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Opetus- ja kulttuuriministeriö 

PL 29 Meritullinkatu 10 0295 16001 09 135 9335 kirjaamo@minedu.fi 
00023 Valtioneuvosto Helsinki +358 295 16001 +358 9 135 9335

Yliopistot 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruu yliopistojen vuoden 2020 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 yliopistolain 51 

pykälään.  

Tässä kirjeessä esitellään vuodesta 2020 kerättävien tietojen sisältö täsmennyksineen, 

tiedonkeruiden aikataulu, tiedonkeruiden tulevien vuosien muutokset, tietojen käyttö 

perusrahoituksen laskentakriteeristössä ja muut tiedonkerääjät.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistoilta keräämät tiedot 

Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistoilta keräämät tiedot on määritelty erikseen www-

sivulla http://tiedonkeruu.fi. Sivustolla tiedonkeruiden sisältöä on mahdollista kommentoida 

ja tiedonkeruista voi esittää kysymyksiä.  

Yliopistot toimittavat vuotta 2020 koskevat tiedot alla olevan aikataulun mukaisesti 

ministeriön Kota-extranet – sovelluksen kautta Vipunen-tietokantaan. Lisäksi yliopistoista 

kerättävissä vuotta 2020 koskevissa tiedoissa hyödynnetään Virta-tietovarantoa 

opintopistetiedonkeruussa, julkaisutiedonkeruussa ja avoimen yliopiston opiskelijoita 

koskevissa tiedonkeruissa. Korkeakoulu huolehtii, että se on päivittänyt ao. tiedonkeruita 

koskevat tietosisältönsä vähintään vaaditun tilannepäivän mukaiseksi ja siirtänyt sen 

lähdejärjestelmästään tietovarantoon tiedonkeruuajankohtaan mennessä. 
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Tiedonkeruiden aikataulu 

Viimeistään 29.1.2021 

 Täydennyskoulutuksen tiedonkeruu 

Viimeistään 1.3.2021 

 Henkilöstötiedonkeruu 

 Opintopistetiedonkeruu (Virta-poiminta) 

 Opettaja- ja tutkijavierailujen tiedonkeruu 

 Tilatiedonkeruu 

 Toimipistetiedonkeruu 

 Harjoittelukoulujen tiedonkeruu 

 Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina –tiedonkeruu 

(Virta-poiminta) 

Viimeistään 15.3.2021 

 Julkaisutiedonkeruu (Virta-poiminta A-E julkaisujen osalta) 

Viimeistään 31.3.2021 

 Taloustiedonkeruu 

Viimeistään 30.9.2021 

 Rekrytointitiedonkeruu 

Tiedot ladataan Kota-järjestelmän kautta. Mallitiedostot osoitteesta: 

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=160175294 

Henkilöstö-, julkaisu- ja tutkimusrahoitustiedonkeruussa hyödynnetään ohjauksen ala –

tiedon tuottamisessa vastuualueiden/laitosten ohjausten ala- jakaumaa. Tieto jakaumasta 

toimitetaan omalla lomakkeella Kota-järjestelmän kautta tiedonkeruukäsikirjan ohjeistuksen 

mukaisesti 29.1.2021 mennessä. 

Tarkemmat ohjeet tietojen toimituksesta ja tietosisältöjen tarkat määritykset löytyvät 

tiedonkeruukäsikirjasta. Yliopistot vastaavat tietojen oikeellisuudesta. Yliopistojen tulee 

varautua pyydettäessä selvittämään tilastotietojen muodostamisperiaatteita ja tietosisältöä. 

Yllämainittujen tietojen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö poimii vuonna 2021 Virta-

tietovarannosta seuraavia tietoja: 

 Tiedot päällekkäisistä opinto-oikeuksista (syksy 2021) 

 Opintopisteiden kuukausitason kertymätiedot (kuukausittain) 

 Tiedot korkeakoulupaikan hakijoiden ja paikan vastaanottaneiden opiskelijoiden 

aiemmista opinto-oikeuksista ja tutkinnoista korkeakouluissa (kevät 2021 ja syksy 

2021) 

 Tiedot maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneista opiskelijoista, 

jotka ovat aloittaneet yliopistoissa tutkintoon johtavat opinnot (kevät 2021) 

 Tiedot opiskelijoiden opintopistekertymistä, (kuukausittain, lopullinen poiminta 

lokakuu 2021) 

 Tiedot suoritetuista opettajien pätevyyksistä (kesä 2021) 

 Opiskelija- ja tutkintoaineistojen ennakkotiedot (syksy 2021 ja tammikuu 2021) 

 Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet (kevät 2021) 
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Poiminnat eivät aiheuta toimenpiteitä korkeakouluille. Korkeakoulut vastaavat Virta-

tietovarannon sisällön täsmällisyydestä.  

Muut tiedontuottajat 

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyödyntää omien tiedonkeruidensa lisäksi Tilastokeskuksen 

keräämiä tietoja sekä Opetushallituksen toimittamia tietoja opiskelijavalinnoista sekä 

opiskelijaliikkuvuudesta. Yliopistojen tulee huolehtia tietojen oikeellisuudesta ja 

päivityksestä edellä mainittujen tahojen ilmoittaman aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. 

Vuotta 2021 koskevan tiedonkeruun muutokset 

Vuoden 2021 tiedonkeruissa tulee muutoksia rekrytointitiedonkeruuseen. Vuoden 2021 

tiedoista lähtien tiedonkeruun tilastovuodeksi muutetaan palvelussuhteen alkamisvuosi. 

Tilastovuoden muuttaminen koskee sekä hakujen että rekrytoitujen henkilöiden tietoja 

(tiedonkeruulomakkeet a, b ja c). Samalla tiedonkeruun ajankohta siirtyy keväälle muiden 

tiedonkeruiden kanssa samaan aikaan. Muutos koskee vuonna 2022 kerättäviä tietoja ja 

merkitään tiedonkeruun käsikirjaan syksyllä 2021. Vuodelta 2020 kerättäviin tietoihin 

muutos vaikuttaa siten, että vuoden 2020 tiedonkeruussa raportoidaan vain ne 2020 haut, 

joista henkilölle on tehty työsopimus vuonna 2020. 

Muista mahdollisista muutoksista sovitaan korkeakoulujen kanssa Oppijan tietovirtojen ja 

Virta-opintotietopalvelun ohjausryhmässä sekä tutkimushallinnon tietovirtojen ja 

tutkimustietovarannon ohjausryhmässä. 

Tilastotietojen käyttö perusrahoituksen laskentakriteeristössä 

Yliopistojen perusrahoituksen laskentaperiaatteet määritellään Opetus- ja 

kulttuuriministeriön asetuksessa 119/2019. Laskennassa käytettävien tilastotietojen 

tarkennetut määritelmät on esitelty tämän kirjeen liitteessä 1. 

Lisätietoja 

Opetus-ja kulttuuriministeriön tiedonkeruiden yhteyshenkilönä toimii Jukka Haapamäki, 
puh. 029- 5330088. 

Ylijohtaja Atte Jääskeläinen 

Opetusneuvos Jukka Haapamäki 

Liitteet Yliopistojen perusrahoituksen laskennassa käytettävien tilastotietojen määritelmät 2021 

Jakelu Oulun yliopisto 
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT 
Helsingin yliopisto 
Aalto-korkeakoulusäätiö sr / Aalto-yliopisto 
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Jyväskylän yliopisto 
Itä-Suomen yliopisto 
Lapin yliopisto 
Turun yliopisto 
Vaasan yliopisto 
Tampereen yliopisto 
Åbo Akademi 
Taideyliopisto 
Svenska Handelshögskolan 

Tiedoksi OKM KTPO Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 
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Yliopistojen perusrahoituksen laskennassa käytettävien tilastotietojen 

määritelmät 2021  

 

Koulutuksen rahoitusosuuden laskentakriteerit 

1. Yliopistossa kalenterivuonna suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen painotettu lukumäärä 

Yliopistossa suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen painotettu määrä. Tutkintojen määriä 

painotetaan kertoimilla, jotka liittyvät tutkinnon suorittamiseen tavoiteajassa, toisen saman koulutusasteen 

tutkinnon suorittamiseen sekä suoritetun tutkinnon alaryhmään. Tilauskoulutuksessa suoritettuja tutkintoja 

ei huomioida. 

 

Tutkinnon tavoiteaika tarkoittaa yliopistolain 40 §:ssä määriteltyä tavoiteaikaa. Tutkinnon suorittamisaikaan 

ei lasketa mukaan niitä lukuvuosia jolloin opiskelija on yliopistolain mukaisesti ilmoittautunut poissaolijaksi. 

Mikäli opiskelijalle on annettu tutkinnon suoritusoikeus samaan aikaan sekä alempaan että ylempään 

korkeakoulututkintoon, on tutkinnon tavoiteaika näiden opinto-oikeuksien yhteenlaskettu aika ja tutkinnon 

suorittamisaika lasketaan alemman korkeakoulututkinnon aloittamisajasta. Tavoiteaika huomioidaan 

tutkintojen määrien painotuksessa seuraavien kertoimien mukaisesti: 

 

- Tutkinto suoritettu määräajassa: kerroin 1,5  

- Tutkinto suoritettu enintään 12 kuukautta määräajan jälkeen: 1,3  

- Tutkinto suoritettu yli 12 kuukautta määräajan jälkeen: 1 

 

Mikäli tutkinnon suorittaja on aiemmin suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa ylemmän 

korkeakoulututkinnon, painotetaan ko. tutkintoa kertoimella 0,7. 

Ylemmät korkeakoulututkinnot on jaettu kolmeen ryhmään, jotka huomioivat tutkintojen järjestämisestä 

aiheutuvia kustannus- ja muita eroja. Ryhmäkohtaiset kertoimet ovat seuraavat: 

- ryhmä A: kerroin 1  

- ryhmä B: kerroin 1,75  

- ryhmä C: kerroin 3 

 

Tutkintojen määrät huomioidaan enintään sopimuskaudelle asetettua koulutusalaryhmittäistä 

tutkintotavoitetta vastaavaan rahoitusrajaan saakka. Mikäli yliopiston kolmen vuoden tutkintototeuman 

keskiarvo ylittää OKM:n ja yliopiston sopimuksessa sovitun tutkintomäärien rahoitusrajan, rahoitusrajan 

mukaista koulutusalaryhmän tutkintomäärää painotetaan em. kohtien mukaisten kertoimien keskiarvolla 

kaikista koulutusalaryhmän tutkinnoista. 

 

Tutkintomäärien rahoitusrajat sovitaan seuraaville koulutusalaryhmille: 

1) kasvatusalat; 

2) taiteet ja kulttuurialat; 

3) yhteiskuntatieteet ja humanistiset alat; 

4) liiketalous, hallinto- ja oikeustieteet; 

5) luonnontieteet sekä maatalous- ja metsätieteelliset alat; 

6) tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat; 

7) lääketiede ja hammaslääketiede; 

8) terveys- ja hyvinvointialat sekä palvelualat. 
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Lähde: OKM:n poiminta Virta-tietovarannosta. 

Poiminnan tarkempi määritelmä: https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=76535922 

 

 

2. Yliopistossa kalenterivuonna suoritettujen alempien korkeakoulututkintojen lukumäärä  

 

Yliopistossa suoritettujen alempien korkeakoulututkintojen painotettu määrä. Tutkintojen määriä 

painotetaan kertoimilla, jotka liittyvät tutkinnon suorittamiseen tavoiteajassa, toisen saman koulutusasteen 

tutkinnon suorittamiseen sekä suoritetun tutkinnon alaryhmään. 

 

Tutkinnon tavoiteaika tarkoittaa yliopistolain 40 §:ssä määriteltyä tavoiteaikaa. Tutkinnon suorittamisaikaan 

ei lasketa mukaan niitä lukuvuosia jolloin opiskelija on yliopistolain mukaisesti ilmoittautunut poissaolijaksi. 

Tavoiteaika huomioidaan tutkintojen määrien painotuksessa seuraavien kertoimien mukaisesti: 

 

- Tutkinto suoritettu määräajassa: kerroin 1,5  

- Tutkinto suoritettu enintään 12 kuukautta määräajan jälkeen: 1,3  

- Tutkinto suoritettu yli 12 kuukautta määräajan jälkeen: 1 

 

Mikäli tutkinnon suorittaja on aiemmin suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa alemman 

korkeakoulututkinnon, painotetaan ko. tutkintoa kertoimella 0,7. 

Alemmat korkeakoulututkinnot on jaettu kolmeen ryhmään, jotka huomioivat tutkintojen järjestämisestä 

aiheutuvia kustannus- ja muita eroja. Ryhmäkohtaiset kertoimet ovat seuraavat: 

- ryhmä A: kerroin 1  

- ryhmä B: kerroin 1,75  

- ryhmä C: kerroin 3 

 

Lähde: OKM:n poiminta Virta-tietovarannosta. 

Poiminnan tarkempi määritelmä: https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=76535922 

 

 

3. Jatkuva oppiminen 

 

Avoimena yliopisto-opetuksena, erillisellä opinto-oikeudella suoritetut opintopisteet tai 

erikoistumiskoulutuksessa suoritetut opintopisteet. Mukaan ei lasketa asianomaisen yliopiston tutkinto-

opiskelijoiden (perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat) tai vaihto-opiskelijoiden suorituksia (vaikka he opiskelisivat 

avoimena korkeakouluopetuksena tarjottavassa opetuksessa). Sisältää erillisillä opinto-oikeuksilla 

opettajankoulutuksen opintoja suorittavien suoritukset.  

 

Tiedot perustuvat OKM:n tiedonkeruuseen opintopisteistä ja sen seuraaviin kohtiin: 

3.1.4.5. Avoimessa korkeakouluopetuksessa suoritetut opintopisteet, 

3.1.4.6. Erillisillä opinto-oikeuksilla opintoja suorittavien suoritukset, 

3.1.4.7. Erillisillä opinto-oikeuksilla opettajankoulutuksen opintoja suorittavien suoritukset ja 

3.1.4.9. Erikoistumiskoulutuksessa suoritetut opintopisteet 

 

Lähde: OKM:n opintopistetiedonkeruu. 
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4. Yhteistyöopinnot 

 

Korkeakoulujen välisillä yhteistyösopimuksilla opiskelevien suorittamat opintopisteet. 

 

Tiedot perustuvat OKM:n tiedonkeruseen opintopisteistä ja sen seuraaviin kohtiin: 

3.1.4.4. Korkeakoulujen välisillä yhteistyösopimuksilla opiskelevien suorittamat opintopisteet. 

 

Lähde: OKM:n opintopistetiedonkeruu. 

 

 

5. Valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn vastausten yliopistolle tuottamien pisteiden yhteenlaskettu 

määrä kalenterivuonna 

 

Valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn vastausten tuottamien pisteiden yhteenlaskettu määrä. Huomioon 

otetaan alla olevat väittämät. Opiskelijapalautekyselyssä opiskelijat, jotka ovat suorittaneet alempaan 

korkeakoulututkintoon kuuluvat opinnot, tai aloilla, joilla ei ole alempaa korkeakoulututkintoa, kolme vuotta 

aiemmin opintonsa aloittaneet vastaavat alla oleviin väittämiin. Väittämiin annetut vastaukset pisteytetään 

seuraavan mukaisesti. 

 

5 pistettä samaa mieltä / erittäin helppoa  

4 pistettä osittain samaa mieltä / melko helppoa  

3 pistettä osittain eri mieltä / melko hankalaa  

2 pistettä eri mieltä / erittäin hankalaa  

1 piste en tarvinnut / en pysty arvioimaan 

 

Koulutuksen rahoitusosuuden laskennassa huomioon otettavat valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn 

väittämät 

 

1. Voin hyvin yliopistossani. 
2. Olen tyytyväinen omaan opiskeluuni. 
3. Koulutuksen myötä kehittynyt osaamiseni vastaa odotuksiani. 
4. Koulutukseni vastasi sille asetettuja tavoitteita. 
5. Opetus oli mielestäni pääosin laadukasta. 
6. Olen tyytyväinen käytettyihin opetusmenetelmiin. 
7. Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta kandidaatin tutkielman laatimiseen / opinnäytteen tekemiseen 
8. Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta opintojen suunnitteluun. 
9. Miten helppoa tai vaikeaa on ollut löytää opintoihisi liittyvää tietoa ja tukea? 
10. Ongelmatilanteissa olen tarvittaessa löytänyt henkilön, jolta olen voinut pyytää neuvoa. 
11. Olen ollut tyytyväinen opinto-ohjelmani tarjoamiin vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksiin. 
12. Olen ollut tyytyväinen vuorovaikutukseeni opetushenkilökunnan kanssa. 
13. Opettajilta saamani palaute on auttanut minua opinnoissani. 

 

Lähde: Valtakunnallinen opiskelijapalautekysely. 

 

6. Yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisten määrä Suomessa 

kalenterivuosittain, vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen 
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Tilastovuotta edeltävän vuonna ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista Suomessa työllistyneet 

tilastovuoden lopussa. Tilastokeskuksen pääasiallisen toiminnan ryhmistä lasketaan mukaan ryhmät 

”päätoiminen työllinen” ja ”työllinen opiskelijat”. Yrittäjiksi työllistyneiden tutkinnon suorittaneiden määrä 

kerrotaan kahdella. Työllistymistiedot Tilastokeskuksen työssäkäyntiaineistosta, tutkintotiedot 

Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruusta. 

 

Lähde: Tilastokeskus 

 

 

7. Valtakunnallisen uraseurantakyselyn vastausten yliopistolle tuottamien pisteiden yhteenlaskettu määrä 

kalenterivuonna 

 

Valtakunnallisen uraseurantakyselyn vastausten tuottamien pisteiden yhteenlaskettu määrä. Huomioon 

otetaan alla olevat väittämät. Uraseurannan kohderyhmään kuuluivat kaikki viisi vuotta ennen tilastovuotta 

ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneet. 

Väittämiin annetut vastaukset pisteytetään kussakin kysymyksessä käytetyllä vastausasteikolla asteikolla 1-

6. 

Koulutuksen rahoitusosuuden laskennassa huomioon otettavat valtakunnallisen uraseurantakyselyn 

väittämät: 

Kysymyksen 3: ” Arvioi vuonna 201x suorittamaasi tutkintoa seuraavien väittämien perusteella. 

Valitse sopivin vaihtoehto.” neljäs väittämä: ” Koulutus antoi riittävät valmiudet työelämään.” 

Kysymys: 4. ”Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna 201x suorittamaasi tutkintoon 

työurasi kannalta?” 

Kysymys 19: ” Miten hyvin pystyt (tällä hetkellä) hyödyntämään yliopistossa oppimiasi 

tietoja ja taitoja.” 

Kysymys: 20: ” Miten hyvin työsi vastaa (tällä hetkellä) vaativuustasoltaan yliopistollista 

koulutustasi.” 

Kysymyksen 24: ”Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi?” 
kysymysvaihtoehto: 

”Miten yliopisto-opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia?” Tästä väittämät: 
- 3. analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot 
- 4. tiedonhankintataidot 
- 21. kyky oppia ja omaksua uutta 
- 23. tieteidenvälisyys/moniammatillisissa ryhmissä toimiminen 
- 26. itseohjautuvuus/oma-aloitteisuus 
- 27. yrittäjyystaidot 
 

Kysymyksen 24 painoarvo laskennassa olisi yhteensä 1, jolloin yksittäinen väittämä laskennassa olisi 

painoarvoltaan 1/6 

Lähde: Valtakunnallinen uraseurantakysely. 
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Tutkimuksen rahoitusosuuden laskentakriteerit 

 

1. Julkaisujen lukumäärä tiedonkeruu- ja tasoluokittain kertoimella painotettuna 

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruun julkaisutyyppeihin A, B, C, D ja E kuuluvat julkaisut. 

Julkaisuja painotetaan hyödyntäen Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämää 

julkaisufoorumiluokitusta seuraavasti: 

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit (julkaisuluokka A) ja tieteellisen teoksen toimittaminen (julkaisuluokka 

C2) 

- Julkaisufoorumin mukainen tasoluokka 0:  kerroin 0,1 

- Julkaisufoorumin mukainen tasoluokka 1:  kerroin 1 

- Julkaisufoorumin mukainen tasoluokka 2:  kerroin 3 

- Julkaisufoorumin mukainen tasoluokka 3:  kerroin 4 

Kustannettu tieteellinen erillisteos (julkaisuluokka C1) 

- Julkaisufoorumin mukainen tasoluokka 0:  kerroin 0,4 

- Julkaisufoorumin mukainen tasoluokka 1:  kerroin 4 

- Julkaisufoorumin mukainen tasoluokka 2:  kerroin 12 

- Julkaisufoorumin mukainen tasoluokka 3:  kerroin 16 

Vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisujen (julkaisuluokat A ja C) osalta avoimesti saatavilla olevia julkaisuja 

painotetaan kertoimella 1,2. Avoin saatavuus tarkoittaa sitä, että julkaisu on merkitty OKM:n tiedonkeruussa 

joko ”open access –julkaisukanavassa ilmestyneeksi”, ”hybridijulkaisukanavassa ilmestyneeksi avoimeksi 

julkaisuksi” tai ”rinnakkaistallennetuksi”. 

Julkaisutiedonkeruun luokat B, D1-D4, D6, E1 ja E3 painotetaan kertoimella 0,1 ja julkaisutiedonkeruun luokat 

D5 ja E2 painotetaan kertoimella 0,4. 

Julkaisufoorumiluokituksen päivitysarviointi tapahtuu 4 vuoden välein. Uusin päivitysarviointi tehtiin vuonna 

2018 ja sitä sovelletaan vuoden 2019 julkaisuihin. Aiempien vuosien julkaisuihin sovelletaan vuonna 2015 

päivitettyä luokitusta. Aiemmin luokittamattomia julkaisufoorumeita koskevat täydennysarviointien 

päätökset (tasoluokka 0 tai 1) otetaan vuosittain huomioon takautuvasti aiempien vuosien julkaisuihin. 

Julkaisutietoja on mahdollista toimittaa vuoden 2020 tiedoista lähtien attribuuttipohjaisena tarkoittaen, että 

yksittäisten julkaisutyyppien sijasta julkaisusta toimitetaan ne attribuutit, jotka määräävät julkaisun 

julkaisutyypin. Attribuuttipohjaisina toimitetut luokittelutiedot käännetään rahoitusmalliasetuksessa 

mainituiksi julkaisutyypeiksi tiedonkeruuohjeistukseen sisältyvän vastaavuustaulukon kautta. 

 https://wiki.eduuni.fi/display/cscsuorat/Attribuuttien+ja+julkaisutyyppien+vastaavuustaulukko 

Julkaisujen avoin saatavuus –tieto on mahdollista toimittaa vuoden 2020 tiedonkeruusta lähtien uusien 

muuttujien avulla (julkaisukanavan avoin saatavuus ja yksittäisen julkaisun avoin saatavuus). Uusien 

muuttajien mukaiset tiedot käännetään rahoitusmalliasetuksessa mainituiksi tiedoiksi 

tiedonkeruuohjeistukseen sisältyvän vastaavuustaulukon kautta. 

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=176850252 

Lähde: OKM:n julkaisutiedonkeruu 

 

https://wiki.eduuni.fi/display/cscsuorat/Attribuuttien+ja+julkaisutyyppien+vastaavuustaulukko
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=176850252
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2. Yliopistossa suoritettujen tohtorin tutkintojen lukumäärä enintään sopimuskaudelle asetettuun 

yliopistokohtaiseen tavoitteeseen saakka 

Yliopistossa suoritettujen tohtorin tutkintojen määrä. 

Lähde: Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruu. 

 

3. Kansainvälinen kilpailtu tutkimusrahoitus 

Ulkomaisella kilpaillulla tutkimusrahoituksella tarkoitetaan yliopiston tilikauden aikana syntyneitä 

tutkimusmenoja vastaavaa rahoitusta, joka on ilmoitettu seuraavissa opetus- ja kulttuuriministeriön 

tutkimusrahoitusta koskevan tiedonkeruun luokissa: 

1) suoraan Euroopan unionilta tuleva puiteohjelmarahoitus tai muu laadullisesti kilpailtu EU-rahoitus; 

2) ulkomaiset rahastot ja säätiöt; 

3) kansainväliset järjestöt; tai 

4) muu ulkomainen rahoitus. 

 

4. Kotimainen tutkimusrahoitus sekä kotimainen ja kansainvälinen yritysrahoitus 

Muulla kilpaillulla tutkimusrahoituksella tarkoitetaan yliopiston tilikauden aikana syntyneitä tutkimusmenoja 

vastaavaa rahoitusta, joka on ilmoitettu seuraavissa opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimusrahoitusta 

koskevissa tiedonkeruun luokissa: 

1) Suomen Akatemia; 

2) Innovaatiorahoituskeskus Business Finland; 

3) kotimaiset yritykset; tai 

4) ulkomaiset yritykset. 

Lähde: OKM:n taloustiedonkeruu 

 

Rahoituksen laskennassa kaikista tiedoista käytetään kolmen tuoreimman saatavilla olevan tilastovuoden 

tietoja. 
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