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T&k-toiminnan
määritelmä
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Mitä on tutkimus- ja 
kehittämistoiminta?
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– Tutkimus ja kehittäminen ovat ominaisuuksiltaan: 
– Uutta tavoittelevaa: T&k-toiminnan tavoitteena on tuottaa yrityksen toimialan näkökulmasta 

uutta tietoa ja uusia tuloksia. Pelkkä olemassa olevan tiedon soveltaminen uusien tuotteiden 
tai prosessien kehittämiseksi ei ole tutkimus- ja kehittämis- toimintaa. 

– Luovaa: T&k-toiminnalle tunnusomaista on luovuus, uudenlaisten käsitteiden ja ideoiden 
soveltaminen tai kehittäminen. Tuotteiden ja prosessien rutiininomainen uudistaminen tai 
kehittäminen ei ole tutkimus- ja kehittämistoimintaa. 

– Onnistumisen suhteen epävarmaa: T&k-toiminnalle on tunnusomaista epävarmuus sekä 
toteutuvien tulosten että resurssien suhteen. 

– Systemaattista: T&k-toimintaa suoritetaan suunnitelmallisesti ja sen toteutusta seurataan. 
Toiminnan tarkoitus on määritelty ja siihen on kohdennettu suunnitellut resurssit. T&k-
toiminta on usein organisoitu projektiksi, mutta se voi olla myös yhden henkilön tai ryhmän 
suorittamaa tavoitteellista toimintaa. 

– Tuloksiltaan siirrettävissä olevaa ja/tai toisinnettavaa: T&k-työn tuottama tieto ja tulokset 
ovat toisinnettavia ja siirrettävissä. 

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



Tutkimus- ja kehittäminen kattavat seuraavia toimintoja:

– Perustutkimus, jolle on tunnusomaista uuden tiedon tavoittelu ilman välitöntä 
käytännön sovellusta. Perustutkimusta on esim. 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.

– 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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Soveltava 
tutkimus 

Perustutkimus Kehittämistyö



Tilastokeskuksen 
julkaisemat t&k-
tiedot
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Julkaistavat tiedot
–Tilasto kattaa kolme sektoria:

–Korkeakoulut
–Yliopistot
–Ammattikorkeakoulut
–Yliopistolliset sairaalat

–Yritykset
–Julkinen sektori
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Korkeakouluilta kysyttävät tiedot
Yliopistot

– Ulkopuolinen t&k-toiminnan rahoitus
– Apurahat
– Yliopiston omalla sijoitus- ja liiketoiminnan 

tuotolla rahoitettu tutkimus
– Henkilöstön poikkileikkausaineisto
– Investoinnit
– Tilattu t&k-toiminta

Tilastokeskuksen suora tiedonkeruu (Excel-
lomake)
Yliopistojen tietoja täydennetään OKM:n
rekisteriaineistoilla (henkilöstö, toimipaikka 
ja talous)
Muita tietolähteitä EK:n palkka-aineisto ja 
Tilastokeskuksen tutkintorekisteri

Ammattikorkeakoulut
Tutkimusmenot 

– Rahoituslähde, tieteenala, 
maa/seutukunta, menolaji, 
tutkimustyyppi, 

Tutkimustyövuodet
– Tieteenala, tehtävä, koulutus, 

maa/seutukunta
Tutkimushenkilöstö

– Koulutus, tehtävä, tieteenala, 
maa/seutukunta

Tilattu t&k-toiminta

Kysytään samalla sähköisellä lomakkeella 
julkisen sektorin kyselyn kanssa
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Statfin-tietokannan tiedot
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Tiedonkeruu 
korkeakouluille 
vuonna 2021
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T&k-toimintaan liittyvä 
ulkopuolinen henkilöstö

Viime vuonna Kota-
seminaarissa esitettiin 
korkeakoulujen omaan t&k-
toimintaan liittyvän 
ulkopuolisen t&k-henkilöstön
mittaustarve
- Tiedon tuottamisessa ilmeni 
ongelmia, vaatii järjestelmämuutoksia 

- Taustalla kansainvälinen tietotarve

- Ei vielä kansainvälisiä linjauksia 
valmiina
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Pilotointi: apurahoja saaneet 
henkilöt (vapaaehtoinen)
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–Vuoden 2021 kevään tiedonkeruun yhteydessä on kuitenkin 
tarkoitus kysyä yliopistoilta tarkempia lisätietoja tilinpidon kautta 
kulkevien apurahojen saajista ja rahoituslähteestä:

– Rahoittaja: Yliopisto vai muu taho
– Onko apurahan saaja työsuhteessa yliopistoon vai ei
– Apurahan saajien lukumäärä ja sukupuolijakauma 

–Onko tieto helposti saatavissa?
–Tarkoituksena on kartoittaa kuinka vaivattomasti tieto on 

tuotettavissa
–Pilotoinnin tuloksia ei julkaista



Kiitos
Heidi Pirkola tiede.teknologia@stat.fi
KOTA-seminaari 26.8.2020
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Tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan 
vuoden 2019 tiedot 
julkaistaan 29.10.2020
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