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Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruu yliopistojen vuoden 2013
toiminnasta
Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää yliopistojen vuoden 2013 toiminnasta tietoja
Vipunen-tietokantaan. Vuotta 2013 koskevat tilastotiedot päivitetään seuraavasti:
Viimeistään 31.1.2014
- Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina -tiedonkeruu
- Täydennyskoulutuksen tiedonkeruu
Viimeistään 28.2.2014
- Henkilöstötiedonkeruu
- Opintopistetiedonkeruu
- Opettaja- ja tutkijavierailujen tiedonkeruu
- Tilatiedonkeruu
- Toimipistetiedonkeruu
- Harjoittelukoulujen tiedonkeruu
Viimeistään 14.3.2014
- Julkaisutiedonkeruu
Viimeistään 31.3.2014
- Taloustiedonkeruu
Tiedot ladataan Kota-järjestelmän kautta. Mallitiedostot löytyvät joulukuussa 2013
osoitteesta https://confluence.csc.fi/display/suorat/2013+yliopistojen+mallitiedostot.
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.
Ennakkotieto tutkinnoista
Yliopistoja pyydetään toimittamaan sähköpostilla ennakkotieto vuonna 2013
suoritettujen tutkintojen (alemmat korkeakoulututkinnot, ylemmät korkeakoulututkinnot,
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lisensiaatintutkinnot, tohtorintutkinnot ja lääkärien erikoistumistutkinnot) määristä
koulutusaloittain opetus- ja kulttuuriministeriön KOTA-yhteyshenkilölle viimeistään
20.1.2014. Ennakkotiedot tullaan näyttämään Vipunen portaalissa Tilastokeskuksen
tutkintotietojen julkistamiseen saakka.
Muut tiedontuottajat
Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää omien tiedonkeruidensa lisäksi hyväksi
Tilastokeskuksen keräämiä tietoja (opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut, tutkinnon
suorittaneiden sijoittumistiedot 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.
Yliopistojen on ohjeistettava tiedekuntiaan, osastojaan ja laitoksiaan siten, että
opiskelija- ja tutkintotiedot ovat yliopistojen tilastokeskusyhdyshenkilöiden käytössä
riittävän aikaisin ennen määräpäivää. Vastaavasti tutkinto- ja opiskelijatietoihin
kohdentuvista tietojen muutoksista (esimerkiksi muuttuneista oppiainekoodistoista ja nimikkeistä) on sovittava yliopistojen tietojen tuottavien tahojen kanssa välittömästi
muutoksen tapahtuessa.
Vuotta 2014 koskevat tiedonkeruut
Vuodelta 2014 kerättäviin tietoihin tulee seuraavia sisällöllisiä muutoksia. Sisällöllisten
muutosten lisäksi tiedonkeruun ohjeistusta saatetaan tarkentaa ja kehittää 2014
tiedonkeruun osalta.
1. Julkaisutiedonkeruu
• tiedonkeruuseen lisätään kenttä organisaation alayksikön koodista
• tiedonkeruuseen lisätään kenttä julkaisun julkaisukanavakoodista
• tiedonkeruuseen lisätään kenttä konferenssin vakiintuneesta nimestä
• kerättäviin tiedonkeruuluokkiin lisätään luokat G4 ja G5 (väitöskirjat)
2. Opettaja- ja tutkijavierailut
• tiedonkeruuseen lisätään kenttä liikkuvan henkilö tutkijanuravaiheesta
Liitteenä on kirje korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon vaikutuksista
tiedonkeruisiin vuonna 2014. Tarkempi määräys tietovaraston tietojen
päivittämisajankohdista annetaan keväällä 2014 ennen tietovarannon tuotantokäytön
aloittamista.
Opetus- ja kulttuuriministeriön KOTA-yhteyshenkilönä toimii ylitarkastaja Jukka
Haapamäki, puh. 0295 3 30088, jukka.haapamaki@minedu.fi.
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