ylioppilas-
tutkintorekisteri

Muut 
tietotarpeet

Bibliometriikka-
aineistot

VIPUNEN-API
(REST API)

Korkeakoulujen 
tietovaranto

(VIRTA)

Perus- ja toisen 
asteen tietovaranto 

(KOSKI) 



Tietolähteet
• Tilastokeskus

– TK:n keräämät opiskelija- ja tutkintotiedot johdannaisineen, yhdistettynä hallinnollisiin 
rekistereihin (työssäkäynti, vrk, sos. ekon. taustatiedot, maahanmuuttajuustausta)

– T&K-tiedot (korkeakoulut, tutkimuslaitokset)

– Väestötiedot

• Opetus- ja kulttuuriministeriö
– Kota-tiedonkeruut korkeakouluilta (henkilöstö, julkaisut, talous, henkilöstöliikkuvuus…)

– Virta-opintotietopalvelu (opintopisteet, 55 op suorittaneet, tavoiteajassa suorittaneet, 
opettajapätevyydet…)

– Virta-julkaisutietopalvelu (julkaisutiedot, julkaisufoorumitiedot)

• Opetushallitus
– Haku- ja valintatiedot

– Opiskelijaliikkuvuus

• Muut
– Arvo-tiedot (opiskelijapalaute, uraseuranta)

– Bibliometriikka-aineistot (WoS ja Scopus)

– Kv-aineistot (ETER, OECD)



Uudet raporttikokonaisuudet

• Karttoja ja muita visualisointeja esim. https://vipunen.fi/fi-fi/kkyhteiset/Sivut/Opiskelijat-ja-

tutkinnot.aspx

• Korkeakoulujen henkilöstön rekrytoinnit https://vipunen.fi/fi-

fi/kkyhteiset/Sivut/Henkilöstö.aspx

• Tutkinnon suorittaneista vaihdossa käyneet ja yhteis- ja kaksoistutkinnot 

https://vipunen.fi/fi-fi/kkyhteiset/Sivut/Kansainvälisyys.aspx

• Korkeakoulupaikan vastaanottaneiden ylioppilaiden arvosanat ja kirjoittamat aineet 

https://vipunen.fi/fi-fi/kkyhteiset/Sivut/Haku-ja-valinta.aspx

• Erikoistumiskoulutuksen opiskelijoiden aiemmat ja myöhemmät tutkinnot 

https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Avoin-yliopisto-opetus-ja-täydennyskoulutus.aspx

• Opettajapätevyydet https://extra.vipunen.fi/opintotiedot/Sivut/Opintosuoritukset.aspx

• Korkeakoulujen yhteiset  indikaattorit: https://vipunen.fi/fi-

fi/kkyhteiset/Sivut/Indikaattorit.aspx (nykyinen rahoitusmalli) 

• Extra-Vipunen  Rahoitusmallikoonti: 

https://extra.vipunen.fi/rahoitusmallikoonti/Sivut/default.aspx (vuodesta 2021 voimassa 

oleva rahoitusmalli) 
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https://vipunen.fi/fi-fi/kkyhteiset/Sivut/Opiskelijat-ja-tutkinnot.aspx
https://vipunen.fi/fi-fi/kkyhteiset/Sivut/Henkilöstö.aspx
https://vipunen.fi/fi-fi/kkyhteiset/Sivut/Kansainvälisyys.aspx
https://vipunen.fi/fi-fi/kkyhteiset/Sivut/Haku-ja-valinta.aspx
https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Avoin-yliopisto-opetus-ja-täydennyskoulutus.aspx
https://extra.vipunen.fi/opintotiedot/Sivut/Opintosuoritukset.aspx
https://vipunen.fi/fi-fi/kkyhteiset/Sivut/Indikaattorit.aspx
https://extra.vipunen.fi/rahoitusmallikoonti/Sivut/default.aspx




Historian reaaliaineen kirjoittaneet eri 

korkeakoulujen koulutusaloilla (koulutus 

alkanut 2020) 

https://app.powerbi.com/view?r=eyjrijoinmyyztgyotytmwzlns00zwm4ltk3zmitm2yzzwy2owrmyzy0iiwidci6ijkxmdczodlkltq0yjgtndcxni05zgeylwm0ztnhy2ywmzbkyiisimmiojh9


Muuta ajankohtaista

• palaute@vipunen.fi ,Tilastoneuvos ja Twitter @vipunenfi

keskustelukanavina

• Vipusen uusien raporttien ja tilastovuosien julkaisusta ei virallista 

julkistusta, keskeisiä uutisia välitetään Twitter-tilin kautta

• Vipusen vuosikellon selkeyttäminen

• API:n kehittäminen

• Ohjevideot ja webinaaritallenteet ohjeistussivulla

• Uutiskirjeen tilaus Vipusen etusivulla

• Luvassa uusia raporttikokonaisuuksia korkeakouluopiskelijoiden 

sosiaaliseen taustaan liittyen ns. tasa-arvoindikaattori

mailto:palaute@vipunen.fi
https://vipunen.fi/fi-fi/Sivut/Käyttöohjeet.aspx


Aineistojen tietojen suojaus Vipusessa

• Raportteihin on toteutettu toimenpiteitä, joilla vältetään yksittäisten 

henkilöiden tunnistettavuutta. Tämä on toteutettu siten, että henkilöitä 

koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1–4" ja neljää suuremmat 

lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös 

prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä. 

• Menettely tuttu Tilastokeskuksen aineistoihin perustuvissa raporteissa, 

jatkossa niitä laajennetaan muista tietolähteistä peräisin oleviin raportteihin. 

Kesän aikana mm. OPH:n ylläpitämien rekistereihin perustuviin raportteihin.

• Suojaus toteutetaan niihin aineistoihin, missä yksittäinen henkilö on 

tunnistettavissa tilastolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamalla tavalla.

• Lisäksi Vipuseen toteutetaan myös sellaisia raportteja, joissa käytetään 

tarkkoja lukumääriä, mutta yksittäisen henkilön tunnistettavuus on estetty 

karkeistamalla raportilla käytettyjä muuttujia. Näiden raporttien tietosisältöä on 

mahdollista jakaa myös Vipusen API-rajapinnan kautta.



Vipunen-portaalin käytön kehitys

-

24 387
37 451

48 012
65 228

93 576

47 962

69 572
88 092

120 988

174 691

219 605

265 225

312 726

411 770

548 641

2015 2016 2017 2018 2019

2015 - 2019

Käyttäjät Istunnot Sivujen katselut



Suosituimmat raporttisivut 1.1.2019 – 31.12.2019

43261

35661
34405

8461 8386
7066 6279 5957

4738
3139

Sivujen lukukertoja yhteensä 548 641 



Sisältö

• Tiedonkeruuprosessin perusteet

• Tiedonkeruun uudistukset

• Tiedonkeruiden esittely

• Lomake-tiedonkeruut

• Virta-tiedonkeruut

• Vipusen uudet aineistot ja raportit

• Mikä Vipunen on?

• Vipusen tietolähteet

• Uudet raporttikokonaisuudet

• Muuta ajankohtaista

• Sopimuskauden 2021-2024 rahoituksessa käytettävät indikaattorit



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



Rahoitusmallitietojen löytyminen Vipusesta 

(1/2)

• Koontitaulukko https://extra.vipunen.fi/rahoitusmallikoonti/Sivut/default.aspx 

• Koulutus (linkit amk-raportteihin)

– Tutkinnot: Virta-poiminta https://extra.vipunen.fi/opintotiedot/Sivut/Tutkinnot.aspx (tulossa 

myös julki-Vipuseen)

– Jatkuva oppiminen: Virta-poiminta https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Opintosuoritukset.aspx

– Työllistyminen: Tilastokeskus (työllisten osuus), Uraseurantakysely (laadullinen 

työllistyminen, https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Tutkinnon-suorittaneiden-sijoittuminen.aspx ja 

https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Uraseuranta.aspx

– Opiskelijapalaute: Opiskelijapalautekysely, https://vipunen.fi/fi-

fi/amk/Sivut/Opiskelijapalaute.aspx

– Ammatillisessa opettajakoulutuksessa suoritetut opinnot (AMK): Tilastokeskus, 

https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Opiskelijat-ja-tutkinnot.aspx

https://extra.vipunen.fi/opintotiedot/Sivut/Tutkinnot.aspx
https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Opintosuoritukset.aspx
https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Tutkinnon-suorittaneiden-sijoittuminen.aspx
https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Uraseuranta.aspx
https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Opiskelijapalaute.aspx
https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Opiskelijat-ja-tutkinnot.aspx


Rahoitusmallitietojen löytyminen Vipusesta 

(2/2)

• Tutkimus

– Tohtorintutkinnot ja ylemmät amk-tutkinnot: Tilastokeskus, https://vipunen.fi/fi-

fi/amk/Sivut/Opiskelijat-ja-tutkinnot.aspx (OKM poimii suojaamattomat tiedot)

– Tutkimusrahoitus: OKM tiedonkeruut, https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Talous.aspx

– Julkaisut: Virta-poiminta, https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Julkaisut.aspx (kertoimet laskettu 

valmiiksi)

https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Opiskelijat-ja-tutkinnot.aspx
https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Talous.aspx
https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Julkaisut.aspx


Kiitos!

Lisätietoja:

Yliopistojen tiedonkeruut:

Jukka Haapamäki 

(jukka.haapamaki@minedu.fi)

Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruut:

Kaisu Piiroinen

(kaisu.piiroinen@minedu.fi))

Twitter @vipunenfi

mailto:kaisu.piiroinen@minedu.fi)

