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Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruu yliopistojen vuoden 2014
toiminnasta
Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää yliopistojen vuoden 2014 toiminnasta tietoja
Vipunen-tietokantaan. Vuotta 2014 koskevat tiedot toimitetaan seuraavan aikataulun
mukaisesti ministeriön Kota-extranet- sovelluksen kautta Vipunen-tietokantaan.
Opetus- ja kulttuuriministeriön opintopistetiedonkeruu toteutetaan korkeakoulujen
valtakunnallisesta tietovarannosta helmikuussa 2015. Yliopisto hyväksyy
opintopistetiedot Kota-extranet- sovelluksen kautta viimeistään 27.2.2015.
Viimeistään 30.1.2015
- Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina -tiedonkeruu
- Täydennyskoulutuksen tiedonkeruu
Viimeistään 27.2.2015
- Henkilöstötiedonkeruu
- Opintopistetiedonkeruu
- Opettaja- ja tutkijavierailujen tiedonkeruu
- Tilatiedonkeruu
- Toimipistetiedonkeruu
- Harjoittelukoulujen tiedonkeruu
Viimeistään 13.3.2015
- Julkaisutiedonkeruu
Viimeistään 31.3.2015
- Taloustiedonkeruu
Tiedot ladataan Kota-järjestelmän kautta. Mallitiedostot löytyvät joulukuussa 2014
osoitteesta https://confluence.csc.fi/display/suorat/2014+yliopistojen+mallitiedostot.
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Tarkemmat ohjeet tietojen toimituksesta ja tietosisältöjen tarkat määritykset löytyvät
liitteenä toimitettavasta tiedonkeruu-käsikirjasta. Yliopistot vastaavat tietojen
oikeellisuudesta. Yliopistojen tulee varautua pyydettäessä selvittämään tilastotietojen
muodostamisperiaatteita ja tietosisältöä.
Aikaisempaan verrattuna vuoden 2014 tiedonkeruuseen on tullut yksittäisiä
tarkennuksia: Opetus- ja tutkimushenkilöstön liikkuvuustiedot kerätään
tutkijanuravaihetasolla, avoimen yliopisto-opetuksen opintosuoritukset kerätään
jaoteltuna järjestävän tahon mukaan sekä julkaisutiedonkeruuseen on lisätty kenttä
organisaation alayksikön koodista ja konferenssin vakiintuneesta nimestä.
Kerättäviä tietoja käytetään yliopistojen ohjauksessa (rahoitusmalli,
tunnuslukutavoitteet, OKM:n palaute), opetus-ja kulttuuriministeriön raportoinnissa
ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä
suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa
Muut Virta-tietovarannosta kerättävät tiedot
Opintopistetiedonkeruun lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö poimii vuonna 2015 Virtatietovarannosta seuraavia tietoja:
- Ennakkotieto tutkinnoista (tammikuu 2015)
- Ennakkotieto opiskelijoista (tammikuu 2015)
- Tiedot päällekkäisistä opinto-oikeuksista (syksy 2015)
- Tiedot uusien opiskelijoiden aiemmista opinto-oikeuksista ja tutkinnoista
korkeakouluissa (kevät 2015 ja syksy 2015)
- Tiedot ammattikorkeakoulujen maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen
osallistuneista opiskelijoista, jotka ovat aloittaneet yliopistoissa tutkintoon johtavat
opinnot (kevät 2015)
Poiminnoista ilmoitetaan korkeakouluille tarkemmin hyvissä ajoin ennen poiminnan
suorittamista. Poiminnat eivät aiheuta toimenpiteitä korkeakouluille.
Muut tiedontuottajat
Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää omien tiedonkeruidensa lisäksi hyväksi
Tilastokeskuksen keräämiä tietoja (opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut sekä t&k toiminnan tiedonkeruut), Opetushallituksen toimittamia tietoja opiskelijavalinnoista sekä
Cimon toimittamia tietoja opiskelijaliikkuvuudesta. Yliopistojen tulee huolehtia tietojen
oikeellisuudesta ja päivityksestä edellä mainittujen tahojen ilmoittaman aikataulun ja
ohjeistuksen mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön KOTA-yhteyshenkilönä toimii ylitarkastaja Jukka
Haapamäki, puh. 0295 3 30088, jukka.haapamaki@minedu.fi.
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