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Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli‐indikaattorien vuosikello 2017 

Ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen  laskentaperiaatteet määritellään opetus‐  ja kulttuuriministeriön 

asetuksessa  814/2016.  Käytettävät  kriteerit  kuvaavat  ammattikorkeakoulujen  koulutus‐  ja  tutkimus‐, 

kehittämis‐  ja  innovaatiotoimintaa.  Tiedot perustuvat  Tilastokeskuksen  ja opetus‐  ja  kulttuuriministeriön 

ammattikorkeakouluilta  keräämiin  tietoihin.  Osa  OKM:n  keräämistä  tiedoista  poimitaan  suoraan 

korkeakoulujen yhteisestä Virta‐tietovarannosta.  

Tietojen rikastaminen ja tuonti Vipuseen 

Alun  perin  ammattikorkeakouluilta  lähteviä  tietoja  rikastetaan  tiedonkeruuprosessin  aikana  tiettyjen 

rahoitusmalli‐indikaattoreiden osalta. Tilastokeskus rikastaa muiden  tietolähteidensä pohjalta keräämiään 

tutkintotietoja  tutkinnon  suorittaneiden  työllistymistiedoilla.  Indikaattoreiden  tarkempi  tietosisältö 

kuvataan vuosittain ammattikorkeakouluille lähetettävän tiedonkeruun ohjekirjeen liitteessä. 

Lukuun  ottamatta  ammatillisen  opettajankoulutuksen  tietoja,  kaikki  rahoitusmallissa  käytettävät 

indikaattoritiedot ovat ammattikorkeakoulujen nähtävissä Vipunen tilastopalvelun kautta. Tilastokeskuksen 

tiedonkeruiden  tiedot  tulevat  Vipuseen  OKM:n  ja  Tilastokeskuksen  tilastopalvelusopimuksen  aikataulun 

mukaisesti sitä mukaan, kun tiedot valmistuvat (ks. tarkemmin rahoitusmalli‐indikaattorien aikataulu 2017, 

seuraava  sivu).  OKM:n  suoraan  korkeakouluilta  keräämät  tiedot  päätyvät  heti  tiedonkeruuvaiheessa 

Vipuseen  tai  julkaisutiedonkeruun  osalta  siinä  vaiheessa,  kun  julkaisutiedonkeruun  käsittelyprosessi 

sisäisten duplikaattien ja yhteisjulkaisujen osalta on suoritettu. 

Vuodesta  2017  lähtien  rahoitusmallin  indikaattoritiedot  tullaan  kokoamaan  yhteen  raporttiin 

korkeakoulujen  käytössä  olevaan  extra‐Vipusen  raporttiin.  Tietoja  täydennetään  ko.  raportille  niiden 

saapuessa. 

Tietojen käyttö perusrahoituksen laskennassa 

Rahoitusmalliasetuksen  mukaisesti  laskennassa  indikaattoritiedoista  käytetään  kolmen  viimeisimmän 

saatavilla  olevan  tilastovuoden  tietoja.  Rahoitus  katsotaan  kesäkuussa  saatavilla  olevien  kolmen 

viimeisimmän  vuoden  tietojen  mukaan.  Suurin  osa  käytettävissä  olevista  tiedosta  on  kalenterivuoden 

tietoja ja tiedot edelliseltä vuodelta ovat saatavissa kevään aikana, eli edellisen kalenterivuoden tiedot ovat 

käytettävissä kesäkuussa. Tähän aikatauluun on kaksi poikkeusta. Tutkinnon suorittaneiden työllistyneiden 

tietojen saatavuus on riippuvainen Tilastokeskuksen työssäkäyntirekisterin valmistumisesta, jonka johdosta 

kesällä  on  saatavilla  vasta  toissavuoden  tiedot,  jotka  Tilastokeskus  toimittaa  toukokuussa.  Yli  55 

opintopistettä  lukuvuodessa  suorittaneiden  tietojen  osalta  tiedot  perustuvat  lukuvuositasoisiin  tietoihin. 

Koska  lukuvuosi  loppuu  vasta  31.7.  ja  ottaen  huomioon  suoritustietojen  rekisteröintiin  liittyvä  viive, 

rahoitusmallilaskelmissa käytetään kesäkuussa täydellisinä olevia edeltävän lukuvuoden tietoja. 

Tietojen tarkastusprosessi  

Rahoitusmalliluvut  päivittyvät  seuraavalla  sivulla  olevan  aikataulun mukaisesti  Vipusen  raporttien  lisäksi 

Extra‐Vipuseen  (https://extra.vipunen.fi/)  sijaitsevaan  rahoitusmallilukujen  koontidokumenttiin. 

Koontidokumentin rinnalla on erillinen dokumentti,  johon ammattikorkeakouluilta odotetaan hyväksyntää 

kunkin indikaattorin kohdalla. Ammattikorkeakoulu voi käydä hyväksymässä indikaattorikohtaiset arvot sitä 



     

mukaa  kun  tiedot  tulevat  näkyviin  dokumenttiin,  kuitenkin  viimeistään  31.5.  OKM  lähettää 

muistutusviestejä dokumentin täydentymisestä ammattikorkeakoulun sopimusvastaavalle  ja tiedonkeruun 

vastuuhenkilöille. Hyväksyntä  tulee merkata  indikaattorikohtaisesti. Mikäli  tiedoissa  on  virhe,  tulee  siitä 

ilmoittaa  välittömästi  osoitteeseen  kaisu.piiroinen@minedu.fi.      Em.  päivämäärän  jälkeen  ilmoitettuja 

korjauksia ei oteta huomioon minkään indikaattorin osalta rahoitusmallilaskennassa ao. vuoden laskennan 

osalta, kuitenkin korjaus vaikuttaa kahden seuraavan vuoden laskelmiin.  

 

Rahoitusmalli‐indikaattorien aikataulut 2017 

Koulutuksen rahoitusosuuden laskentaindikaattorit 

1. Ammattikorkeakouluissa suoritettujen ammattikorkeakoulututkintojen lukumäärä 

 helmikuu 2017 

2. Lukuvuodessa  vähintään  55  opintopistettä  suorittaneiden  ammattikorkeakoulututkintoa 

opiskelevien lukumäärä 

 lokakuu 2016.   

3. Kalenterivuonna  avoimessa  amk‐opetuksessa,  erillisinä  opintoina,  korkeakoulujen  välisten 

yhteistyösopimusten  perusteella,  maahanmuuttajien  valmentavassa  koulutuksessa  ja 

erikoistumiskoulutuksessa suoritettujen opintopisteiden määrä 

 maaliskuu 2017 

4. Ammattikorkeakoulujen tutkinto‐opiskelijoiden ulkomaisessa opiskelija‐ tai harjoittelijavaihdossa ja 

ulkomaisten  vaihto‐opiskelijoiden  ammattikorkeakouluissa  kalenterivuonna  suorittamat 

opintopisteet 

 maaliskuu 2017 

5. AVOP‐opiskelijapalautekyselyn  vastausten  ammattikorkeakouluille  tuottamien  pisteiden 

yhteenlaskettu määrä kalenterivuonna 

 helmikuu 2017 

6. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisten määrä Suomessa  

 toukokuu 2017 

7. Ammatillisessa  opettajankoulutuksessa  kalenterivuonna  ammatillisen  opettajankoulutuksen 

opintokokonaisuuden suorittaneiden lukumäärä. 

 helmikuu 2017 

Tutkimuksen rahoitusosuuden laskentaindikaattorit: 

1. Julkaisujen lukumäärä  

 toukokuu 2017 

2. Ammattikorkeakouluissa suoritettujen ylempien amk‐tutkintojen lukumäärä 

 helmikuu 2017 

3. Ulkopuolinen tutkimus‐ ja kehittämistoiminnan rahoitus 

 huhtikuu 2017 

4. Kansainvälisen opettaja‐ tai asiantuntijavaihdon liikkuvuusjaksojen kestot 

 maaliskuu 2017 


