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Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruu ammattikorkeakoulujen 

vuoden 2017 toiminnasta 

Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää korkeakoulujen ohjauksessa eri tietolähteistä
saatuja tietoja. Ministeriö kerää tietoja suoraan korkeakouluista sekä käyttää muiden
tiedonkerääjien korkeakouluista keräämiä tietoja. Tietoja hyödynnetään toimialan
ohjauksessa ja suunnittelussa, esimerkiksi korkeakoulujen perusrahoituksen
jakokriteerien perusteina. Suoraan korkeakouluilta kerättävien tietojen keruu perustuu
ammattikorkeakoululain 45 pykälään.

Tässä kirjeessä esitellään vuodesta 2017 kerättävien tietojen sisältö täsmennyksineen,
tiedonkeruiden aikataulu, tiedonkeruiden tulevien vuosien muutokset, tietojen käyttö
perusrahoituksen laskentakriteeristössä ja muut tiedonkerääjät.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakouluilta keräämät tiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakouluilta keräämät tiedot on määritelty
erikseen www-sivulla http://tiedonkeruu.fi. Sivustolla tiedonkeruiden sisältöä on
mahdollista kommentoida ja tiedonkeruista voi esittää kysymyksiä. Sivuston sisältöä ei
kuitenkaan muuteta 18.12.2017 jälkeen.

Uutena tiedonkeruuna toteutettavan rekrytointitiedonkeruun osalta Turun ja Tampereen 
yliopiston edustajat ovat esittäneet selvityspyyntöjä tiedonkeruun suhteesta mm. 
tulevaan tietosuoja-asetukseen. Ko. asiaa selvitään tammikuussa, jonka jälkeen 
varmistetaan virallisesti rekrytointitiedonkeruun aikataulu ja tietosisältö.

Ammattikorkeakoulut toimittavat vuotta 2017 koskevat tiedot alla olevan aikataulun
mukaisesti ministeriön Kota-extranet – sovelluksen kautta Vipunen-tietokantaan.
Korkeakouluista kerättävissä vuotta 2017 koskevissa tiedoissa hyödynnetään Virta-
tietovarantoa opintopistetiedonkeruun, maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen,
avoimen ammattikorkeakoulutuksen ja osin julkaisujen tiedonkeruissa. Korkeakoulu
huolehtii, että se on päivittänyt ao. tiedonkeruita koskevat tietosisältönsä vähintään
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vaaditun tilannepäivän mukaiseksi ja siirtänyt sen lähdejärjestelmästään tietovarantoon
tiedonkeruuajankohtaan mennessä.

Opintopistetiedonkeruun lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö poimii vuonna 2018
Virtatietovarannosta seuraavia tietoja:

- Tiedot päällekkäisistä opinto-oikeuksista (syksy 2018)
- Opintopisteiden kuukausitason kertymätiedot (kuukausittain)
- Tiedot 55 opintopistettä tai ylitse suorittaneista opiskelijoista (kuukausittain, lopullinen
poiminta lokakuu 2018)
- Tiedot korkeakoulupaikan hakijoiden ja paikan vastaanottaneiden opiskelijoiden
aiemmista opinto-oikeuksista ja tutkinnoista korkeakouluissa (kevät ja syksy 2018)
- Tiedot maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneista opiskelijoista,
jotka ovat aloittaneet ammattikorkeakoulussa tutkintoon johtavat opinnot (kevät 2018)
- Tiedot suoritetuista opettajien pätevyyksistä (kesä 2018)
- Opiskelija- ja tutkintoaineistojen ennakkotiedot (syksy 2018 ja tammikuu 2018)

Poiminnoista ilmoitetaan korkeakouluille tarkemmin hyvissä ajoin ennen poiminnan
suorittamista. Poiminnat eivät aiheuta toimenpiteitä korkeakouluille.

Tiedonkeruiden aikataulu

Viimeistään 31.1.2018
 Alayksikkökoodit ja niihin liittyvät OKM:n ohjauksen alat

Viimeistään 28.2.2018
 Henkilöstötiedonkeruu
 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tiedonkeruu
 Sivutoimisen henkilöstön tiedonkeruu
 Maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen tiedonkeruu
 Toimipistetiedonkeruu
 Opinnäytetyöt
 Henkilöstöliikkuvuus
 Rekrytointitiedonkeruu (alustava, varmistuu tammikuussa 2018)

Viimeistään 15.3.2018
 Julkaisutiedonkeruu

Viimeistään 30.3.2018
 Taloustiedonkeruu

Tiedot ladataan Kota-järjestelmän kautta. Mallitiedostot löytyvät joulukuussa 2017
osoitteesta:
https://wiki.eduuni.fi/display/cscsuorat/2017+ammattikorkeakoulujen+mallitiedostot

Henkilöstö-, julkaisu- ja tutkimusrahoitustiedonkeruussa hyödynnetään ohjauksen ala -
tiedon johtamisessa vastuualueiden/laitosten ohjausten ala- jakaumaa. Tieto
jakaumasta toimitetaan omalla lomakkeella Kota-järjestelmän kautta 
tiedonkeruukäsikirjan ohjeistuksen mukaisesti 31.1.2018 mennessä.

Tarkemmat ohjeet tietojen toimituksesta ja tietosisältöjen tarkat määritykset löytyvät
tiedonkeruukäsikirjasta. Ammattikorkeakoulut vastaavat tietojen
oikeellisuudesta. Ammattikorkeakoulujen tulee varautua pyydettäessä selvittämään
tilastotietojen muodostamisperiaatteita ja tietosisältöä.
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Muut tiedontuottajat

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyödyntää omien tiedonkeruidensa lisäksi
Tilastokeskuksen keräämiä tietoja, Opetushallituksen toimittamia tietoja
opiskelijavalinnoista sekä Cimon toimittamia tietoja opiskelija- ja
asiantuntijaliikkuvuudesta. Ammattikorkeakoulujen tulee huolehtia tietojen
oikeellisuudesta ja päivityksestä edellä mainittujen tahojen ilmoittaman aikataulun ja
ohjeistuksen mukaisesti.

Vuotta 2018 koskevan tiedonkeruun muutokset

Mahdollisista muutoksista tiedonkeruisiin sovitaan korkeakoulujen kanssa Oppijan 
tietovirtojen ja Virta-opintotietopalvelun ohjausryhmässä sekä tutkimushallinnon 
tietovirtojen ja tutkimustietovarannon ohjausryhmässä.

Tilastotietojen käyttö perusrahoituksen laskentakriteeristössä

Ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentaperiaatteet määritellään Opetus- ja
kulttuuriministeriön asetuksessa 814/2016. Laskennassa käytettävien tilastotietojen
tarkennetut määritelmät on esitelty tämän kirjeen liitteessä 1.

Lisätietoja

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruiden yhteyshenkilönä toimii Pekka Syrjänen,
puh. 02953 30416.
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Ylitarkastaja Pekka Syrjänen
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