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Yliopistojen ajankäyttökertoimien päivitys 
käynnissä

T&k-työn osuus tilastoinnin laskelmiin



Yliopistojen ajankäyttökertoimien aineisto

－ Ajankäyttö 2014: 
– seuranta/suunnittelutieto 8 

yliopistolta

－ Ajankäyttö 2017: 
– 13 yliopistolta 

seurantatieto, 
työsuunnitelma, sekoitus 
tai molemmat
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Aineistojen sisällöt

－ Tilastokeskus pyytänyt koko henkilöstön ajankäyttöä koskevat 
tiedot henkilönumeroittain
– Vapaa muotoilu, usea toimittanut työajat OKM:n

taloustiedonkeruun toimintoluokkien mukaisesti
－ Saatujen tietojen tarkkuustaso vaihtelee, 1 - 200 riviä per hlö

– Yksityiskohtaisten kirjausten ja korjauskirjausten kera aineisto 
voi paisua valtavaksi

－ Henkilölle annettujen taustatietojen vaihtelee
– Yhdistetään OKM:n henkilöstötiedonkeruun aineistoon
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Aineistojen puutteita

－ Hallintohenkilöstön tai 
yksittäisten laitosten osalta on 
osin saatu vajaampia 
tiedostoja, koska koko 
henkilöstön ei tarvitse tehdä 
kirjauksia. 

－ Tilastokeskukselle toimitettu 
tietoja myös henkilöistä, jotka 
eivät ole OKM:lle toimitetussa 
henkilöstöaineistossa.
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Aineiston tarkistuksia

－ Kun henkilöltä on toimitettu 
useamman lukuvuoden tiedot 
kerralla, tuntisaldo jaetaan 
lukuvuosien määrällä. 

－ Jos henkilön työaika on liian 
pitkä (mahdollinen virhe), niin 
hänet poistetaan datasta.

－ Poistetaan datasta henkilöt, 
joiden tuntisaldo on 
negatiivinen.

－ Tutkijanuran ristiriitaisuudet 
Henkilöstöryhmän ja 
Tehtävänjaottelun kanssa 
korjataan.
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Tutkimukseen kohdentamisen hankaluuksia

－ Jos henkilön kaikki työaika on 
kohdentamatonta, niin emme 
voi hyödyntää hänen 
ajankäyttötietojaan.

－ Perusprofessorin työajasta 
100% tutkimukseen? Onko 
mahdollista että opetusta ja 
muuta ei ole yhtään?

－ Jos yliopiston tiedot sisältävät 
paljon epäselviä havaintoja, 
niin aineisto poistetaan 
kokonaan.

－ Harjoittelukoulussa 
työskennelleet rajataan pois.
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Kertoimien laskenta

1. Henkilöt saavat 
a) virkaryhmän 

nimikkeen perusteella 
b) päätieteenalan 

koulutuksen perusteella

2. Luokitellaan työ t&k:hon ja 
ei-t&k:hon

3. Lasketaan t&k:n osuus 
tehdystä työstä

4. Yleistetään kertoimet 
henkilöstölle ammattitason ja 
tieteenalan mukaan
– Erikoistuneet yliopistot voivat 

saada omat kertoimet
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Ajankäyttökertoimien hyödyntäminen

－ Tutkimustyövuodet 
= Henkilötyövuodet * ajankäyttökerroin(tiede, virkaryhmä)

－ Ajankäyttökertoimet on toteutettu virkaryhmittäin päätieteenaloille
– Virkaryhmittäiset nimikkeet eivät ole enää käytössä muualla 
– Tutkijanuraportaiden käyttäminen virkaryhmän sijaan on 

harkinnassa. 
• Vaihdos t&k-tilastojen ”sisälle”, laskentaan?
• Vaihdos t&k-tilastojen julkaisemiseen?

－ Laskelmat ovat vielä kesken, uusimmat tulokset eivät tiedossa
－ Aikasarjaan vaikuttavat mahdolliset 

– työajan kirjauskäytäntöjen muutokset
– erot työsuunnitelman ja seurantatiedon välillä
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Julkaiseminen
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－ Seuraava t&k-toiminnan 
tilasto on työn alla

－ Julkistus 25.10.2018 
－ http://www.stat.fi/til/tkke/

http://www.stat.fi/til/tkke/
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