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Opetusministeriölle

Opetusministeriö asetti 17.2.2005 työryhmän, jonka tehtävänä oli

1) tehdä ehdotus opetusministeriön, Tilastokeskuksen ja Opetushallituksen toimesta

tehtävän ammattikorkeakouluja koskevan tilasto- ja tietotuotannon yhteensovittamisesta

ja kehittämisestä,

2) selvittää mahdolliset muutostarpeet ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusrahoitukseen

ja yleisten kriteerien mittaamismenetelmiin tavoitesopimuskaudelle 2007–2009,

3) tehdä ehdotus AMKOTA tietokannan tietosisällön kehittämisestä.

Työryhmän puheenjohtajaksi opetusministeriö kutsui johtaja Hannu Sirénin opetusministe-
riöstä ja jäseniksi vararehtori Kaisa Lahtisen Tampereen ammattikorkeakoulusta, rehtori Eeva-
Liisa Antikaisen Humanistisesta ammattikorkeakoulusta, kehityspäällikkö Ismo Kantolan
Turun ammattikorkeakoulusta, rehtori Erkki Karppasen Mikkelin ammattikorkeakoulusta,
talousjohtaja Mirja Pöhön Hämeen ammattikorkeakoulusta, ylitarkastaja Tarmo Mykkäsen,
erikoissuunnittelija Tuulikki Kosken ja erikoissuunnittelija Kari Korhosen opetusministe-
riöstä sekä projektipäällikkö Ritva Sammalkiven Opetushallituksesta, erityisasiantuntija Päivi
Rajalan Suomen Kuntaliitosta, asiamies Airi Jaron Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:sta,
yliaktuaari Miikka Paajavuoren Tilastokeskuksesta ja koulutuspoliittinen sihteeri Pirve
Lapiolahden Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto SAMOK ry:stä. Työ-
ryhmän sihteerinä toimi Kari Korhonen.

Työryhmässä Päivi Rajalan sijaisena hänen estyneenä ollessaan toimi Johan Hahkala
Suomen Kuntaliitosta ja Pirve Lapiolahden sijaisena hänen estyneenä ollessaan Minna
Nieminen SAMOK:sta.

Työryhmässä kuultiin asiantuntijoina suunnittelija Hannele Salmista Korkeakoulujen
arviointineuvostosta sekä erikoissuunnittelija Pirjo Zirraa ja tutkija Irma Garamia Kansain-
välisen henkilövaihdon keskus CIMO:sta.

Työryhmä kokoontui kymmenen kertaa.
Työryhmän määräaika oli 30.9.2005.



Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa muistionsa opetusministeriölle.

Helsingissä 11. lokakuuta 2005.
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1 Johdanto

Tietotuotanto on keskeinen osa opetusministeriön tulosohjausta ja -johtamista ja siihen sisäl-
tyvillä hankkeilla toteutetaan ministeriön toiminnan osalta hallitusohjelmaa ja hallituksen
strategia-asiakirjaa ja sen politiikkaohjelmia. Opetusministeriö ohjaa ammattikorkeakoulujen
toimintaa tavoiteohjauksella. Sovittujen tavoitteiden toteutumisen seuranta ja arviointi edel-
lyttää kiinteästi päätöksentekojärjestelmään liittyviä yhteisesti käytössä olevia hyviä tietoaineis-
toja. Opetushallinnon ohjausjärjestelmien edellyttämää perustilastotuotantoa ja siihen liitty-
vää tiedonkeruuta on keskitetty ja halutaan keskittää edelleenkin mahdollisimman laajasti
Tilastokeskukseen. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen ohjaus on keskitetty opetus-
ministeriöön. Opetushallitus huolehtii eräistä ammattikorkeakouluihin liittyvistä palvelu-
tehtävistä, kuten ammattikorkeakouluja koskevien valtakunnallisten koulutusoppaiden tuot-
tamisesta, yhteishakujärjestelmien sekä hakija- ja opiskelupaikkajärjestelmän ylläpitämisestä,
rahoitukseen liittyvistä tiedonkeruista sekä koulutuksen mitoituksen ennakoinnista. Tässä
muistiossa tietotuotantoa ja tietohallintoa laajemminkin tarkastellaan ammattikorkeakoulu-
jen ja näiden eri viranomaistahojen keskinäisen yhteistyön ja työnjaon näkökulmasta.

Opetusministeriö on vuodesta 1994 alkaen myöntänyt vuosittain ammattikorkea-
kouluille tuloksellisuuden perusteella ylimääräisiä määrärahoja. Ammattikorkeakoulujen
tuloksellisuusrahoituksen tarkoituksena on edistää ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatua ja
tasoa sekä parantaa ammattikorkeakoulujen tuloksellisuutta yleisesti. Tuloksellisuusrahoituk-
sen mittaamismenetelmiä tarkasteltaessa lähtökohtana on ammattikorkeakoululaissa määritel-
lyt ammattikorkeakoulujen tehtävät. Edellisen kerran ammattikorkeakoulujen tulokselli-
suusrahoituksen mittaamismenetelmiä uudistettiin vuonna 2003 koskien tavoitesopimus-
kautta 2004–2006. Muistiossa mittareita arvioidaan nyt tulevan tavoitesopimuskauden
2007–2009 tarpeiden näkökulmasta sekä nykyisestä mittaristosta saatujen kokemusten perusteella.

AMKOTA-tietojärjestelmää on kehitetty tilastotietokannasta opetusministeriön ja
ammattikorkeakoulujen väliseksi asiointikanavaksi siten, että nykyisin sitä voi pitää opetus-
ministeriön on ammattikorkeakoulujen yhteisenä, tavoite- ja tulosohjausprosessia tukevana ja
tuloksellisuuden ja tehokkuuden arviointia palvelevana päätöksenteko- ja tietojen analysointi-
järjestelmänä. Tavoitesopimuskauden 2007–2009 uudet ja muuttuvat mittarit sekä muu
tilastoinnin kehittäminen aiheuttaa AMKOTA:an muutostarpeita. AMKOTA:lla on myös
tiivis kytkentä Opetushallituksen järjestelmiin (koulutustiedotus, opiskelijavalinta, hakija- ja
opiskeluoikeusrekisteri) niin järjestelmien välisen tiedonsiirron kuin osittain yhteisten tai
muutoin toisiinsa liittyvien sovellusten ja laitteistojen kautta. Muistiossa käsitellään näitä
asioita sekä lisäksi eräitä AMKOTA:an läheisesti liittyviä Tilastokeskuksen ja opetushallinnon
välisiä menossa olevia kehittämishankkeita ja mahdollisia uusia yhteistyötarpeita.
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2 Ammattikorkeakouluja
koskeva tietohallinto ja
tilastotuotanto

2.1 Tietohallinnon periaatteet julkishallinnossa

Tietoyhteiskuntakehityksen edistäminen julkishallinnon tietohallinnossa sisältyy sekä hallitus-
ohjelmaan että tietoyhteiskuntaohjelmaan. Valtionhallinnon tietohallinnon menettelytapojen
uudistamisesta (TIME-työryhmä) konsernimaiseen suuntaan on valmistunut linjaukset loka-
kuussa 2004. Uudistuksen toimeenpano on aloitettu ValtIT-hankkeena. Hankkeessa on
mietitty toimivaltaan liittyviä kysymyksiä, valtionhallinnon yhteisiä IT-palveluja sekä
talouteen ja voimavaroihin liittyviä kysymyksiä. Valtiovarainministeriöön on valittu uusi IT-
johtaja ja perustettu valtion IT-johtamisyksikkö 1.4.2005. Johtamisyksikön apuna toimii
valtion IT koordinaatioryhmä (Vitko), jonka yhtenä tehtävänä on vuoden 2005 loppuun
mennessä laatia valtion IT-strategia.

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittämi-
sestä (KuntaTIME) on valmistunut loppuraportti elokuussa 2005. Työryhmä keskittyi kehit-
tämisen keihäänkärkialueiden tunnistamiseen sekä konkreettisten kehittämishankkeiden
löytämiseen kultakin keihäänkärkialueelta. Työryhmä katsoi myös opetustoimen tärkeäksi
kehittämisalueeksi, joka tulisi selvittää jatkotyönä mahdollisimman nopeasti.

2.2 Tietohallinnon periaatteet opetushallinnon alalla

Opetusministeriö vastaa toimialaansa kuuluvien koulutus-, tiede- ja kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisopolitiikan tehtävien hoidosta. Osana näitä tehtäviä opetusministeriö vastaa hallinnon-
alansa tietohallinnon ja tietojärjestelmien yhteensovittamisesta ja strategisista linjauksista.
Ministeriön alaiset virastot ja laitokset, kuten Opetushallitus, vastaavat oman virastonsa
tietohallinnosta sekä tietohallintotyöhön liittyvien hankkeiden ylläpidosta ja kehittämisestä
opetusministeriön kanssa solmittujen tulossopimusten mukaisesti ja niistä tehtävistä lähtien,
jotka on määritelty lainsäädännössä ja muissa säädöksissä.

Kaikilla koulutuspolitiikan sektoreilla ja tiedepolitiikassa lainsäädäntöä on kevennetty ja
toimivaltaa on siirretty koulutuksen järjestäjille ja korkeakouluille. Lainsäädännössä asetettu-
jen keskeisten tavoitteiden toimeenpanossa on enenevässä määrin siirrytty normiohjauksesta
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informaatio-ohjaukseen ja tietojohtamiseen. Lainsäädäntö ja asetettujen tavoitteiden toteutu-
misen seuranta ja arviointi on tullut yhä keskeisemmäksi ohjauksen avaintekijäksi.

Ministeriön asettamien strategisten ja tulostavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden
analysointi laadun ja tuloksellisuuden näkökulmasta edellyttää systemaattisten arviointimene-
telmien käyttöä. Säädös- sekä muu päätöksenvalmistelu vaatii laajaa ja tarkkaa tietoa. Myös
Opetushallituksella on laajoja seuranta-, arviointi- ja ennakointitehtäviä.

Tilastokeskuksella tilastotoimen yleisviranomaisena on tehtävänä laatia yhteiskuntaoloja
koskevia tilastoja ja selvityksiä, kerätä ja ylläpitää yhteiskuntaa kuvaavia tietoaineistoja, hoitaa
tietopalvelua ja edistää tilastotiedon hyväksikäyttöä, kehittää tilastomenetelmiä ja tehdä tilas-
tojen kehittämiseksi palvelevaa tutkimustyötä, huolehtia valtion tilastotoimen yleisestä kehit-
tämisestä yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kanssa ja osallistua Suomen kansain-
väliseen tilastoyhteistyöhön ja koordinoida sitä.

Koulutuksen järjestäjillä ja oppilaitoksilla on tietotarpeita, jotka liittyvät yleisen seurannan
ja päätöksenteossa tarvittavien tietojen lisäksi erityisesti oman toiminnan arviointiin ja johta-
miseen. Oppilaitosten sisäiseen kehittämiseen tarvitaan vertailutietoa muiden oppilaitosten
toiminnasta.

Tilastokeskuksen ja opetushallinnon tietotuotannon/analyysien nykyistä laajemman avoi-
muuden ja julkistamisen avulla koulutuksen järjestäjille ja oppilaitokselle samoin kuin erilai-
sille sidosryhmille (kuten opiskelija- ja ammattijärjestöt ja elinkeinoelämän järjestöt) syntyy
mahdollisuus laatia analyysejä koulutusalojen, tutkintojen, koulutusohjelmien ja toimipis-
teidensä toiminnasta sekä vertailusta muihin toimijoihin.

2.3 Keskeiset viranomaistoimijat ja
niiden välinen työnjako ja yhteistyö

Opetusministeriö

Opetusministeriölle kuuluu osana toimintaansa vastuu hallinnonalansa tietohallinnon ja tie-
tojärjestelmien yhteensovittamisesta ja strategisista linjauksista.

Opetusministeriöllä on ammattikorkeakoulujen kanssa yhteinen, tavoite- ja tulosohjaus-
prosessia tukeva ja tuloksellisuuden ja tehokkuuden arviointia palveleva päätöksenteko- ja tie-
tojen analysointijärjestelmä AMKOTA, joka toimii myös opetusministeriön ja ammattikor-
keakoulujen sähköisen asioinnin järjestelmänä. AMKOTA:n sisältämää päätöstietoa ovat toi-
milupapäätökset, koulutusohjelmapäätökset ja sovitut aloituspaikat. Ammattikorkeakoulut
tekevät päätöksentekoprosessiin liittyvät omat koulutusohjelma- ja aloituspaikkaesityksensä
sekä hanke-esityksensä AMKOTA:n kautta. Tässä ominaisuudessa AMKOTA:an tiedot luo-
vat perustan muidenkin ammattikorkeakoulukoulutusta koskevien järjestelmien tiedoille,
kuten Opetushallituksen ylläpitämien koulutusopasjärjestelmän (AMKOPAS), yhteishakujär-
jestelmien (AMKYH) ja (AMKOPE) ja hakija- ja opiskelupaikkajärjestelmän (AMKOREK)
tiedoille.

Päätöstietokannan ohella AMKOTA on laaja tilastotietokanta, joka sisältää tietoa ammat-
tikorkeakouluopiskelijoista (hakeneista, aloittaneista, opiskelijoista, tutkinnoista, tutkinnon
jälkeisestä sijoittumisesta) sekä opinnoista ja henkilökunnasta. Parasta aikaa AMKOTA:n
raportointia ollaan kehittämässä, ja tuleva raportointijärjestelmä tulee antamaan entistä laa-
jemmat sekä joustavammat tiedonhakumahdollisuudet ammattikorkeakouluille ja muille
käyttäjille.

Opetusministeriö periaatteena on, että se hankkii tietokantaan tilastotietoa pääasiassa
Tilastokeskuksesta sekä niiltä viranomaisilta, joille toimintojen hoitamisen myötä tieto-
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järjestelmiin ja rekistereihin tallentuu tarvittavaa tietoa. AMKOTA:an siirretään Opetushal-
lituksesta tietoja hakijoista ja opiskelupaikan vastaanottaneista samoin kuin Kansainvälisen
henkilövaihdon keskuksen (CIMO) ammattikorkeakouluilta keräämiä tietoja. Näitä tietoja
täydennetään erikseen tavoite- ja tulosohjausprosessin tarpeisiin kerättävillä tiedoilla, joita ovat
mm. opinnoista sekä opettajista ja muusta henkilökunnasta kerättävät tiedot.

Opetusministeriön oikeudesta saada ammattikorkeakouluilta tarvitsemiaan tietoja sääde-
tään ammattikorkeakoululaissa. Siinä todetaan, että ammattikorkeakoulun on pyynnöstä toi-
mitettava opetusministeriölle sen määräämät koulutuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoin-
nin ja seurannan edellyttämät tiedot. Ammattikorkeakoululaissa todetaan myös, että ammat-
tikorkeakoululla on oikeus saada valtion ja kuntien viranomaisilta koulutuksen suunnittelun
ja järjestämisen kannalta tarpeelliset tilastotiedot ja muut vastaavat tiedot.

Tilastokeskus

Tilastokeskuksella yleistilastoviranomaisena on oikeus ja vastuu myös opetusministeriön
hallinnonalan perustilastojen, esim. ammattikorkeakoulutilastojen, tuottamisesta sekä tähän
liittyen tarvitsemiensa tietojen keräämisestä ja hankinnasta.

Tilastokeskuksen oikeuksista ja velvollisuuksista tilastoviranomaisena tehdä tilastoja ja
kerätä niitä varten tietoja säädetään tilastolaissa. Tilastolaissa on lueteltu erikseen Tilastokes-
kus yleistilastoviranomaisena ja eräät muut oman hallinnon alansa tilastointiin keskittyvät
tilastoviranomaiset. Laki antaa Tilastokeskuksella laajat tiedonkeruuoikeudet. Tilastolaissa
säädetään eri tahojen tiedonantovelvollisuuksista. Tilastokeskuksella on lain mukaan oikeus
saada mm. koulutusta järjestäviltä organisaatioilta henkilöpohjaiset tiedot opiskelijoista,
tutkinnoista ja saadusta opetuksesta salassapitosäännösten estämättä. Erotuksena tilastoviran-
omaisista tilastolaissa nimitetään muiksi tilastoja laativiksi viranomaisiksi, niitä valtion viran-
omaisia, jotka laativat toimialaansa koskevia tilastoja hallussaan olevista muihin tarkoituksiin
kerätyistä tiedoista taikka vapaehtoisuuteen perustuvalla tiedonkeruulla saaduista tiedoista.

Opetushallitus

Opetushallitus hoitaa laeissa ja asetuksissa säädettyjä tehtäviä sekä muita ministeriön kanssa
tehdyssä tulossopimuksessa sille sovittuja tehtäviä. Opetushallitus mm. ylläpitää ammattikor-
keakoulujen yhteishakujärjestelmiä (AMKYH ja AMKOPE) ja hakija- ja opiskelupaikkajär-
jestelmää (AMKOREK) ja näihin liittyen koulutustiedotusta, hoitaa sille määrättyjä rahoitus-
lain ja -asetuksen mukaisia tehtäviä sekä tekee koulutuksen mitoituksen ennakointia. Näihin
liittyen Opetushallitus kerää näiden tehtäviensä toteuttamisen kannalta välttämättömiä tietoja
ammattikorkeakouluilta.

Asetuksessa ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä todetaan, että yhteishakure-
kisteriin tallennetaan valinnassa tarvittavat tiedot ammattikorkeakouluista ja niihin pyrkijöistä
sen mukaan kuin opetusministeriö tarvittaessa tarkemmin määrää. Opetushallitus vastaa yh-
teishakurekisterin kokoamisesta ja pitämisestä. Ammattikorkeakoulut huolehtivat hakijaa
koskevien tietojen tallentamisesta yhteishakurekisteriin.

Rahoituslaissa todetaan, että valtionapuviranomaisille on toimitettava rahoituksen mää-
räämiseksi tarvittavat tiedot, talousarvioon, taloussuunnitelmaan, tilinpäätökseen ja toimin-
takertomukseen perustuvat tiedot sekä muut rahoituksen määräämiseksi tarpeelliset kustan-
nuksia ja toiminnan laajuutta koskevat tiedot siten kuin asianomainen ministeriö määrää.

Rahoituksen perustana olevista ammattikorkeakouluja koskevista opiskelijamäärä- ja kus-
tannustietojen tiedonkeruista on vastannut Opetushallitus. Jatkossa opiskelijamäärä- ja
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tutkintotiedot kerätään vain Tilastokeskukseen, josta ne saadaan sekä AMKOTA:n käyttöön
että rahoituksen laskemiseen. Kustannustietojen tiedonkeruista vastaa jatkossakin
Opetushallitus.

Työnjako ja yhteistyö

Tilastokeskuksen ja opetusministeriön, Opetushallituksen sekä Suomen Akatemian välillä on
voimassa oleva nelivuotinen tietopalvelusopimus, jossa määritellään Tilastokeskuksen
opetushallinnolle eri muodoissa toimittamat tilastoaineistot ja niiden toimitusaikataulut sekä
hinnat. Tietopalvelusopimusta tarkistetaan vuosittain ja siinä sovitaan mahdollisista lisäyksistä
ja muutoksista.

Tilastokeskus toimittaa tilastoaineistonsa opetusministeriöön tekstitiedostoina, Excel-
taulukkoina ja PC-Axis-tiedostoina. Ammattikorkeakoulutilastojen tekstitiedostot ladataan
AMKOTA-tietokantaan, jonka jälkeen ne ovat käytettävissä AMKOTA-raporttien kautta.
Osa Excel-taulukoista näkyy AMKOTA:n kotisivujen kautta. Sen sijaan ainakin toistaiseksi
PC-Axis-muotoiset aineistot ovat olleet vain opetushallinnon käytössä. Vastaavalla tavalla
Opetushallitus ja Suomen Akatemia saavat tarvitsemansa tilastoaineistot Tilastokeskukselta.
Tietopalvelusopimuksessa sovittujen aineistojen lisäksi opetusministeriö tekee tarpeen mukaan
erillisiä tilauksia Tilastokeskuksesta. Nämä tilastoaineistot saadaan tavallisimmin Excel-
muodossa. Tilastokeskuksen ja opetushallinnon ja ammattikorkeakoulujen kesken tehdään
jatkuvasti yhteistyötä tilastojen ja tiedonkeruiden kehittämiseksi.

Opetusministeriön, Opetushallituksen ja lääninhallitusten tehtäväjaon kehittäminen -työ-
ryhmässä (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:40), jossa oli laaja edus-
tus sekä opetusministeriön eri yksiköistä että Opetushallituksesta, sovittiin mm. periaatteesta,
jonka mukaan sama tieto tallennetaan vain kerran siellä missä se syntyy. Tämän jälkeen
järjestelmien integroinnilla varmistetaan, että tieto siirtyy järjestelmästä toiseen.

AMKOTA toimii opetusministeriön ja ammattikorkeakoulujen sähköisen asioinnin
järjestelmänä. Ammattikorkeakoulut tekevät päätöksentekoprosessiin liittyvät omat koulutus-
ohjelma- ja aloituspaikkaesityksensä AMKOTA:n kautta. Opetusministeriö vastaavasti tekee
näiden koulutusohjelmaesitysten pohjalta koulutusohjelmapäätökset ja vie tavoitesopimus-
neuvotteluissa sovitut koulutusaloittaiset aloituspaikat AMKOTA:an. Tämän jälkeen
ammattikorkeakoulut pystyvät kohdentamaan uudelleen aloituspaikkatietonsa
koulutusohjelmatasolle. Nämä koulutusohjelmapäätöksen tiedot ja aloituspaikkatiedot ovat
perusta Opetushallituksen julkaisemien koulutusoppaiden tiedoille ja sitä kautta
yhteishakujärjestelmän sekä hakija- ja opiskeluoikeusrekisterin tiedoille. Siksi olisi
aikataulullisista syistä ja tiedon oikeellisuuden varmistamiseksi tarpeellista, että
Opetushallituksen koulutusopasjärjestelmä (AMKOPAS) olisi myös tietoteknisesti integroitu
näiltä osin suoraan AMKOTA:an. Tämä takaisi sen yhteisesti sovitun periaatteen
toteutumisen, että tieto tallennetaan vain yhteen kertaan ja yhteen paikkaan, ja että se on sieltä
reaaliaikaisesti ja virheettömästi käytettävissä muissa järjestelmissä. Tämän pitäisi taata myös
se, että yhteishakujärjestelmien (AMKYH, AMKOPE) sekä hakija- ja opiskeluoikeusrekisterin
(AMKOREK) tilastotiedot siirtyvät joustavasti ja virheettömästi näistä järjestelmistä
AMKOTA:an.

Opetushallituksen keräämät ammattikorkeakoulujen kustannustietojen raportit ovat tällä
hetkellä saatavissa Tampereen tietokonekeskuksen sivustojen kautta. Ongelmia kuitenkin
aiheutuu siitä etteivät nämä raporttien tiedot ole yhdistettävissä muihin
ammattikorkeakoulujen seurannan tietoihin. Parhaillaan työskentelee ammattikorkeakoulujen
ja ammatillisen koulutuksen kustannustiedonkeruun uudistamistarpeita selvittävä työryhmä,
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jonka tehtävänä on mm. selvittää mahdollisuudet tiivistää yhteyttä AMKOTA:n tietojen sekä
kustannus- ja tulotietojen seurannan välillä.

Yhteiset kehittämishankkeet

Syksystä 2004 alkaen on ollut käynnissä opetusministeriön rahoittama ja Tilastokeskuksen
tekemä ammattikorkeakoulujen henkilöstön ajankäyttötutkimus. Tutkimuksen kautta saa-
daan tietoa siitä, kuinka paljon ammattikorkeakoulujen päätoiminen henkilöstö tekee tutki-
mus- ja kehittämistyötä. Ensimmäisiä tutkimustuloksia tästä saataneen vuoden 2005 lopulla.

Toinen ammattikorkeakoulukoulutuksen tilastointia koskeva yhteistyöhanke on Tilasto-
keskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruun kehittäminen. Tarkoituksena päästä eroon pääl-
lekkäisistä tiedonkeruista keskittämällä tiedonkeruut Tilastokeskukseen, kuten ammattikor-
keakoulujen opiskelija- ja tutkintotietojen tiedonkeruun rationalisointia pohtinut työryhmä
ehdotti. Tilastokeskus laajentaa henkilöpohjaista opiskelija- ja tutkintotiedonkeruunsa katta-
vuutta ja tietosisältöä sekä nopeuttaa tiedonkeruutaan siten, että opetusministeriö voi luopua
AMKOTA:n opiskelija- ja tutkintotiedonkeruusta ja Opetushallitus rahoituksen määräämi-
seksi tarvittavasta opiskelijatiedonkeruusta.

Tiedonkeruun rationalisointityöryhmässä nousi esille ajatus keskittää keskeyttämistilasto-
jen tekeminen Tilastokeskukselle. Tällä hetkellä Tilastokeskus tekee kaikkia koulutussektorei-
ta koskien yhdenmukaiset keskeyttämistilastot käyttäen näissä hyväksi keräämiään henkilö-
pohjaisia opiskelija- ja tutkintotietoja. Näitä tilastoja käytetään mm. ammattikorkeakoulu-
jen keskeyttämistuloksellisuusmitassa. AMKOTA:ssa on erikseen oma keskeyttämisen tilas-
tointinsa. Siihen tilastoidaan keskeyttämisen syitä sekä keskeyttämisen ajankohtaa
opiskeluvuosina mitattuna. Tilastokeskuksella olisi mahdollisuus tuottaa henkilöpohjaisia
aineistoja yhdistelemällä lähes samansisältöiset tiedot kuin mitä nyt kysytään ammattikorkea-
kouluilta AMKOTA -tiedonkeruussa. AMKOTA-tilastointi perustuu ammattikorkeakoulu-
opintonsa keskeyttäneiltä kysyttyyn tietoon. Tämän takia keskeyttämisen syyryhmään 'muu
syy / syy ei tiedossa' tilastoituu noin 23 prosenttia kaikista keskeyttäneistä. Jos tilastoinnissa
käytettäisiin Tilastokeskuksen henkilöpohjaisia rekistereiden tietoja, tilastointi todennäköisesti
näiltä osin tarkentuisi. Samalla se vähentäisi ammattikorkeakoulujen tiedonantotaakkaa.
Toisaalta tilastoinnissa jouduttaisiin tyytymään vähintäänkin vuotta vanhempiin tietoihin.
Tämä on osittain vastakkaista sille, että edellisessä ammattikorkeakoulujen tietotuotanto ja
tuloksellisuusrahoitustyöryhmässä esille nousi tarve, että keskeyttämisen syiden tilastointia
pitäisi tarkentaa ja tilastoida keskeyttämistiedot AMKOTA:an kaksi kertaa vuodessa.

Opetusministeriön vetämänä on käynnistetty ammattikorkeakoulukoulutusta koskeva
käsiterekisterihanke, johon kootaan eri tahoilta ammattikorkeakoulukoulutukseen liittyviä
käsitteitä. Tällä hetkellä hankkeesta on toteutettu Oulun seudun ammattikorkeakoulun
tekemänä tekninen pilottiversio. Käsiterekisteriä valmistelemassa ovat olleet mukana opetus-
ministeriön lisäksi Tilastokeskuksen, Opetushallituksen ja ammattikorkeakoulujen edustajat.
Näiden viranomaistahojen on tarkoitus myös toimia jatkossa rekisterin ylläpitäjänä.

 AMKOTA:n tietopalvelua ollaan kehittämässä. Uuden raportointivälineen myötä ope-
tushallinto, ammattikorkeakoulut ja muut käyttäjät voivat hyödyntää tietokannan aineistoja
entistä laajemmin ja joustavimmin. Tämän seurauksena olisi tarkoituksenmukaista, että yhä
useammat Tilastokeskuksesta saatavat aineistot olisivat tekstimuotoisia tiedostoja, jotka
voitaisiin viedä AMKOTA- tietokantaan. Tällöin esimerkiksi nyt PC-Axis-muodossa olevat
koulutukseen hakeutumista, sijoittumista ja koulutuksen läpäisyä koskevat aineistot olisivat
myös muiden kuin opetusministeriön käytettävissä. Samoin nyt Excel-taulukkoina olevat
tiedot ulkomaalaisista opiskelijoista saataisiin esille entistä kattavammin. Tämä edellyttää
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keskusteluja ja sopimista Tilastokeskuksen kanssa tietosuojakysymyksistä ja aineistojen
hinnoittelusta. Koska koulutukseen hakeutumista ja sijoittumista, koulutuksen läpäisyä ja
tutkinnon suorittaneiden sijoittumista koskevat aineistot sisältävät myös muiden asteiden
kuin ammattikorkeakoulutuksen tietoja, tämä edellyttää ministeriössä linjauksia, siitä miten
paljon toisen koulutussektorin tietoja viedään kunkin sektorin omiin järjestelmiin. Tietojen
vertailtavuuden kannalta tämä olisi tarkoituksenmukaista. Toisaalta, jos päällekkäistä tietoa
viedään eri järjestelmiin, on varmistettava, että tieto on täsmälleen samansisältöistä.

Aineistojen vieminen mahdollisimman laajasti tekstitiedostomuotoisina AMKOTA:an
olisi paitsi tietojen käytön kannalta tarkoituksenmukaista, niin se myös vähentäisi Tilasto-
keskuksen tekemää työtä verrattuna Excel- ja PC-Axis-taulukoihin.

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus (CIMO) kerää ammattikorkeakouluilta henkilö-
pohjaiset tiedot kansainvälisestä opiskelija- ja harjoittelijavaihdosta sekä opettaja- ja asiantun-
tijavaihdosta, ja toimittaa näistä tiedoista summattuja tilastoaineistoja opetusministeriöön
AMKOTA:an käytettäväksi mm. tavoitesopimusneuvotteluissa ja tuloksellisuusmittareissa.
Tiedonkeruun rationalisoinnin takia ja siksi, että näitä liikkuvuustietoja voitaisiin laajemmin
hyödyntää yhdistämällä niitä muihin tietoihin, voisi olla tarkoituksenmukaista, jos tiedot
keräisi Tilastokeskus, mutta että ne olisivat myös CIMO:n käytettävissä sen tarvitsemalla
tavalla. Tässä asiassa työryhmässä kuultiin asiantuntijoina Pirjo Zirraa ja Irma Garamia
CIMO:sta. Heidän alustuksensa pohjalta työryhmässä käytiin keskustelua asiasta. Tiedonke-
ruun siirtämisen selvittämistä pidetään tarpeellisena. Jos tiedonkeruu halutaan siirtää Tilasto-
keskukseen, täytyy ammattikorkeakoulujen liikkuvuustietojen tiedonkeruun siirtämisen ohel-
la selvittää CIMO:n hoitama vastaava yliopistojen liikkuvuustietojen tiedonkeruun siirto-
mahdollisuus. Jos kansainvälisen liikkuvuuden tiedonkeruu siirretään Tilastokeskukseen, olisi
CIMO kuitenkin edelleen ensisijainen kansainvälisestä liikkuvuudesta tiedottava ja tietopal-
velua hoitava viranomainen.

2.4 Ammattikorkeakoulujen tietohallinto

Tietohallinnolla on keskeinen tehtävä ammattikorkeakoulujen johtamisessa, toimintatapojen
uudistamisessa ja toimintojen kehittämisessä.

Ammattikorkeakoulujen tietohallinnossa keskeiseksi voidaan nähdä (1) ydinprosessien
tietojärjestelmien kehittäminen sekä (2) ydinprosessien johtamista tukevien tietojärjestelmien
kehittäminen, käyttöönotto ja käytön tuki. Näin ollen tietohallinnon tehtävänä on ohjata
ammattikorkeakoulun tietotekniikan kehitystä siten, että tietotekniikka tukee mahdolli-
simman hyvin ammattikorkeakoulun perustehtäviä eli opetusta, tutkimus- ja kehitys-
toimintaa sekä aluekehitystä. Lisäksi tietohallintoa tulee kehittää palvelemaan korkeakoulun
johtamista ja toiminnanohjausta. Tietohallinnon painopisteen tulee olla toimintaprosesseja
tukevien palveluiden tuottamisessa. Tietoteknisiä palveluja ja sovelluksia voidaan hyödyntää
ammattikorkeakoulujen sisäisten toimintaprosessien kehittämisessä, esim. automatisoimalla
toimintoja ja minimoimalla päällekkäistä työtä.

Ammattikorkeakouluilla on käytössään erilaisia opiskelija- ja opintohallinnon, talous-
hallinnon ja henkilöstöhallinnon sovelluksia sekä lisäksi sovelluksia mm. työjärjestyssuunnit-
teluun, projektitoiminnan johtamiseen, asiakassuhteiden, matkalaskujen hallintaan.
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Tietojärjestelmien integrointi

Ammattikorkeakoulujen tietoteknistä infrastruktuuria on tarkoituksenmukaista pyrkiä
keskittämään riittävän suuriin ja hallittaviin kokonaisuuksiin, jolloin tietojärjestelmät
mukautuvat paremmin toiminnan ja tarpeiden muuttuessa. Sovellus- ja tietoarkkitehtuuria
on tarkoituksenmukaista kehittää siten, että yhteensopivuutta ammattikorkeakoulun sisäisten
ja ulkoisten tietojärjestelmien kanssa voidaan parantaa.

Samojen tietojen moninkertainen syöttö vaatii paljon henkilötyötä ja moninkertaistaa
virhemahdollisuudet sekä johtaa manuaaliseen tiedon tarkistukseen. Tiedontuotannon kustan-
nustehokkuuden ja tietojen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että ammattikorkeakoulut
pyrkivät tietohallinnossaan noudattamaan periaatetta, jonka mukaan sama tieto tallennetaan
vain kerran siellä missä se syntyy. Järjestelmien integroinnilla varmistetaan, että tieto on
käytettävissä järjestelmästä toiseen.

Tietojärjestelmien integrointi ja tietojen yhdistely on haasteellista. Esimerkiksi suurim-
malla osalla ammattikorkeakouluista käytössä oleva opintoasioiden tietojärjestelmä on ns.
suljettu tietojärjestelmä, jonka tietokantakuvaus on ohjelmiston toimittajan omaisuutta.
Suljettujen järjestelmien integrointi muihin järjestelmiin, kuten henkilöstöhallinnon tai
taloushallinnon järjestelmiin, edellyttää suuria lisäpanostuksia.

Järjestelmäintegraatio vaatii yhteismitallisuutta käsitetasolla eli tiedon loogisen integraati-
on. Vasta tämä perustekijä mahdollistaa aidon prosessi- ja sovellustason integroitavuuden.
Opetusministeriön vetämänä käynnistetty ammattikorkeakoulutuksen käsiterekisterihanke
luo tarvittavaa käsitetason yhteismitallisuutta.

Yhteiset rajapinnat

Rajapinnoilla tarkoitetaan yhteisiä tietoteknisiä valintoja, jotka mahdollistavat erilaisten
tietojärjestelmien yhteistoiminnan ilman, että tietojärjestelmien täytyisi olla samoihin
tekniikoihin perustuvia.

Rajapinnat helpottavat uusien, keskenään yhteen toimivien sähköisten asiointipalvelujen
kehittämistä. Yhteisistä käytännöistä ja rajapinnoista sopiminen on tärkeää, koska organisaa-
tiot ovat kehittäneet tietojärjestelmiään eri aikoina eri tekniikoin. Uusien sähköisten palvelu-
jen kehittäminen edellyttää, että erilaisista ratkaisuista huolimatta näiden järjestelmien tulee
toimia yhteen. Tietojärjestelmien yhteen toimivuuden varmistamiseksi tulee organisaatioissa
ottaa huomioon suositellut tekniikat ja linjaukset. Osana suosituksia on määritelty myös
sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuuri, eli kokonaiskuva niistä teknisistä osa-alueista, jotka
tietojärjestelmien kehittäjien tulee ottaa huomioon sähköisten palvelujen suunnittelussa.
Kohdealueet, joille tekniset suositukset ja toimenpide-ehdotukset on linjattu, ovat perusjär-
jestelmä- ja palvelurajapinnat, portaalien väliset rajapinnat, portaalien monikanavatuki,
tukipalvelut ja metatietojen hallinta.

Rajapintasuosituksissa (Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia, Valtiovarainministe-
riön työryhmämuistio 27/2001) on myös arvioitu avoimen lähdekoodin hyödyntämisen
mahdollisuuksia valtion- ja kunnallishallinnossa.

Tietohallinto johtamisen tukena

Tällä hetkellä osa ammattikorkeakouluista on rakentamassa johtamista ja toiminnan arviointia
palvelevia tietovarastoratkaisuja, joiden avulla kyetään muodostamaan indikaattoreita yhdis-
tämällä opiskelijahallinnon, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja projektitoiminnan järjes-
telmien sisältämiä tietoja toisiinsa. Käyttäjälle voidaan noutaa tietovarastosta profiloituun tai
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määriteltävään näkymään johtamisen kannalta oleellisia tietoja esimerkiksi koko ammatti-
korkeakoulun tai yksittäisen koulutusohjelman tasolta. Tällaisia hankkeita on menossa useissa
ammattikorkeakouluissa. Tässä on kuvattu kahta hanketta.

Turun ammattikorkeakoulu on toteuttanut tietovarastoratkaisun osana kokonaisvaltaista
korkeakoulun johtamisen ja toiminnanohjauksen kehittämishanketta. Balanced scorecard-
ajatteluun perustuva 4T-toiminnanohjauksen tukijärjestelmä sisältää toiminnan suunnittelua
ja seurantaa varten selainpohjaisen käyttöliittymän, joka tarjoaa kullekin käyttäjille toimin-
nanohjausprosessin mukaisiin ajankohtaisiin tehtäviin määritellyt sähköiset työkalut sekä
tarpeelliset pohjatiedot koottuna yhteen paikkaan.

Tampereen ammattikorkeakoulu, Stadia ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ovat
toteuttaneet henkilöstön ja muiden toimintaresurssien suunnitelmallista ja tarkoituksen-
mukaista käyttöä koulutuksen ja hankkeiden toteutuksissa tukevan TOISU-järjestelmän.
Järjestelmä tuottaa valmiit lukusuunnitelmat, henkilöstön työsuunnitelmat, kustannusten
kohdennukset, opinto-oppaan sisällön, opetuksen toteutussuunnitelmien pohjat, opiskelija-
hallinnon toteutukset ja lähtötiedot työjärjestysohjelmaan.

Opiskelija- ja opintohallintojärjestelmän kehittäminen

Opiskelija- ja opintohallintojärjestelmä on ammattikorkeakoulussa strategisesti tärkeä tieto-
järjestelmä, joka sisältää opiskelija-, opetussuunnitelma- ja opintosuoritustietoja sekä joissain
ammattikorkeakouluissa myös henkilöstötiedot, kansainvälisten vaihtojen, avoimen ammatti-
korkeakoulun opintojen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä työelämäyhteyksien tietoja.

Nykyiset opiskelija- ja opintohallintojärjestelmät tukevat huonosti tiedontuotantoa
AMKOTA-tietokantaan ja Tilastokeskukselle. Tilastointi vaatii paljon manuaalista tietojen
tarkistusta ja koontia toisistaan erillisistä tietojärjestelmistä. Tietojenkeruuaineistot toimite-
taan siirtotiedostoina muodossa, joita yksittäinen ammattikorkeakoulu ei ilman merkittävää
lisätyötä pysty hyödyntämään, vaan hankkii omaa toimintaansa kuvaavat tiedot AMKOTA-
järjestelmästä jälkikäteen.

Arene ry. on käynnistänyt ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja opintohallintojärjestel-
män (opiskelija- ja opintorekisteri) kehityshankkeen. Hankkeessa määritellään ja toteutetaan
ammattikorkeakoulujen yhteinen opiskelija- ja opintohallintojärjestelmä. Määrittelyvaiheessa
tunnistetaan ja kuvataan nykytilan perusteella kaikille toimijoille yhteiset prosessit, joiden
perusteella määritellään järjestelmän ydintaso joka kommunikoi esimerkiksi KELAn, Tilasto-
keskuksen ja opetusministeriön järjestelmien kanssa. Hankkeessa on tarkoitus määritellä ne
mallit, toimintatavat ja rajapinnat, joiden avulla ammattikorkeakoulut voivat liittää omia ja
mahdollisesti ylläpitäjiensä järjestelmiä osaksi yhteistä tietojärjestelmää. Lähtökohdaksi on
valittu avoimiin standardeihin perustuva tietojärjestelmäarkkitehtuuri.

Open Access -julkaisujärjestelmä

Open Access -tyyppiseen julkaisujärjestelmään sisältyvä avoimen saatavuuden ajatus tarkoittaa,
että lukija voi verkosta lukea, tulostaa ja levittää tieteellisiä julkaisuja ilman maksuja ja esteitä.
Julkaisut ovat nopeasti ja vapaasti kaikkien internetkäyttäjien saatavilla. Käyttäjiä velvoittaa
eteenpäin levityksessä ainoastaan hyvän tieteellisen käytännön mukainen alkuperäiseen
lähteeseen viittaamisen periaate.

Opetusministeriön 'Avoimen tieteellisen julkaisutoiminnan työryhmän muistiosta
(2005:8)' löytyy 30 suositusta, jotka on kohdennettu tutkimuksen rahoittajille (kuten
Suomen Akatemia, TEKES), korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille, tutkijoille, tieteellisille
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lehdille ja tieteellisille seuroille, kirjastoille sekä opetusministeriölle.
Muistioon on kirjattu seuraavat korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia koskevat suositukset:

- perustavat yksin tai yhdessä muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa

avoimia elektronisia julkaisuarkistoja

- antavat tukea ja neuvontaa avointen elektronisten julkaisuarkistojen kokoelmien

kartuttamisessa ja huolehtivat näiden arkistojen ylläpidosta

- tiedottavat tutkijoilleen ja opiskelijoilleen avointen tiedelehtien ja avointen

elektronisten julkaisuarkistojen tarjoamista mahdollisuuksista

- tarjoavat kaikki omiin julkaisusarjoihinsa tulevat tieteelliset julkaisut saataville

avointen elektronisten julkaisuarkistojensa kautta

- suosittavat tutkijoilleen tutkimusten julkaisemista avoimissa tiedelehdissä, silloin

kun heidän tieteenalallaan on valittavissa perinteisiin tilausmaksullisiin lehtiin

verrattuna vähintään samantasoisia avoimia tieteellisiä lehtiä

- suosittavat tutkijoilleen tutkimustensa rinnakkaiskopioiden tallentamista suomalaisiin

avoimiin elektronisiin julkaisuarkistoihin silloin kun he julkaisevat tutkimusartikkelinsa

missä tahansa tieteellisessä julkaisusarjassa

- suosittavat tutkijoilleen, että silloin kun he tekevät julkaisusopimuksia, joilla he

luovuttavat julkaistavien tutkimustensa tekijänoikeuksia kolmansille osapuolille,

he pidättäisivät itsellään oikeuden tallentaa julkaisujensa rinnakkaiskopiot

suomalaisiin avoimiin elektronisiin julkaisuarkistoihin

- huolehtivat, että tutkijoiden neuvotellessa tekijänoikeuksien luovuttamisesta

kolmansille osapuolille heidän käytettävissään on tiedotusmateriaalia ja tukipalveluita,

jotka tukevat tutkijoiden pyrkimystä pidättää heillä itsellään oikeuden tallentaa heidän

julkaisujensa rinnakkaiskopiot suomalaisiin avoimiin elektronisiin julkaisuarkistoihin

- laativat periaatteet opinnäytetöiden tallentamisesta suomalaisiin avoimiin

elektronisiin julkaisuarkistoihin

- allekirjoittavat avointa tiedejulkaisemista suosittavan Berliinin julistuksen,

sekä seuraavat opetusministeriötä koskevat suositukset:

- edistää ja tukee osaltaan avointa julkaisutoimintaa ja huolehtii näiden

suositusten toimeenpanosta yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa sekä

seuraa suositusten toteutumista

- kehittää tieteellisen julkaisutoiminnan seurantaa sekä KOTA- ja AMKOTA-

tietojärjestelmiä siten, että tilastoista ilmenee myös julkaisujen avoin saatavuus

- edistää avointa tieteellistä julkaisutoimintaa kansainvälisesti

- kannustaa korkeakouluja yhteistyöhön tieteellisten julkaisujen avoimen

saatavuuden edistämisessä.

Ammattikorkeakoulujen kohdalla kyseeseen voisi tulla tieteellisten materiaalin levittämisen
lisäksi esimerkiksi pienilevikkinen opetusmateriaali ja työelämälle tehdyt selvitykset. Open
Access tietovarastosta ei kuitenkaan saisi tulla mikään opinnäytetyövarasto.

Kari Salo, Minna Söderqvist ja Timo Toikko ovat artikkelissaan esittäneet erääksi
avoimiin tiedon tuottamisen rakenteisiin sopivaksi konkreettiseksi esimerkiksi Open Access
-tyyppisen T&K-verkkolehden. Verkkolehden artikkelit koostuisivat ammattikorkeakoulun
opinnäytetöiden, tutkimusten ja kehittämisprojektien tuloksista (Kari Salo, Minna Söderqvist
ja Timo Toikko, 2005).
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Open Access ajatuksen eteenpäin vieminen ammattikorkeakoulusektorilla vaatii työn
organisoinnista päättämistä, esimerkiksi sen, mihin tietovarasto sijoitetaan ja kuka sitä
ylläpitää. Työryhmän mielestä ARENE ry olisi sopiva taho selvittämään hankkeen
organisoinnin.

2.5 Muut yhteistyötahot

Tieteen tietotekniikan keskus CSC

CSC on opetusministeriön hallinnoima tieteen tietotekniikan keskus. CSC tarjoaa korkea-
kouluille tietoteknistä tukea ja resursseja: mallinnus- ja laskentapalveluja sekä informaatio-
palveluja. Tutkijat voivat käyttää CSC:ssä sijaitsevia tieteellisten ohjelmistojen ja tieteen
tietokantojen valikoimaa sekä superlaskentaympäristöä Funet-tietoliikenneyhteyksien kautta.
Suomen korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet (Finnish University and Research
Network) on suomalaista tutkimusyhteisöä palveleva huippunopea tietoliikenneverkko, joka
yhdistää yli 80 tutkimusorganisaatiota ja 300 000 käyttäjää. CSC koordinoi myös Funetin
tietoturva-asioita ja osallistuu korkeakoulujen tietohallintojärjestelmien kehittämiseen. CSC:n
asiantuntijat auttavat tutkijoita tietoteknisissä ongelmissa sekä neuvovat laskennallisen tieteen
menetelmien ja niihin liittyvien tietokoneohjelmien käytössä ja kehittämisessä.

Suomalaisilla korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tietojärjestelmillä on yhteensä yli
300 000 käyttäjää, joiden henkilötietoja ylläpidetään korkeakouluissa. CSC koordinoi
korkeakoulujen tietojärjestelmien käyttäjähallinnon kehitystyötä. CSC vastaa yliopistojen
toimintaa ja rahoitusta kuvaavan KOTA-tietokannan ja ammattikorkeakoulujen AMKOTA-
tietokannan teknisestä ylläpidosta. CSC:n tehtäviin kuuluu myös tilastotietoja tutkimuksesta
jakavan research.fi -portaalin ylläpito.

CSC koordinoi ja tukee korkeakoulujen sisäisen ja niiden välisen käyttäjähallinnon kehit-
tämistä. Käyttäjähallinto tarkoittaa niitä toimenpiteitä ja mekanismeja, joilla organisaatio
pitää kirjaa tietojärjestelmiensä käyttäjistä ja heidän käyttöoikeuksistaan (mm. käyttäjätunnus,
salasanat, roolit ja käyttöoikeudet).

 HAKA-infrastruktuuri on Suomen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen
käyttäjätunnistusjärjestelmä, johon liittyneen korkeakoulun käyttäjät pääsevät yhdellä kirjau-
tumisella korkeakoulusektorin palveluihin, riippumatta siitä kuka palvelun tuottaa.

CSC ylläpitää yliopistokirjastojen LINNEA-tietokantapalvelinta (Sun Enterprise 10000)
ja ammattikorkeakoulujen kirjastojen ARMAS-tietokantapalvelinta (Sun Fire 4800). Tieto-
kantoja ylläpitävät kirjastot ja Endeavor Information System Inc.

CSC:n asiakkailla on käytössään kaksi extranet-palvelua, Tutkijan käyttöliittymä ja
Funetin asiakassivut. Tutkijan käyttöliittymä on CSC:n extranet-palvelu, jonka avulla tutki-
joilla on mahdollisuus käyttää CSC:n koneita, ohjelmistoja ja tietokantoja verkkoselaimen
avulla kaikkialta mistä on internet-yhteys. CSC:ssä kehitetyn käyttöliittymäohjelmiston
avulla CSC:n tietokoneympäristön palvelut ovat käytettävissä niillekin, jotka eivät ole
tottuneet käyttämään unix-käyttöjärjestelmää. Palvelun käyttö edellyttää käyttäjätunnusta.
Funetin asiakassivut on extranet-palvelu, jonka avulla CSC:n Funet-asiakkailla on mahdolli-
suus saada tietoa verkkopalvelusta. Näillä sivuilla on tietoa, joka on tarkoitettu erityisesti
Funet-verkon hallinnollisille ja teknisille yhteyshenkilöille.
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Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO on opetusministeriön alainen kansainvälisten
asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

CIMO koordinoi ja toteuttaa apuraha- ja henkilövaihto-ohjelmia ja vastaa lähes kaikkien
Euroopan unionin koulutus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta.
Lisäksi CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opintoja ulkomaisissa yliopistoissa.

CIMO tukee kansainvälistymistä koulutuksen, tiedotuksen, neuvonnan ja julkaisujen
avulla sekä markkinoi suomalaista koulutusta ulkomailla.

Laissa CIMO:n tehtäviksi on määrätty seuraavaa:

1) huolehtii kansainvälisen henkilövaihdon suunnittelusta ja järjestämisestä;

2) antaa ohjausta ja neuvontaa kansainväliseen henkilövaihtoon liittyvissä kysymyksissä;

3) myöntää apurahoja ja avustuksia kansainväliseen henkilövaihtoon; sekä

4) hoitaa muut tehtävät, jotka on sille säädetty tai määrätty.

Opetusministeriö voi antaa keskukselle selvitys-, kokeilu-, seuranta- ja suunnittelutehtäviä.

CIMO kerää opetusministeriön pyynnöstä ammattikorkeakouluilta ja yliopistoilta tietoja
kansainvälisestä opiskelija- ja harjoittelijavaihdosta ja opettaja- ja asiantuntijavaihdosta.
CIMO toimittaa ammattikorkeakouluilta keräämistään tiedoista tehdyt tilastoaineistot
AMKOTA:an. Opetusministeriö käyttää näitä tietoja mm. ammattikorkeakoulujen ja niiden
ylläpitäjien kanssa käytävissä tavoitesopimusneuvotteluissa. Opiskelija- ja harjoittelijavaihto
on myös yhtenä tuloksellisuusmittana.

Ylioppilastutkintolautakunta

Säädösten mukaan opetusministeriön asettama ylioppilastutkintolautakunta vastaa tutkinnon
johtamisesta, järjestämisestä ja toimeenpanosta. Ylioppilastutkintolautakunta antaa myös
määräyksiä ylioppilaskokeiden sisällöstä, koejärjestelyistä ja kokeiden arvostelusta sekä kehit-
tää ylioppilastutkintoa yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Ylioppilastutkintolautakunnalla on käytössään sähköisessä muodossa oleva ylioppilastut-
kintorekisteri. Opetushallitus saa tästä rekisteristä tiedot ammattikorkeakouluihin yhteishaus-
sa hakevien ylioppilastutkintotodistuksen tiedot.

Ylioppilastutkintorekisteri on myös laaja tietovarasto. Ylioppilastutkintolautakunta on
uudistamassa opetusministeriön rahoituksella tietojärjestelmäänsä. Vuoden 2006 alussa
käynnistyvä uusi tietojärjestelmä mahdollistaa aiempaa paremmin erilaiset tilastolliset analyysit
rekisterin aineistoista. Vuonna 2005 ylioppilastutkintolautakunta tuotti aineistoistaan
tilastojulkaisun, jonka suunnitteluvaiheessa se kävi keskusteluja julkaisun sisällöstä myös
opetusministeriön kanssa.

2.6 Tietotuotannon vuosikalenteri
(vuoden 2006 alustava aikataulu)

Tähän lukuun on koottu kalenterin muotoon eri viranomaistahojen ammattikorkeakoulujen
kanssa kalenterivuoden aikana hoitamia asioita. Aikataulut ovat viitteellisiä, ja tarkat
päivämäärätkin koskevat vain vuonna 2006 tapahtuvaksi aiottua toimintaa. Työryhmän
mielestä tämän tyyppistä kalenteria on syytä ylläpitää jatkossakin. Sopiva sijainti sille on
esimerkiksi AMKOTA:n kotisivut.
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Tammikuu

Opetusministeriö

Ammattikorkeakoulujen ja ylläpitäjien vastaukset tavoitesopimusneuvottelukirjeeseen

opetusministeriölle.

AMKOTA-tilastotiedonkeruu ammattikorkeakoulujen vuoden 2005 toiminnasta 1.1.–20.1.

Ammattikorkeakoulut tekevät esityksensä AMKOTA:an (koulutusohjelma-, aloituspaikka- ja

hankerahaesitykset) 1.1.–30.1.

Amk-tutkinnon ja ylemmän amk-tutkinnon hakeneet ja opiskelupaikan vastaan ottaneiden

tiedot sekä opiskelupaikan vastaanottaneiden pohjakoulutustiedot siirretään AMKOREK:sta

AMKOTA:an.

Tutkinnon suorittaneiden vuoden 2004 sijoittuminen ennakkoaineiston tiedot

Tilastokeskuksesta AMKOTA:an.

Opetushallitus

AMKOPAS: Ammattikorkeakoulut toimittavat erikoistumisopintojen syksyn 2006

koulutustarjontatiedot 20.1. mennessä aikuiskoulutusopasta varten

Opetushallitukseen. Ammattikorkeakoulut tallentavat yhteishaun

valinnoissa käytettävät valintaperustekoodit.

AMKOPE: Hakuaika ja hakemusten automaattinen siirto nettikannasta 16.1.–3.2.

Ammatilliset opettajakorkeakoulut tallentavat paperihakemukset 16.1.–28.2.

AMKOREK: Ammattikorkeakoulut tallentavat yhteishaun ulkopuolisen koulutuksen

hakemuksia.

Tilastokeskus

Kalenterivuoden 2005 tutkinnon suorittaneet ja koulutuksen loppuun saattaneet

tiedot -tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta 1.1.–20.1.

CIMO

Kalenterivuoden 2005 kansainvälisen opiskelija- ja opettajavaihdon tietojen

tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta.

Helmikuu

Opetusministeriö

Kalenterivuoden 2005 kansainvälinen opiskelija- ja opettajavaihto -tiedot CIMO:sta

AMKOTA:an. Kalenterivuoden 2005 tutkinnon suorittaneet ja koulutuksen loppuun saattaneet

ennakkoaineiston tiedot Tilastokeskuksesta AMKOTA:an.

AMKOTA:n tilastotiedot ammattikorkeakoulujen vuoden 2005 toiminnasta näkyviin.

Tuloksellisuusmitat lasketaan.

Opetushallitus

AMKOREK: Ammattikorkeakoulut tallentavat yhteishaun ulkopuolisen koulutuksen

hakemuksia.
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Tilastokeskus

Kalenterivuoden 2005 tutkintojen ennakkoaineisto valmistuu.

Maaliskuu

Opetusministeriö

Tavoitesopimusaineistot postitetaan ammattikorkeakouluille.

Opetusministeriön, ammattikorkeakoulujen ja ylläpitäjien väliset

tavoitesopimusneuvottelut alkavat.

Läpäisyn ja keskeyttämisen vuoden 2005 ennakkotiedot tuloksellisuusmittareita

varten Tilastokeskuksesta opetusministeriöön.

Opetushallitus

AMKYH: Kevään yhteishaku ja hakemusten automaattinen siirto nettikannasta

hakuaikana 20.3.–7.4.

Ammattikorkeakoulut tallentavat kevään yhteishaun hakijarekisteritiedot

20.3.–14.5.

AMKOPE: Rekisterinpitäjä suorittaa opinto-ohjaajan- ja erityisopettajankoulutusten

valinta-ajot 28.3.

AMKOREK: Ammattikorkeakoulut tallentavat yhteishaun ulkopuolisen koulutuksen

hakemuksia.

Huhtikuu

Opetusministeriö

Opetusministeriön, ammattikorkeakoulujen ja ylläpitäjien väliset

tavoitesopimusneuvottelut päättyvät.

Opetushallitus

VALOS: Vuoden 2005 kustannukset, tulot ja suoritteet -tietojen tiedonkeruu

ammattikorkeakouluilta.

AMKOPE: Rekisterinpitäjä suorittaa opettajankoulutuksen valinta-ajot 11.4.

Opinto-ohjaajan- ja erityisopettajankoulutuksiin hyväksyttyjen on ilmoitettava

opiskelupaikan vastaanotosta ammattikorkeakouluille 13.4.mennessä ja

opettajankoulutukseen hyväksyttyjen 28.4. mennessä.

AMKOREK: Ammattikorkeakoulut tallentavat yhteishaun ulkopuolisen koulutuksen

hakemuksia.

Tilastokeskus

Vuoden 2005 T&K-tietojen tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta.

Toukokuu

Opetusministeriö

Vuoden 2005 lopulliset opiskelijatiedot Tilastokeskuksesta AMKOTA:an.
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Vuoden 2005 lopulliset tutkinnon suorittaneet ja koulutuksen loppuun saattaneet tiedot

Tilastokeskuksesta AMKOTA:an.

Opetushallitus

AMKYH: Ammattikorkeakoulut järjestävät valintakokeet ja tallentavat

koetulokset 15.5.–21.6.

AMKOREK: Ammattikorkeakoulut tallentavat yhteishaun ulkopuolisen

koulutuksen hakemuksia.

Kesäkuu

Opetusministeriö

Opetusministeriö tekee koulutusohjelmapäätökset.

Opetusministeriö tekee tuloksellisuusrahapäätökset.

Opetusministeriö julkaisee AMKOTA-tilastojulkaisun vuoden 2005 tiedoin.

AMKOTA 2006 käsikirjan Word-versio viedään AMKOTA-kotisivuille.

Opetushallitus

AMKOPAS: Ammattikorkeakoulut tallentavat vuonna 2007 alkavan koulutuksen

tarjontatiedot 30.6. mennessä.

Heinäkuu

Opetushallitus

AMKYH ja

AMKOREK: Ammattikorkeakoulut ilmoittavat valintojen tulokset hakijoille

11.7.–21.7. ja tallentavat hyväksyttyjen valintatiedot viimeistään 25.7.

Elokuu

Opetusministeriö

Opetusministeriö järjestää AMKOTA-seminaarin.

Opetusministeriö julkaisee AMKOTA 2006 käsikirjan.

Opetushallitus

AMKYH ja

AMKOREK: Viimeistään 21.7. hyväksyttyjen hakijoiden on ilmoitettava

opiskelupaikan vastaanottamisesta ammattikorkeakouluille viimeistään 4.8.

Ammattikorkeakoulut tallentavat vastaanottamistiedot sitä mukaa, kun

vastaanottoilmoituksia saapuu.

Amk-vastuukäyttäjä tekee opiskelupaikkojen peruutusajon viimeistään 8.8.

Viimeistään 21.7. hyväksyttyjen jonotusoikeus päättyy 18.8, ja rekisterinpitäjä

tekee jonotuksen lopetusajon 21.8.

AMKOPAS: Ammattikorkeakoulut tallentavat erikoistumisopintojen koulutustarjontatiedot

22.8. mennessä Aikuiskoulutuslinjat-julkaisua varten.
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Syyskuu

Opetushallitus

AMKYH: Syksyn yhteishaku ja hakemusten automaattinen siirto nettikannasta

18.9.–29.9.

Ammattikorkeakoulut tallentavat syksyn yhteishaun paperihakemukset

18.9.–11.10.

AMKOPAS: Ammattikorkeakoulut tallentavat tutkintoon, myös ylempien amk-tutkintoon

johtavan koulutuksen tarjontatiedot 30.9. mennessä Ammattikorkeakoulujen

valintaopasta varten.

AMKOREK: Ammattikorkeakoulut tallentavat yhteishaun ulkopuolisen koulutuksen

hakemuksia.

Tilastokeskus

Syksyn 2006 (20.9.tilanne) opiskelijatiedonkeruu 20.9.–30.9. ammattikorkeakouluilta.

Lokakuu

Opetushallitus

AMKYH: Ammattikorkeakoulut järjestävät valintakokeet ja tallentavat koetulokset

12.10. –13.11.

AMKOREK: Ammattikorkeakoulut tallentavat yhteishaun ulkopuolisen koulutuksen

hakemuksia.

Marraskuu

Opetusministeriö

Syksyn 2006 opiskelijatietojen ennakkoaineisto Tilastokeskuksesta AMKOTA:an.

Opetushallitus

AMKYH ja

AMKOREK: Ammattikorkeakoulut ilmoittavat valintojen tulokset hakijoille

27.11.–1.12.

AMKOREK: Ammattikorkeakoulut tallentavat yhteishaun ulkopuolisen koulutuksen

hakemuksia.

Tilastokeskus

Vuoden 2005 tilasto ammattikorkeakoulujen T&K-toiminnasta valmistuu.

Joulukuu

Opetusministeriö

Opetusministeriön tavoitesopimusneuvottelukirje ammattikorkeakouluille ja ylläpitäjille.

Vuoden 2005 tilasto ammattikorkeakoulujen T&K-toiminnasta Tilastokeskuksesta

AMKOTA:an.
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Tutkinnon suorittaneiden vuoden 2004 lopulliset sijoittumistiedot Tilastokeskuksesta

AMKOTA:an.

Opetushallitus

AMKYH ja

AMKOREK: Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta

ammattikorkeakoululle viimeistään 15.12.

Ammattikorkeakoulut tallentavat vastaanottamistiedot sitä mukaa, kun

vastaanottoilmoituksia saapuu. 15.12. saapuneet vastaanottoilmoitukset

on tallennettava viimeistään 19.12.

AMKOREK: Ammattikorkeakoulut tallentavat yhteishaun ulkopuolisen koulutuksen

hakemuksia.

2.7 Työryhmän ehdotukset tilasto- ja tietotuotannosta

Ehdotus 1

Selkeytetään edelleen tietotuotannossa kunkin viranomaistoimijan (opetusministeriö, Opetus-
hallitus, Tilastokeskus) säädöksiin perustuvaa roolia. Tämä tarkoittaa mm. seuraavaa:

- Opetusministeriö vastaa hallinnonalansa tietohallinnon ja tietojärjestelmien

yhteensovittamisesta ja strategisista linjauksista.

- Opetusministeriön, ammattikorkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien kesken

sovittujen tavoitteiden toteutumisen seuranta ja arviointi edellyttää kiinteästi

päätöksentekojärjestelmään liittyviä yhteisesti käytössä olevia hyviä tietoaineistoja.

 - Tilastokeskus yleistilastoviranomaisena laajoine tiedonkeruuoikeuksineen ja monipuolisine

tietoaineistoineen vastaa ensisijaisesti myös opetushallinnon tarvitsemasta

tilastotuotannosta. Vain niiltä osin, kun jotain tiedonkeruuta ja /tai tilastointia ei voi

sisällyttää Tilastokeskuksen toimenkuvaan, tehdään tarvittavaa täydentävää tiedonkeruuta

ja tilastointia.

- Opetushallitus hoitaa sille säädöksissä määrättyjä ja opetusministeriön kanssa tehdyssä

tulossopimuksessa sovittuja tehtäviä. Tällaisia ammattikorkeakoulusektorin tietotuotantoa

koskevia asioita ovat yhteishausta vastaaminen ja tähän liittyen koulutustiedotus, hakija-

ja opiskelijaoikeusrekisterin ylläpito, rahoitukseen liittyvä tiedonkeruu ja tilastointi sekä

koulutuksen mitoituksen ennakointi.

- Vältetään päällekkäistä tietotuotantoa koskien sekä tiedonkeruita että tietojärjestelmien

luomista ja laajentamista. Järjestelmät rakennetaan ja niitä kehitetään palvelemaan niiden

ensisijaista tehtävää. Tietotuotannossa pyritään mahdollisimman hyvään järjestelmien

keskinäiseen integrointiin sekä muutoin mahdollisimman toimiviin ja sujuviin

tiedonsiirtokäytäntöihin eri toimijoiden välillä.

Ehdotus 2

Kehitetään Tilastokeskuksen kanssa opetushallinnon ja Tilastokeskuksen väliseen tietopalve-
lusopimukseen sisältyvien aineistojen ja mahdollisesti tarvittavien uusien aineistojen tietosisäl-
töjä ja toimitustapoja siten, että tietoja saadaan entistä kattavammin AMKOTA-tietokantaan.
Tämä edellyttää mm. seuraavia toimenpiteitä:
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- Sovitaan Tilastokeskuksen kanssa millä ehdoilla nyt opetushallinnon käytössä olevia

tilastoja voidaan esittää AMKOTA:ssa ja opetusministeriön internet-sivuilla.

- Tilastokeskus toimittaa ammattikorkeakoulutusta koskevat aineistot opetusministeriölle

pääsääntöisesti tekstitiedostoina, jolloin ne voidaan ladata AMKOTA-tietokantaan, ja ovat

silloin myös ammattikorkeakoulujen käytettävissä. Vain siinä tapauksessa, että jotkut

aineistot esimerkiksi tietosuojasyistä johtuen joudutaan jakamaan erillisiksi pieniksi

taulukoiksi tai ovat muutoin pieniä erillistilauksia, ne toimitetaan Excel-tiedostoina.

- Viedään koulutusasteiden vertailtavuuden kannalta tarpeellisia muiden koulutusasteiden

tietoja sisältäviä aineistoja AMKOTA:an tai huolehditaan muutoin siitä, että ne näkyvät

AMKOTA:n kautta. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi koulutukseen hakeutumista ja

sijoittumista, opintojen kulkua (läpäisyä) ja tutkinnon suorittaneiden sijoittumista

koskevat tilastot.

Ehdotus 3

Ammattikorkeakoulut käynnistävät opetusministeriön tukemana opiskelija- ja opintohallin-
tojärjestelmän kehityshankkeen. Tavoitteena on määritellä hankkeen aikana mallit, toiminta-
tavat ja rajapinnat, joiden avulla ammattikorkeakoulut voivat liittää omia ja mahdollisesti
ylläpitäjiensä järjestelmiä osaksi yhteistä tietojärjestelmää. Hankkeen lähtökohtana toimisi
avoimiin standardeihin perustuva tietojärjestelmäarkkitehtuuri.

Ehdotus 4

Työryhmä esittää, että Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry selvittää Open
Access hankkeen organisointiin ja toiminnan käynnistämiseen liittyvät asiat.

Ehdotus 5

Aloitetaan opetusministeriön ja Tilastokeskuksen kesken keskeyttämistilaston kehittäminen.
Tavoitteena on se, että AMKOTA:n keskeyttämisen syyt ja ajankohta tiedonkeruusta voitai-
siin luopua ja että vastaavat tiedot saataisiin Tilastokeskuksesta vuoden 2006 tiedoista alkaen.
Tilastokeskus ei keräisi näitä tietoja ammattikorkeakouluilta, vaan tuottaisi keskeyttämistiedot
yhdistelemällä hallussaan olevia aineistoja, kuten eri koulutusasteiden opiskelija- ja tutkinto-
tietoja sekä työssäkäyntirekisterin tietoja.

Ehdotus 6

Aloitetaan keskustelu CIMO:n ja Tilastokeskuksen kanssa, jossa selvitetään voidaanko
CIMO:n henkilöpohjaiset opiskelija- ja harjoittelijavaihdon sekä opettaja- ja asiantuntijavaih-
don tiedonkeruut siirtää Tilastokeskukseen.

Ehdotus 7

Opetusministeriö alkaa ylläpitää yhdessä Tilastokeskuksen ja Opetushallituksen kanssa tieto-
tuotannon vuosikalenteria, jossa on näiden tahojen ammattikorkeakoulujen kanssa hoitamien
asioiden viitteelliset aikataulut. Vuosikalenteri sijoitetaan AMKOTA-kotisivulle.
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3 Ammattikorkeakoulujen
tuloksellisuusrahoitus

Ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusrahoituksen tarkoituksena on edistää ammattikorkea-
koulujen koulutuksen laatua ja tasoa sekä parantaa ammattikorkeakoulujen tuloksellisuutta
yleisesti. Tuloksellisuusrahoituksella pyritään kannustamaan ammattikorkeakouluja pitkäjän-
teiseen ja asetettuihin tavoitteisiin suuntautuvaan kehittämistyöhön, joka johtaa laadun,
vaikuttavuuden ja tehokkuuden paranemiseen.

Tuloksellisuusrahoituksen mittaamismenetelmät tarjoavat ammattikorkeakoululle
välineitä omaan kehittämistyöhön. Ammattikorkeakoulu voi kehittämistyössään painottaa
oman toimintastrategiansa pohjalta niitä elementtejä, joita se pitää keskeisinä.

Opetusministeriö on vuodesta 1994 alkaen myöntänyt vuosittain ammattikorkea-
kouluille tuloksellisuuden perusteella ylimääräisiä määrärahoja. Edellisen kerran ammatti-
korkeakoulujen tuloksellisuusrahoituksen mittaamismenetelmiä uudistettiin vuonna 2003
(Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:8) koskien silloin tavoite-
sopimuskautta 2004–2006. Mittareita arvioidaan nyt tulevan tavoitesopimuskauden 2007–
2009 tarpeiden näkökulmasta sekä niiden kokemusten perusteella, jotka on saatu nykyisestä
mittaristosta. Mittareiden suuren ohjaavan vaikutuksen vuoksi nykyinen mittaristo on sangen
laaja. Tätä voi pitää toimivana periaatteena edelleenkin, sillä silloin voidaan palkita ammatti-
korkeakoulujen toimintaa mahdollisimman laaja-alaisesti. Uudistamista ja muokkaamista on
syytä tehdä kun ammattikorkeakouluille asetettavat tavoitteet muuttuvat tai toiminta saa uusia
muotoja.

Tuloksellisuusrahoituksen mittaamismenetelmiä tarkasteltaessa lähtökohtana on
edelleenkin ammattikorkeakoululaissa määritellyt ammattikorkeakoulujen tehtävät.
Ammattikorkeakoulut antavat käytäntöön painottunutta korkeakouluopetusta työelämän
asiantuntijatehtäviin. Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyö palvelee toisaalta
ammattikorkeakouluopintoja ja niiden kehittämistä sekä toisaalta alueellista ja paikallista
elinkeino- ja muuta työelämää ja sen kehittämistä. Työryhmä katsoo, että näiden tehtävien
tulisi näkyä ammattikorkeakouluille myönnettävässä tuloksellisuusrahoituksessa.

Työryhmän esityksessä on mittaamisen kohteiksi pyritty valitsemaan sellaisia tekijöitä,
joihin ammattikorkeakoulu voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Mittaamisen kohteet on
myös yhdistelty laajoiksi asiakokonaisuuksiksi, jotta yksittäiset mittarit eivät saisi liikaa
painoarvoa myönnettäessä määrärahoja tuloksellisuuden perusteella.
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Kuluvalla tavoitesopimuskaudella on noussut keskusteluun eräitä uusia asioita, joita on
syytä tarkastella myös tuloksellisuuden mittaamisen näkökulmasta. Yhtenä näistä on yrittä-
jyyden korostaminen, joka on mm. yksi nykyisen hallituksen politiikkaohjelmista. Toiseksi
valtiovarainministeriö on nostanut esille julkisen sektorin tuottavuuden. Tämä koskee keskei-
sesti myös koulutussektoria. Kolmanneksi voi mainita korkeakoulujen kansainvälisen toimin-
nan vahvistamisen. Se on kirjattu valtioneuvoston hyväksymään koulutuksen ja tutkimuksen
kehittämisohjelmaan, ja siinä on mm. asetettu tavoitteet korkeakoulusektorille
ulkomaalaisten opiskelijoiden määriksi. Näiden lisäksi ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja
kehittämistoiminnan liikkeelle lähdön ja asteittaisen vakiintumisen myötä julkaisutuotannon
seuraaminen ja mittaaminen on alettu nähdä tarpeelliseksi. Samoin esiin on nostettu opiske-
lijoiden tutkiva oppiminen periaate kehittämishankkeissa (Learning by Developing).

Nykyisissä opiskelijamääriä sisältävissä mitoissa mittaamisen kohteena on joko ammatti-
korkeakoulututkintoon johtava nuorten koulutus tai ammattikorkeakoulututkintoon johtava
nuorten koulutus ja aikuiskoulutus. Opiskelijamäärä, johon mitattavaa asiaa on suhteutettu,
on ollut tavallisimmin normiaikaisten opiskelijoiden määrä ja joissain tapauksissa kaikkien
opiskelijoiden määrä.

Vuonna 2005 tuli voimaan ylempiä ammattikorkeakoulutukintoja koskeva lainsäädäntö.
Tulevan tavoitesopimuskauden aikana ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vuosittainen
aloituspaikkamäärä on tarkoitus nostaa noin 2000:een. Koska ylemmät ammattikorkeakoulu-
tutkinnot ovat vasta vakiintumassa osaksi ammattikorkeakoulujärjestelmää, on tavoitesopi-
muskauden 2007–2009 mittaristossa mukana vain ammattikorkeakoulujen perustutkinnot.

3.1 Tavoitesopimuskauden 2004–2006
tuloksellisuusrahoituksessa käytetyt yleiset kriteerit ja
palkitsemisperusteet sekä arvio niiden toimivuudesta

Nykytila

Ammattikorkeakoulujen nykyisen tuloksellisuusrahoituksen yleisinä palkitsemiskriteereinä
käytetään viittä asiakokonaisuutta: 1) opetuksen ja opetusmenetelmien kehittyminen 2) kou-
lutuksen vetovoima ja opintojen kulku 3) työelämäyhteydet sekä tutkimus ja kehittämistyö
4) aluevaikuttavuus 5) ammattikorkeakoulun toiminta- ja uusiutumiskyky

Ammattikorkeakoulun toiminta- ja uusiutumiskyky -asiakokonaisuudessa ei ole mittaria,
vaan palkitseminen perustuu opetusministeriön arvioon. Muissa asiakokonaisuuksissa ovat
seuraavassa luvussa kuvatut mittarit. Asiakokonaisuudet jakautuvat useaan mittaan, joilla
mitataan kokonaisuuteen kuuluvien mitattavien kohteiden tasoa, tasoa ja trendiä tai pelkäs-
tään trendiä. Taso kertoo mitattavan kohteen tilanteen tiettynä vuonna. Trendi osoittaa
mitattavassa kohteessa tapahtuneen muutoksen. Muutoksesta palkitseminen ottaa huomioon
kunkin ammattikorkeakoulun toimintaympäristön. Trendin avulla mitataan ammattikorkea-
koulun viime vuosina tekemien toimenpiteiden vaikutusta mitattavan kohteen suhteen.

Asiakokonaisuudessa opetuksen ja opetusmenetelmien kehittyminen on 8 mittaa, joilla
kaikilla mitataan tasoa ja viidellä lisäksi trendiä. Asiakokonaisuudessa koulutuksen vetovoima
ja opintojen kulku on 6 mittaa, joilla yhdellä mitataan pelkästään tasoa, kolmella pelkästään
trendiä ja kahdella sekä tasoa että trendiä. Asiakokonaisuudessa työelämäyhteistyö sekä tutki-
mus- ja kehitystyö on 4 mittaa, joilla yhdellä mitataan tasoa ja kolmella trendiä. Asiakoko-
naisuudessa aluevaikuttavuus on 4 mittaa, joilla yhdellä mitataan tasoa ja kolmella trendiä.

Kunkin kokonaisuuden perusteella palkitaan 2–3 ammattikorkeakoulua, paitsi kohdasta
asiakokonaisuudesta ammattikorkeakoulun toiminta- ja uusiutumiskyky 1–2 ammattikorkea-
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koulua. Samasta asiakokonaisuudesta ammattikorkeakoulu voidaan palkita vain kahtena
vuonna peräkkäin. Kustakin mitasta voi saada yhden +-pisteen. Jos kohteessa mitataan sekä
tasoa että trendiä, voi molemmista saada yhden +-pisteen. Pääsääntöisesti 3 parasta ammatti-
korkeakoulua voi saada +-pisteitä. Palkittavat ammattikorkeakoulut ratkaistaan pisteiden
summan perusteella. Opetusministeriö voi tarvittaessa vaihdella eri asiakokonaisuuksista mak-
settavaa tuloksellisuuspalkkion suuruutta.

Koulutuksen vetovoimasta ja opintojen kulku -asiakokonaisuudesta palkitsemisen edel-
lytyksenä on, että ammattikorkeakoulun täyttöaste ja täyttöasteen alakohtaiset poikkeamat
ovat tavoitesopimuksessa sovitulla tasolla.

Muistiossa tuloksellisuuden palkitsemisperusteet on esitetty melko yleisellä tasolla ilman
yksityiskohtiin puuttuvia jakoperiaatteita. Tuloksellisuusrahoituksen jakoperiaatteet on
määritelty seuraavasti:

1. Ammattikorkeakoulua ei voida palkita samasta mittarista kuin kahtena

vuonna peräkkäin.

2. Mittoja katsottaessa on lähdetty siitä, että kolme parasta ammattikorkeakoulua saa +-

pisteen. Jos ammattikorkeakoulut saavat yksittäisestä mitasta saman arvon, niin silloin

useampikin ammattikorkeakoulu voi saada +-pisteen.

3. Trendimitoissa +-pisteitä saavia kolmea parasta ammattikorkeakoulua etsittäessä on

käytetty seuraavia kriteereitä:

a) on katsottu ammattikorkeakoulun yksittäisen mitan absoluuttisen arvon muutosta

-> 2004 mitan arvo miinus 2002 mitan arvo

b) on katsottu, miten muutos on vaikuttanut ammattikorkeakoulun asemaan

ammattikorkeakoulujen keskinäisessä vertailussa.

-> +-pisteen saa vain, mikäli ammattikorkeakoulun mitan absoluuttinen arvo on

muutoksen jälkeen (vuonna 2004) vähintään ammattikorkeakoulujen keskitasoa.

Ne ammattikorkeakoulut, joilla arvon muutos on suurin, otetaan tarkasteluun.

Jos ammattikorkeakoulun arvon muutos edellyttäisi +-pistettä, mutta ammattikorkeakoulu

sijoittuu arvollaan noin 10 heikomman ammattikorkeakoulun joukkoon, +-pistettä ei saa.

Mikäli mitan arvon muutos on sama usealla ammattikorkeakoululla, niin +-pisteitä saavan

kolmen parhaan ammattikorkeakoulun joukkoon valituksi tulee se koulu, jonka mitan

arvo on parempi.

Jos kolme parasta ammattikorkeakoulua ei täytä molempia kriteereitä, katsotaan

seuraavaksi parhaat.

4. a) jos ammattikorkeakoulujen mittarista saamat +-pisteet menevät tasan, niin palkituksi

tulee ammattikorkeakoulu, joka on saanut +-pisteensä useammasta mittariin

kuuluvasta mitasta.

b) Mikäli ammattikorkeakoulujen saamat +-pisteet ovat tasan ja koulut ovat saaneet

pisteensä yhtä monesta mittariin kuuluvasta mitasta, niin palkituksi tulee

ammattikorkeakoulu, jolla on vähemmän mittojen absoluuttisen arvon mukaisia

sijoituksia noin 10 heikoimman ammattikorkeakoulun joukossa.

5. Mittareita ei ole painotettu, vaan joka mittarista jaetaan samansuuruinen euromäärä.

Arvio

Nykyiset tuloksellisuusrahoituksen perustana olevat edelliseen työryhmämuistioon kirjatut
kriteerit ovat siis hyvin yleisellä tasolla ja näin ollen niitä on tarkennettu monilta osin.
Tarkentavat kriteerit ovat sangen monivaiheisia, ja palkittavien ammattikorkeakoulujen
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etsiminen edellä kuvatuilla kriteereillä on jouduttu tekemään käsin. Mikäli palkittavien
etsiminen halutaan automatisoida tietokoneen tehtäväksi, niin yllä olevia
palkitsemiskriteereitä on yksinkertaistettava.

Nykyisillä kriteereillä siis annetaan kustakin mitasta kolmelle parhaalle ammattikorkea-
koululle samanarvoinen pluspiste. Palkituksi tulee kyseisessä asiakokonaisuudessa kaksi tai
kolme eniten pluspisteitä saanutta. Huono sijoitus jonkin asiakokonaisuuden mitan suhteen
puolestaan voi vaikuttaa tulokseen vasta siinä vaiheessa, jos muutoin ei ole saatu asiakokonai-
suudesta palkittavia ammattikorkeakouluja selville. Jos halutaan, että myös huono sijoitus
jonkin mitan suhteen vaikuttaa lopputulokseen, siitä pitää antaa miinuspisteitä. Samalla mit-
taa on tarkoituksenmukaista muuttaa siten, että sekä pelkkien plus- ja miinuspisteiden sijas-
ta eri sijoituksista annettaisiin erimäärä sekä plus- että miinuspisteitä. Muutoinhan esim. ole-
malla yhdessä mitassa ylivoimaisesti paras, mutta toisessa kolmanneksi huonoin, tulee koh-
delluksi samanarvoisesti kuin sellainen joka on yhdessä mitassa kolmanneksi paras ja toisessa
mitassa huonoin. Periaate edelleenkin täytyy olla se, ettei sijoittumalla kaikissa mitoissa
pelkästään keskikastiin voi tulla palkituksi.

Nykyisin pääosin koneellisesti mitoille laskettujen vertailulukujen laskemisen jälkeen jat-
kokäsittely eli palkittavien ammattikorkeakoulujen löytäminen tapahtuu manuaalisesti. Jot-
ta myös jatkokäsittely voitaisiin automatisoida mahdollisimman pitkälle, on välttämätöntä,
että tasapelitilanteita syntyy mahdollisimman harvoin, ja näin ollen tarkentavia kriteereitä ei
tarvitse käyttää ja kehittää.

Nykyisissä mitoissa joidenkin mittojen erottelukyky näyttää olevan huono tai joissain ti-
lanteissa olematon. Ammattikorkeakoulujen vertailuluvuiksi tulee lukuja, joissa toinenkin
desimaali antaa vielä saman lopputuloksen useammalle ammattikorkeakoululle. Toisaalta ha-
vainnollisuus kärsii, mikäli vertailukuja esitetään liian monella desimaalilla. Tämä ongelma
tulee sellaisten mittojen kanssa, joissa jaettavat luvut ovat jakajaansa pienempiä, jolloin osa-
määristä tulee desimaalilukuja. Mitä suurempi ero on sitä pienempiin desimaalilukuihin jou-
dutaan. Jotta näistä ongelmista päästään, tällaisten mittojen kohdalla kannattaa käyttää skaa-
lausta ja kertoa jaettavat luvut esimerkiksi sadalla. Skaalaus kannatta tehdä nimenomaan jaet-
taville luvulle, eikä vasta lopputulokselle. Näin siksi, että myös laskennan välivaiheiden esit-
tämisessä raporteilla voidaan tyytyä maksimissaan kahteen desimaaliin, ja että laskennan
välivaiheissa ei tarvitse tehdä havainnollisuuden nimissä lopputulosta vääristäviä pyöristyksiä.
Työryhmän mielestä mittojen laskentaperusteisiin on syytä tehdä edellä kuvatut tekniset
muutokset ja tarkennukset.

Jako viiteen asiakokonaisuuteen on työryhmän mielestä toimiva tavoitesopimuskauden
2007–2009 mittaristossakin. Mitat sijoitetaan asiakokonaisuuksiin opetuksen ja opetusme-
netelmien kehittyminen, koulutuksen vetovoima ja opintojen eteneminen, tutkimus- ja kehi-
tystyö sekä aluevaikuttavuus ja työelämäyhteistyö. Näissä asiakokonaisuuksissa myös tule-
vaisuudessa on syytä palkita 2–3 ammattikorkeakoulua. Ammattikorkeakoulun toiminta- ja
uusiutumiskyvystä palkitaan myös tulevaisuudessa ilman mittoja opetusministeriön tekemän
arvion perusteella. Myös tässä palkittavien määränä on syytä pitää entiset 1–2 ammattikorkeakoulua.

Vaikka tarpeet uusista mitoista kasvattavat mittojen kokonaismäärää entisestään, työryh-
män mielestä mittariston selkeyttämisen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että kaikilla mu-
kaan tulevilla mitoilla mitataan jatkossa sekä tasoa että trendiä. Nykyisessä tilanteessa ammat-
tikorkeakouluilla, jotka ovat olleet korkealla tasolla jonkin mitan suhteen, ei käytännössä ole
ollut mahdollisuuksia tulla palkituiksi trendimitalla, koska se olisi edellyttänyt jo valmiiksi
muita korkeamman tason nostamistakin vielä muita enemmän. Vastaavasti pelkkä tasomitta
olisi useissa kohdin epäoikeudenmukainen, koska mm. alueelliset taustatekijät vaikuttavat
siihen, minkä tason ammattikorkeakoulu voi saavuttaa kyseisen mitan suhteen.
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3.2 Nykyiset tuloksellisuusmitat
ja arvioita niiden toimivuudesta

Opetuksen ja opetusmenetelmien kehittyminen

Mitta 1: Harjoittelu (mitataan tasoa)

Perustuu opetusministeriön ylläpitämän opiskelijapalautejärjestelmä (OPALA) opiskelija-
palautteen kahteen kysymykseen: 1) työharjoittelun aikana saatu ohjaus on ollut riittävää ja
2) työtehtävät harjoittelun aikana ovat tukeneet oppimista. Nuorten ja aikuisten koulutuk-
sen tiedot yhdistettynä. Tavoiteltava luku (vertailuluku kysymyksiin vastanneet) on mahdol-
lisimman paljon nollaa suurempi luku. Luku osoittaa kuinka paljon tyytyväisempiä/tyyty-
mättömämpiä kysymyksiin vastanneet ovat harjoitteluunsa suhteessa keskimääräiseen ammat-
tikorkeakouluun. Kukin koulutusala painottuu alan kysymyksiin vastanneiden suhteessa.

Mittaa on arvioitu sillä perusteella, että OPALA-järjestelmän väittämillä saatava arviointi-
tieto ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista ja luotettavaa käytettäväksi opetusministeriön
tuloksellisuusrahoituksen yhtenä perusteena ja että ammattikorkeakoulujen väliset absoluut-
tiset erot OPALA:n väittämillä ovat pieniä, jolloin tilastollinen merkitsevyys tulee ongelmaksi.

Mittaan kohdistuneesta kritiikistä huolimatta, työryhmän mielestä opiskelijoiden antama
palaute ja sen huomioon ottaminen on erittäin tärkeää ja näin ollen mitta on syytä säilyttää
nykymuodossaan. Erottelukykyongelmaa voidaan pyrkiä korjaamaan mitan skaalausta
muuttamalla.

Mitta 2: Henkilöstön kehittäminen (mitataan tasoa)

Mitta perustuu ammattikorkeakouluilta AMKOTA-tietokantaan kerättyihin tietoihin.
Lasketaan henkilöstön omaan osaamiseen käyttämä työaika (työpäivinä) per päätoimisen
henkilöstön määrä. Mitta lasketaan ammattikorkeakouluittain.

Tavoiteltava luku (omaan osaamiseen käytetty työaika/päätoiminen henkilöstö) on
mahdollisimman suuri luku. Mitä suurempi luku on, sitä enemmän ammattikorkeakoulu
on panostanut henkilöstön osaamisen kehittämiseen työpäivinä mitattuna.

Nykyinen aikaa mittaava mittaamistapa on koettu tiedonkeruun kannalta jossain määrin
ongelmalliseksi. Mitan tarpeellisuutta sinänsä ei ole asetettu kyseenalaiseksi. Tästä syystä työ-
ryhmän mielestä olisi tarkoituksenmukaista siirtyä mittaamaan työajan sijasta henkilöstön
kehittämiseen käytettyjä euromääriä. Tällöinkin joudutaan seuraamaan henkilöstön kehittä-
miseen käytettyä aikaa, koska muutoin esim. palkkakustannuksia ei voida määrittää. Alla on
kuvattu yksi mahdollisuus siitä kuinka mittaaminen voisi tapahtua.

Henkilöstön kehittämisen mittaan kerätään tiedot työnantajan järjestämän tai hankkiman
koulutuksen kustannuksista, työnantajan palkallisena virkavapaana hyväksymän opiskelu-
vapaan kustannuksista sekä opettajien työaikasuunnitelmassa vahvistetun oman ammatti-
taidon kehittämiseen varatun ajan perusteella muodostuvat kustannukset. Kustannukset
jaetaan päätoimisen henkilöstön määrällä. Mitta lasketaan ammattikorkeakouluittain.

Tavoiteltava luku on mahdollisimman suuri luku. Mitä suurempi luku, sitä enemmän
ammattikorkeakoulu on panostanut henkilöstön osaamisen kehittämiseen kustannuksilla
mitattuna.

Työnantajan järjestämän tai hankkiman koulutuksen kustannuksiin hyväksyminen edel-
lyttää hyväksyttyä koulutushakemusta tai sitä, että se on luonteeltaan koko henkilöstölle tai
suurelle osalle henkilöstöä tarkoitettua yhdenmukaisesti järjestettyä koulutusta, liikunta- ja
virkistäytymispäivät rajataan ulkopuolelle.
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Mukaan luetaan henkilöstökoulutuspalvelujen ostot, kurssi- ja osallistumismaksut matka-
ja majoituskuluineen, verovapaat päivärahat, materiaalimaksut, koulutusapurahat, opetus-
palvelut (opettajien ja luennoitsijoiden palkkiot, joista ei peritä ennakonpidätystä ja suoriteta
sosiaaliturvamaksua) ja omien kouluttajien palkat henkilösivukuluineen.

Mukaan hyväksytään myös työnantajan palkallisena virkavapaana hyväksymän opiskelu-
vapaan kustannukset (edellyttää virkavapaushakemusta) sekä opettajien työaikasuunnitelmassa
vahvistetun oman ammattitaidon kehittämiseen varatun ajan perusteella muodostuvat kustan-
nukset (suunniteltu tuntimäärä x keskimääräinen tuntipalkka).

Henkilöstön kehittämisen menoihin perustuvan mittaamisen etuna on tiedonkeruun
helpottuminen. Kuitenkin myös tällä mittaustavalla suuri osa henkilöstön osaamista kehittä-
vää toimintaa jää mittauksen ulkopuolelle (osallistuminen tutkimus- ja kehitystoimintaan tai
muuhun projektitoimintaan, asiantuntijatehtävät, esitelmien ja asiantuntija-artikkelin valmis-
telu, arviointitehtävät, sijaisena toimiminen jne.).

Henkilöstölle on joka tapauksessa varattava riittävästi aikaa ammattitaidon monipuoliseen
kehittämiseen. Käytetyn ajan lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota henkilöstön omista
tarpeista lähteviin toteuttamistapoihin. Vaikuttava ja laadukas kehittäminen tuottaa myös
kustannuksia.

Työryhmä mielestä edellä oleva antaisi hyvän perustan henkilöstön kehittämisen kustan-
nusten mittaamiseen. Samalla on kuitenkin varmistettava, että tämä on linjassa toisen asteen
ammatillisessa koulutuksessa käytetyn vastaavan tuloksellisuusmitan kanssa. Tämä asia on
syytä pohtia nyt parhaillaan työskentelevässä sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen että
ammattikorkeakoulujen kustannustiedonkeruuta miettivässä työryhmässä.

Mitta 3: Opetuksen taso (mitataan tasoa)

Perustuu opetusministeriön ylläpitämän opiskelijapalautejärjestelmä (OPALA) opiskelija-
palautteen kahteen kysymykseen: 1) ammattikorkeakoulussa saamani opetus on ollut asian-
tuntevaa ja 2) ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tukeneet hyvin opin-
tojeni edistymistä. Nuorten ja aikuisten koulutuksen tiedot yhdistettynä.

Tavoiteltava luku (vertailuluku kysymyksiin vastanneet) on mahdollisimman paljon nollaa
suurempi luku. Luku osoittaa, kuinka paljon tyytyväisempiä/tyytymättömämpiä kysymyk-
seen vastanneet ovat saamaansa opetukseen suhteessa keskimääräiseen ammattikorkeakouluun.
Kukin koulutusala painottuu alan kysymyksiin vastanneiden suhteessa.

Mittaan on kohdistettu samaa kritiikkiä kuin harjoittelun tason mittaamiseenkin eli että
OPALA-järjestelmän väittämillä saatava arviointitieto ei olisi kaikin puolin tarkoituksenmu-
kaista ja luotettavaa ja että ammattikorkeakoulujen välisten erojen pienuus on ongelma tilas-
tollisen merkitsevyyden kannalta.

Toisaalta tähän pätee sama kuin harjoittelunkin mittaamiseen eli että opiskelijan antamaa
palautetta pidetään erittäin tärkeänä, joten tästä syystä mitta on syytä säilyttää.

Koska tässä mitataan erikseen sekä opetuksesta että ohjauksesta saatua palautetta, tämä on
syytä ottaa huomioon mitan nimessä samoin kuin myös se, että kyse on nimenomaan
palautteesta ei sinällään tasosta. Työryhmä esittää mitan nimen muuttamista muotoon 'opis-
kelijan tyytyväisyys opetukseen ja ohjaukseen'.

Mitta 4: Opiskelijavaihto Suomesta ja Suomeen (mitataan tasoa ja trendiä)

Mitta perustuu CIMO:n ammattikorkeakouluilta keräämiin AMKOTA-tietokantaan
siirrettyihin tietoihin. Mitassa lasketaan ulkomaille lähteneiden ja ulkomailta saapuneiden
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opiskelijoiden ja harjoittelijoiden vaihtokuukausien määrä suhteessa normiajalla opiskelevien
opiskelijoiden määrään. Nuorten ja aikuisten koulutuksen tiedot yhdistettynä.

Laskennassa käytettävät opiskelijavaihtokuukaudet saadaan, kun pitkissä vaihdoissa (yli 3
kk) olleiden henkilöiden vaihtokuukausien määrä kerrotaan 1,5:llä ja niihin lisätään lyhyiden
vaihtojen (yli 1 viikko) kuukaudet.

Tavoiteltava luku (vertailuluku opiskelijoiden ja harjoittelijoiden vaihtokuukaudet/normi-
ajalla opiskelevat opiskelijat) on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Luku osoit-
taa kuinka paljon laskennallisten vaihtokuukuukausien määrä on enemmän/vähemmän suh-
teessa keskimääräiseen ammattikorkeakouluun. Kukin koulutusala painottuu alan normiajalla
opiskelevien opiskelijoiden suhteessa.

CIMO kerää kansainvälisenvaihdon keston tiedot viikkoina ja summaa ne käyttäen avai-
mena ammattikorkeakoulua, koulutusalaa, koulutustyyppiä ja kohdemaata, ja pyöristää nämä
summatut tiedot AMKOTA:a varten kuukausiksi normaaleja pyöristyssääntöjä käyttäen.
Ongelmana on se, että myös yksi viikko pyöristetään yhdeksi kuukaudeksi. Jotta pyöristyk-
sen tuomasta epätäsmällisyydestä päästäisiin eroon, on myös AMKOTA:ssa tarkoituksen-
mukaista tilastoida tiedot viikkoina.

Mitta 5: Päätoimisten opettajien koulutustaso (mitataan tasoa ja trendiä)

Mitta perustuu ammattikorkeakouluilta AMKOTA-tietokantaan kerättyihin tietoihin.
Mitataan päätoimisten opettajien koulutustasoa.

Lasketaan koulutusaloittain päätoimisten opettajien koulutustason keskiarvo koko maa ja
ammattikorkeakoulu. Keskiarvoa laskettaessa tohtorin- ja lisensiaatin tutkinto = 4, ylempi
korkeakoulututkinto = 3, alempi korkeakoulututkinto ja ammattikorkeakoulututkinto = 2
ja muu tutkinto = 1.

Tavoiteltava luku (vertailuluku päätoimiset opettajat) on mahdollisimman paljon nollaa
suurempi luku. Luku osoittaa kuinka paljon korkeampi/matalampi päätoimisten opettajien
koulutustaso on suhteessa keskimääräiseen ammattikorkeakouluun. Kukin koulutusala pai-
nottuu alan päätoimisten opettajien määrän suhteessa.

Opettajien koulutustason nostamista pidetään edelleen tarpeellisena tavoitteena ja sen
myötä opettajien koulutuksentasomittaa. Työryhmän mielestä opettajien pedagoginen päte-
vyys on syytä ottaa mitassa huomioon. Tämä voidaan tehdä siten, että pedagoginen pätevyys
antaa mitattaessa yhden lisäpisteen.

Mitta 6: Ulkomaiset opinnot (mitataan tasoa ja trendiä)

Mitta perustuu ammattikorkeakouluilta AMKOTA-tietokantaan kerättyihin tietoihin. Mi-
tataan ulkomailla suoritettujen hyväksi luettujen opintopisteiden määrää suhteessa normiajalla
opiskelevien opiskelijoiden määrään. Opintopisteisiin sisältyy myös tutkintoon kuuluva har-
joittelu. Nuorten ja aikuisten koulutuksen tiedot yhdistettynä.

Tavoiteltava luku (vertailuluku ulkomailla suoritetut hyväksi luetut opintopisteet/normi-
ajalla opiskelevat opiskelijat) on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Luku osoittaa
kuinka paljon ulkomailla suoritettujen hyväksi luettujen opintopisteiden määrä on enemmän/
vähemmän suhteessa keskimääräiseen ammattikorkeakouluun. Kukin koulutusala painottuu
alan normiajalla opiskelevien opiskelijoiden suhteessa.

Tähän mittaan ei ole kohdistettu kehittämistarpeita.
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Mitta 7: Vieraskielinen opetus (mitataan tasoa ja trendiä)

Mitta perustuu ammattikorkeakouluilta AMKOTA-tietokantaan kerättyihin tietoihin.
Mitataan vieraalla kielellä järjestetyn opetuksen opintopistemäärää (sisältää vieraskielisten kou-
lutusohjelmien koko opetuksen) suhteessa normiajalla opiskelevien opiskelijoiden määrään.
Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa olevaa toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä jär-
jestetty opetus (varsinaiset kieliopinnot eivät ole mukana). Nuorten ja aikuisten koulutuksen
tiedot yhdistettynä.

Tavoiteltava luku (vertailuluku vieraalla kielellä järjestetty opetus opintopisteinä/normi-
ajalla opiskelevien opiskelijat) on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Luku osoit-
taa kuinka paljon enemmän/vähemmän vieraalla kielellä järjestetyn opetuksen opintopisteitä
on suhteessa keskimääräiseen ammattikorkeakouluun. Kukin koulutusala painottuu alan nor-
miajalla opiskelevien opiskelijoiden suhteessa.

Tähän mittaan ei ole kohdistettu kehittämistarpeita.

Mitta 8: Virtuaaliopetus (mittataan tasoa ja trendiä)

Mitta perustuu ammattikorkeakouluilta AMKOTA-tietokantaan kerättyihin tietoihin.
Mitataan hyväksyttävästi suoritettujen opintopisteiden määrää suhteessa normiajalla opiske-
levien opiskelijoiden määrään. Nuorten ja aikuisten koulutuksen tiedot yhdistettynä.

Tavoiteltava luku (vertailuluku hyväksyttävästi suoritetut opintopisteet/normiajalla opis-
kelevat opiskelijat) on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Luku osoittaa kuinka
paljon enemmän/vähemmän hyväksyttävästi suoritettuja opintopisteitä on suhteessa keski-
määräiseen ammattikorkeakouluun. Kukin koulutusala painottuu alan normiajalla opiskele-
vien opiskelijoiden suhteessa.

Tiedonkeruun yhteydessä virtuaaliopintojen määritelmä aiheuttaa ajoittain kysymyksiä.
Toistaiseksi tähän ei ole kuitenkaan löydetty parempaakaan määritelmää.

Koulutuksen vetovoima ja opintojen kulku

Mitta 1: Koulutuksen keskeyttäneet (mitataan tasoa ja trendiä)

Mitta perustuu Tilastokeskuksesta saatuun aineistoon, jonka pohjana on Tilastokeskuksen
ammattikorkeakouluilta keräämät henkilöpohjaiset opiskelija- ja tutkintotiedot.

Mitataan koulutuksen keskeyttäneiden määrää suhteessa syksyn opiskelijamäärään. Nuor-
ten ja aikuisten koulutuksen tiedot yhdistettynä. Mitta lasketaan lukuvuoden ei kalenteri-
vuoden aineistosta.

Keskeyttäminen lasketaan kaavalla:

opiskelijat 20.9.vvvv (A)

miinus tutkinnon suorittaneet 21.9.vvvv - 20.9.vvvv +1 (B)

miinus opiskelua jatkavat 20.9.vvvv +1 (C)

= keskeyttäneet 21.9.vvvv - 20.9.vvvv +1 (D)

Keskeyttäneiden %-osuus = keskeyttäneet (D)/ opiskelijat (A) x 100

Tavoiteltava luku (vertailuluku keskeyttäneet/opiskelijamäärä) on mahdollisimman paljon
nollaa suurempi luku. Luku osoittaa kuinka paljon enemmän/vähemmän keskeyttäneitä on
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suhteessa keskimääräiseen ammattikorkeakouluun. Kukin koulutusala painottuu alan
opiskelijamäärän suhteessa.

Mittaa voi pitää jossain määrin ongelmallisena. Siinä mitataan vuosittaista keskeyttämis-
astetta eli lasketaan lukuvuoden aikana keskeyttäneiden määrä suhteessa edellisen syksyn opis-
kelijamäärään. Jakajana oleva opiskelijamäärä sisältää kaikki syksyllä kirjoilla olevat opiskeli-
ja, siis myös esim. poissa olevat opiskelijat samoin kuin yliaikaiset opiskelijat. Mitta suosii
niitä ammattikorkeakouluja, joille on kertynyt paljon opiskelijoita esim. yliaikaisten opiske-
lijoiden suuren osuuden takia. Mitta korreloi huonosti esim. läpäisymitan ja opintojenkulku
(eli opintopistemäärä) mittojen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka ammattikorkeakou-
lulla olisikin alhainen keskeyttämisaste, niin sillä voi samaan aikaan olla huono läpäisyaste eli
aloittaneet eivät saa suoritetuksi tutkintojaan ja myöskään lukuvuoden aikana ei opinto-
pistesuorituksia kerry tehokkaasti. Lisäksi opiskelijarekistereiden putsaaminen kerralla opiske-
luoikeuden menettäneistä opiskelijoista, aiheuttaa vuosittaista heittelyä. Samoin keskeyttämis-
asteeseen vaikuttaa nykyisin ensimmäisenä vuonna poissa olevaksi ilmoittautuneiden määrä,
jotka myös kirjautuvat keskeyttäneiksi, mikäli eivät ilmoittaudu enää seuraavana vuonna.
Tosiasiallisestihan he kuitenkaan eivät koskaan ole aloittaneetkaan opintojaan.

  Ongelmista huolimatta vuosittaisen keskeyttämisen seuranta ja mittaaminen on koettu
tarpeelliseksi, näin siitäkin huolimatta, että myös läpäisyastetta seurataan ja mitataan. Läpäisy-
asteen vastalukuhan kuvaa lopullista keskeyttämisastetta silloin kun tarkastelujakso on riittä-
vän pitkä.

Keskeyttämismittaa laskettaessa olisi mahdollista ottaa mukaan vain läsnä olevat normi-
ajalla opiskelevat opiskelijat. Tällöin poissa olevien ja yliaikaisten osuus ei vaikuttaisi jakaja-
na olevaan opiskelijamäärään. Jos myös keskeyttäneistä poistettaisiin yliajalla keskeyttäneet,
niin tällöin keskeyttäneet olisivat edelleenkin osajoukko keskeyttämistä edeltävän syksyn
opiskelijamäärästä. Sen sijaan jos keskeyttäneissä olisivat edelleenkin mukana myös normiajan
ylittäneet opiskelijat, tällöin keskeyttäneet eivät enää olisi osajoukko siitä, johon heidän mää-
räänsä suhteutetaan. Toinen mahdollisuus on suhteuttaa keskeyttäneiden määrää opiskelija-
määrän sijasta aloittaneiden määrään. Ongelma tässä on mahdolliset aloittaneiden määrissä
tapahtuvat äkilliset muutokset. Edelleen, mikäli halutaan, on mahdollista esim. painottaa eri
tavalla ensimmäisen vuoden keskeyttäjiä, toisen vuoden keskeyttäjiä jne. Tällaista voisi perus-
tella siitä näkökulmasta, että kolmannen vuoden keskeyttämisen ajatellaan olevan pahempi
asia kuin ensimmäisen vuoden keskeyttäminen. Tällainen tietysti monimutkaistaa mittaa, ja
silloin kun tämän kaltaista tavoitetta ei ole asetettu, tällaisia elementtejä ei kannata sisällyttää
mittaan.

Vaikka nykyiseen keskeyttämismittaan liittyy edellä kuvattuja ongelmia, ja keskeyttämi-
selle olisi myös vaihtoehtoisia mittaamismenetelmiä, niin nykyistä mittaa voi kuitenkin puo-
lustaa sen selkeydellä. Tarkasteluun tulevat kaikki keskeyttäneet, ja keskeyttäneiden määrä on
yksiselitteisesti osajoukko opiskelijamäärästä, johon sitä suhteutetaan. Jos keskeyttämistarkas-
telussa ensisijaisena tavoitteena on keskeyttämisen minimointi ja sen myötä valmistuneiden
määrän maksimointi opiskeluajasta riippumatta, niin nykyisen kaltainen mittaamistapa
puolustaa paikkaansa. Työryhmän mielestä mittaa kannattaa muuttaa kuitenkin siten, että
ensimmäisenä vuonna poissa olevaksi ilmoittautuneet poistetaan tarkastelusta. Silloin ne,
jotka eivät tosiasiallisesti aloitakaan opiskeluaan, eivät kirjaudu keskeyttäjiksi.

Mitta 2: Koulutuksen vetovoima (mitataan trendiä)

Mitta perustuu ammattikorkeakoulujen kanssa sovittuihin aloituspaikkatietoihin, jotka
viedään AMKOTA:an sekä Opetushallituksen yhteishakujärjestelmästä AMKOTA:an siirret-
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tyihin hakijatietoihin. Mitataan ensisijaisten hakijoiden määrää suhteessa sovittuihin nuorten
koulutuksen aloituspaikkamääriin.

Tavoiteltava luku (vertailuluku ensisijaiset hakijoiden määrä/sovitut nuorten koulutuksen
aloituspaikat) on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Luku osoittaa kuinka monta
hakijaa enemmän/vähemmän haki ammattikorkeakoulun nuorten koulutukseen suhteessa
keskimääräiseen ammattikorkeakouluun. Lukua laskettaessa on otettu huomioon eri koulu-
tusaloille sovittujen aloituspaikkojen määrät. Kukin koulutusala painottuu alalle sovittujen
aloituspaikkojen suhteessa.

Mitta suosii niitä ammattikorkeakouluja, jotka muuttavat koulutustaan vieraskielisiksi
koulutusohjelmiksi. Näin siksi, että vieraskieliset koulutukset ovat vetovoimaisempia kuin
muut koulutusohjelmat. Vieraskielisellä koulutuksella on kuitenkin jo oma mittansa. Tekni-
sessä mielessä nykyisessä vetovoimamitassa on vieraskielisen koulutuksen osalta myös sellai-
nen ongelma, että vieraskieliseen koulutukseen hakeneista ei saada yksiselitteisesti ensisijaisia
hakijoita. Sama hakija voi olla hakijana useampaan vieraskieliseen koulutukseen ja samalla
myös ensisijaisena hakijana yhteishaussa olevaan suomen tai ruotsinkieliseen koulutukseen.
Mikäli vieraskieliset koulutusohjelmat jätetään pois, koulutusaloittaisina aloituspaikkatietoi-
na ei voida enää käyttää sovittuja aloituspaikkamääriä, vaan aloituspaikkamäärät on lasketta-
va ammattikorkeakoulujen ilmoittamista koulutusohjelman tarkkuudella olevista aloitus-
paikkatiedoista. Tulevaisuudessa vieraskielisellä koulutuksella tullee olemaan oma yhteis-
hakunsa samoin kuin aikuiskoulutuksellakin.

Työryhmän mielestä vieraskielinen koulutus on syytä rajata mitan ulkopuolelle niin kauan
kuin se ei ole mukana yhteishaussa.

Mitta 3: Opintojen kulku (mitataan tasoa ja trendiä)

Mitta perustuu Tilastokeskuksesta saatuun aineistoon, jonka pohjana on Tilastokeskuksen
ammattikorkeakouluilta keräämät henkilöpohjaiset opiskelijatiedot edellisen lukuvuoden
opintosuoritustietoineen. Mitataan 45 opintopistettä tai yli vuodessa suorittaneiden määrää
suhteessa opiskelijamäärään. Mitassa on mukana nuorten koulutus.

Kaikkien opiskelijoiden määrästä rajataan poimintaehdolla pois uudet opiskelijat eli ne
joilla kirjoihin tulovuosi sama kuin aineistovuosi ja aineistovuoden syyslukukaudella poissa-
olevaksi ilmoittautuneet. Opintopistesuoritukset ovat palkittavaan vuoteen nähden edellisen
lukuvuoden tietoja (esimerkiksi lukuvuoden 2003–2004 suoritukset 20.9.2004
opiskelevilla).

Tavoiteltava luku (vertailuluku 45 opintopistettä tai yli vuodessa suorittaneet/ kaikki
opiskelijat) on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Luku osoittaa kuinka paljon
45 opintopistettä tai yli vuodessa suorittaneiden määrä on enemmän/vähemmän suhteessa
keskimääräiseen ammattikorkeakouluun. Kukin koulutusala painottuu alan kaikkien opiske-
lijoiden suhteessa.

Nykyisessä mitassa vertaaminen tapahtuu vähintään 45 op:a suorittaneiden osuuden
perusteella. Vaihtoehtoisesti vertailua voitaisiin tehdä opiskelijoiden keskimäärin suorittamien
opintopistemäärien perusteella. Toisaalta 45-opintopisteen rajaa voi pitää parempana, koska
se samalla asettaa selkeän 'kokoaikaisen' opiskelijan rajan.

Koska Tilastokeskuksen käyttämässä terminologiassa opintojen kulku käsitteelle on
vakiintunut eri merkitys kuin mikä sen sisältö on mittaristossa, työryhmän mukaan on
parempi käyttää opintojen kulku sijasta käsitettä opintojen eteneminen. Tämä tarkennus
koskee sekä tämän yksittäisen mitan nimeä että koko asiakokonaisuuden nimeä.
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Mitta 4: Sukupuolten tasa-arvon edistäminen (mitataan trendiä)

Mitta perustuu ammattikorkeakouluilta AMKOTA:an kerättyihin tietoihin. Mitataan
vähemmistösukupuolta edustavien normiajalla opiskelevien opiskelijoiden määrää suhteessa
normiajalla opiskelevat opiskelijoiden kokonaismäärään. Mukana on nuorten koulutus.
Tarkasteltavana ovat sukupuolen mukaan eriytyneet koulutusohjelmat, jollaiseksi luokitellaan
ne koulutusohjelmat, joissa vähemmistösukupuolen osuus on valtakunnallisesti korkeintaan
30 prosenttia.

Tavoiteltava luku (vertailuluku vähemmistösukupuolta edustavat normiajalla opiskelevat
opiskelijat/normiajalla opiskelevien opiskelijoiden kokonaismäärä) on mahdollisimman
paljon nollaa suurempi luku. Luku osoittaa, missä määrin ammattikorkeakoulu on onnistu-
nut saamaan vähemmistösukupuolta edustavia normiajalla opiskelevia opiskelijoita suku-
puolen mukaan eriytyneille koulutusohjelmille. Kukin koulutusohjelma painottuu normi-
ajalla opiskelevien opiskelijoiden suhteessa.

Mittaan ei ole kohdistunut kehittämistarpeita edellisen tietotuotanto- ja tuloksellisuus-
mittarityöryhmän jättämän muistion jälkeen.

Mitta 5: Tutkintojen läpäisy (mitataan tasoa)

Mitta perustuu Tilastokeskuksesta saatuun aineistoon, jonka pohjana on Tilastokeskuksen
ammattikorkeakouluilta keräämät henkilöpohjaiset opiskelija- ja tutkintotiedot. Mitataan
tutkinnon suorittaneiden osuutta aloittaneista neljän vuoden jälkeen aloittamisesta. Mitatta-
vana nuorten koulutus.

Tavoiteltava luku (vertailuluku suoritetut tutkinnot/neljä vuotta aikaisemmin aloittaneet)
on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Luku osoittaa kuinka paljon enemmän/
vähemmän suoritti tutkinnon suhteessa keskimääräiseen ammattikorkeakouluun. Kukin
koulutusala painottuu alan neljä vuotta aikaisemmin aloittaneiden suhteessa.

Jos ammattikorkeakoulujen uusi rahoitusjärjestelmä hyväksytään eduskunnassa hallituk-
sen esityksen mukaisena, se tarkoittaa että rahoitus määräytyy jatkossa laskennallisen opiske-
lijamäärän (70 % painolla) ja tutkintojen määrän (30 % painolla) mukaan. Koska tutkinnot
ovat merkittävällä painolla mukana jo perusrahoituksen määräytymisperusteissa, niin työ-
ryhmän mielestä läpäisymitta myöskin tutkintojen määrää mittaavana, on syytä jättää pois
tuloksellisuusmitoista.

Mitta 6: Ammatillinen pohjakoulutus (mitataan trendiä)

Mitta perustuu Opetushallituksen AMKOTA:an siirrettyihin hakija- ja opiskeluoikeusrekis-
terin (AMKOREK) tietoihin. Mitataan ammatillisella pohjakoulutuksella opiskelupaikan
vastaanottaneiden määrää osuutta opiskelupaikan vastaanottaneiden kokonaismäärästä. Tarkas-
teltavana nuorten koulutus. Lasketaan koulutusaloittain.

Tavoiteltava luku (vertailuluku / opiskelupaikan vastaanottaneet ) on mahdollisimman
paljon nollaa suurempi luku. Luku osoittaa kuinka paljon enemmän/vähemmän
opiskelupaikan vastaanottaneista tuli opiskelemaan ammatillisella pohjakoulutuksella
suhteessa keskimääräiseen ammattikorkeakouluun. Kukin koulutusala painottuu
opiskelupaikan vastaanottaneiden suhteessa.

Pohjakoulutustieto perustuu siihen, millä todistuksella hakija hakee koulutukseen.
Ammatilliseen pohjakoulutukseen sisältyy sekä toisella asteella suoritetut ammatilliset tutkin-
not että opisto ja korkean asteen tutkinnot. Nykyinen mitta ei tarkkaan ottaen kerro, kuinka
monella opiskelupaikan vastaanottaneella on ammatillinen koulutus, vaan sen kuinka moni
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opiskelupaikan vastaanottaneista on hakenut ammatillisen koulutuksen todistuksella. Mukana
on siis myös niitä, joilla on sekä ylioppilastutkinto että ammatillinen tutkinto, mukana ei-
vät kuitenkaan ole kaikki tällaiset tapaukset, koska osa näistä on hakenut ylioppilas-
todistuksella.

Ammatillista väylää tulleiden määritelmää täytyy tarkentaa. Tilastokeskus tilastoi uusien
opiskelijoiden pohjakoulutukset siten, että pohjakoulutuksina on eroteltu pelkästään tietyn
asteen suorittaneiden tutkinnot ja tästä erikseen ne, joilla on tutkintoja useammalta eri
koulutusasteelta ja kaikki mahdolliset kombinaatiot näistä: Esim. pelkkä yo-tutkinto, pelkkä
toisen asteen ammatillinen tutkinto, tai sekä yo-tutkinto että toisen asteen ammatillinen
tutkinto. Jos tiedot otetaan Tilastokeskuksesta, saadaan silloin käyttöön vuotta vanhempaa
tietoa kuin hakija- ja opiskeluoikeusrekisteristä (AMKOREK). Myös Opetushallitus kysyy
hakijoilta jatkossa sen, ketkä ovat suorittaneet sekä ammatillisen perustutkinnon että yli-
oppilastutkinnon. Tämän myötä olisi siis mahdollista saada myös hakija- ja opiskeluoikeus-
rekisteristä tieto pelkän toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrät ja osuu-
det opiskelupaikan vastaanottaneista. Edelleen hakija- ja opiskeluoikeusrekisteristä saatava
tieto perustuisi kuitenkin pelkästään hakijan ilmoitukseen. Jos tiedon tuoreus ei ole ensisijai-
nen kriteeri, kannattaa siirtyä käyttämään Tilastokeskuksesta saatavia tietoja.

Mitan toimivuutta liittyen sen ohjausvaikutukseen voi arvioida kahdesta vastakkaisesta
näkökulmasta. Ammatillista väylää tulevien osuuden korostaminen on tärkeää siksi, että myös
toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin menevillä nuorilla täytyy olla todellinen väylä jatkaa
sieltä halutessaan ammattikorkeakouluihin. Tämän signaalin antaminen on tärkeää lukio
kontra ammatilliset oppilaitos asetelmaa ajatellen. Toisaalta huolta voi kantaa siitä, imuroiko
ammattikorkeakoulut liian tehokkaasti 'parhaat' toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorit-
taneet.

Työryhmä pitää mittaa edelleenkin tarpeellisena, joten se on syytä säilyttää. Työryhmän
mielestä mitassa kannatta siirtyä käyttämään Tilastokeskuksesta saatavaa aloittaneiden pohja-
koulutustiedot sisältävää aineistoa.

Työelämäyhteistyö sekä tutkimus- ja kehitystyö

Mitta 1: Hankkeistetut opinnäytetyöt (mitataan tasoa)

Mitta perustuu ammattikorkeakouluilta AMKOTA:an kerättyihin tietoihin. Mitataan hank-
keistettujen opinnäytetöiden määrä suhteessa normiajalla opiskelevien opiskelijoiden määrään.
Nuorten ja aikuisten koulutuksen tiedot yhdistettynä.

Tavoiteltava luku (vertailuluku hankkeistetut opinnäytetyöt/normiajalla opiskelevat opis-
kelijat) on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Luku osoittaa kuinka paljon enem-
män/vähemmän hankkeistettuja opinnäytetöitä on suhteessa keskimääräiseen ammattikorkea-
kouluun. Kukin koulutusala painottuu alan normiajalla opiskelevien opiskelijoiden suhteessa.

Mittaan ei ole kohdistunut kehittämistarpeita. Työryhmän mielestä mitta sopisi kuiten-
kin paremmin asiakokonaisuuteen aluevaikuttavuus.

Mitta 2: Palvelutoiminnan laajuus (mitataan trendiä)

Mitta perustuu Opetushallituksen ammattikorkeakouluilta keräämiin kustannusseuranta-
tietoihin. Mitataan maksullisen palvelutoiminnan tulojen määrää suhteessa koko tulorahoi-
tuksen määrään. Mitta lasketaan ammattikorkeakouluittain.

 Tavoiteltava luku on mahdollisimman suuri. Luku osoittaa ammattikorkeakoulun
palvelutoiminnan laajuuden.
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Mittaan ei ole kohdistunut kehittämistarpeita. Työryhmän mielestä palvelutoiminnan
laajuus mitta sopisi vastaavalla tavalla kuin hankkeistetut opinnäytetyöt mittakin paremmin
asiakokonaisuuteen aluevaikuttavuus. Näiden siirtojen myötä asiakokonaisuuden työelämä-
yhteistyö sekä tutkimus- ja kehitystyö nimi voidaan lyhentää muotoon tutkimus- ja kehitys-
työ ja asiakokonaisuuden aluevaikuttavuus nimi muuttaa muotoon aluevaikuttavuus ja työ-
elämäyhteistyö. Tällöin asiakokonaisuudet ovat selkeämmin, niin nimensä kuin sisältönsäkin
puolesta, laissa ammattikorkeakoulun perustehtäviksi määrättyjä asioita.

Mitta 3: Tutkimustoiminnan laajuus (mitataan trendiä)

Mitta perustuu Tilastokeskuksen ammattikorkeakouluilta keräämiin T&K -tietoihin sekä
Opetushallituksen ammattikorkeakouluilta keräämiin kustannusseurantatietoihin. Mitataan
tutkimustyön menoja suhteessa koko tulorahoitukseen. Mitta lasketaan ammattikorkea-
kouluittain.

 Tavoiteltava luku on mahdollisimman suuri. Luku osoittaa ammattikorkeakoulun
tutkimustoiminnan laajuuden.

Koska mitta lasketaan ammattikorkeakouluittain tutkimustoiminnanmenot per koko
tulorahoitus, se ei huomioi ammattikorkeakoulujen eroja koulutusalarakenteessa. Tutkimus-
toiminnan menot olisi mahdollista saada päätieteenaloittain (joka on melko lähellä koulutus-
alaluokitusta), mutta jakajana olevaa tulorahoitusta ei saada tieteenaloittain eikä koulutus-
aloittain. Näin ollen työryhmän mielestä mitta on syytä pitää tällaisenaan.

Mitta 4: Tutkimustoiminnan henkilötyövuodet (mitataan trendiä)

Mitta perustuu Tilastokeskuksen ammattikorkeakouluilta keräämiin T&K -tietoihin. Mita-
taan tutkimustoiminnan henkilötyövuosien määrää suhteessa päätoimisten opettajien
määrään. Mitta lasketaan ammattikorkeakouluittain.

 Tavoiteltava luku on mahdollisimman suuri. Luku osoittaa kuinka paljon ammattikor-
keakoulussa on ammattitaitoista tutkimushenkilöstöä suhteessa päätoimisten opettajien
määrään.

Koska mitta lasketaan ammattikorkeakouluittain tutkimustoiminnan henkilötyövuodet
per päätoimisten opettajien määrä, niin se ei huomioi ammattikorkeakoulujen eroja koulu-
tusalarakenteessa. Nykyinen Tilastokeskuksen tiedonkeruu ei mahdollista tutkimustyövuosi-
tietojen saamista koulutusaloittain tai edes päätieteenaloittain. Näin ollen työryhmän mielestä
mitta on syytä pitää ennallaan.

Aluevaikuttavuus

Mitta 1: Avoin ammattikorkeakouluopetus (mitataan tasoa)

Mitta perustuu ammattikorkeakouluilta AMKOTA:an kerättyihin tietoihin. Mitataan avoi-
messa ammattikorkeakouluopetuksessa suoritettujen opintopisteiden määrää (muiden kuin
amk:n omien tutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet) suhteessa normiajalla opis-
kelevien opiskelijoiden määrään. Nuorten ja aikuisten koulutuksen tiedot yhdistettynä.

Tavoiteltava luku (vertailuluku avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa suoritetut
opintopisteet/normiajalla opiskelevat opiskelijat) on mahdollisimman paljon nollaa suurem-
pi luku. Luku osoittaa kuinka paljon enemmän/vähemmän avoimessa ammattikorkeakoulu-
opetuksessa suoritettuja opintopisteitä on suhteessa keskimääräiseen ammattikorkeakouluun.
Kukin koulutusala painottuu alan normiajalla opiskelevien opiskelijoiden suhteessa.
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Mittaan ei ole kohdistunut kehittämistarpeita, joten se pidetään ennallaan.

Mitta 2: Opiskelijoiden rekrytointialue ja tutkinnon

suorittaneiden työllistymisalue (mitataan trendiä)

Mitta perustuu Tilastokeskuksesta saatuun aineistoon, jonka pohjana on Tilastokeskuksen
ammattikorkeakouluilta keräämät henkilöpohjaiset opiskelija- ja tutkintotiedot sekä eri
hallinnollisista aineistoista muodostettu työssäkäyntirekisteri. Mitataan opiskelukorkeakoulu-
alueelta rekrytoituneiden uusien opiskelijoiden (opiskelua edeltävän vuoden asuinpaikan
mukaan) määrää suhteessa ammattikorkeakoulun uusien opiskelijoiden kokonaismäärään.
Toiseksi mitataan opiskelukorkeakoulualueelle jääneiden työllistyneiden tutkinnon suoritta-
neiden määrää suhteessa ammattikorkeakoulusta tutkinnon suorittaneiden työllistyneiden
kokonaismäärään. Nuorten ja aikuisten koulutuksen tiedot yhdistettynä. Käytetään maakun-
tien yhdistämiseen perustuvaa korkeakoulualuejakoa.

Lasketaan rekrytointialueen ja työllistymisalueen vertailuluvut yhteen ja saadaan ammatti-
korkeakoululle yksi vertailuluku.

Tavoiteltava luku (vertailuluku opiskelijoiden rekrytointialue ja työllistyneiden tutkinnon
suorittaneiden työllistymisalue) on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Luku
osoittaa, että ammattikorkeakoulu sekä palvelee alueensa nuorisoa tarjoamalla nuorille kiin-
nostavia koulutusmahdollisuuksia omalla alueella että palvelee alueensa elinkeino- ja muuta
työelämää tuottamalla alueen työelämän tarvitsemaa korkeakoulutettua työvoimaa. Kukin
koulutusala painottuu alan ammattikorkeakoulun uusien opiskelijoiden/ tutkinnon suoritta-
neiden lukumäärän suhteessa.

Mittaan liittyy tiettyjä ongelmia. Maa on jaettu yhdeksään korkeakoulualueeseen, joihin
kuhunkin kuuluu 1–4 maakuntaa. Kolme korkeakoulualuetta muodostuu vain yhdestä maa-
kunnasta (Pirkanmaa, Keski-Suomi, Lappi), vastaavasti Itä-Suomen korkeakoulualueeseen
kuuluu 4 maakuntaa (Etelä- ja Pohjois-Savo sekä Etelä- ja Pohjois-Karjala). Muissa korkea-
koulualueissa on 2–3 maakuntaa. Aluejako ei ole välttämättä paras mahdollinen eikä kaikki
maakunnat ole välttämättä mitan kannalta oikeissa korkeakoulualueissa. Ammattikorkea-
koulun asemaan vaikuttaa se, missä osassa se sijaitsee oman alueensa sisällä ja miten muita
ammattikorkeakouluja on alueella ja tai naapurialueella. Jos maakuntaa pidetään pääsääntöi-
sesti liian pienenä yksikkönä, niin korkeakoulualuejaolle korvaavan aluejaon löytyminen on
kuitenkin ongelmallista.

Toiseksi mitta muodostuu kahdesta erillisestä osiosta. Omalta alueelta rekrytoitujen
osuuden voi katsoa mittaavan sitä, kuinka hyvin ammattikorkeakoulu vastaa koulutustarjon-
nallaan paikalliseen koulutuksen kysyntään (nuorison tarpeisiin). Vastaavasti omalle alueelle
työllistyneiden osuus kuvastaa sitä, kuinka hyvin ammattikorkeakoulu vastaa paikallisen
työelämän tarpeisiin.

Kolmanneksi joillakin ammattikorkeakouluilla on historiallisista tai muista syistä johtu-
en muita enemmän ns. valtakunnallisia koulutusohjelmia. Jos nähdään, että jonkin ammatti-
korkeakoulun jonkin koulutuksen on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista olla koko maata
palvelevaa, niin mitta ei ole näiltä osin mielekäs.

Edellä kuvatuista syistä johtuen työryhmä pitää varsinkin omalta alueelta rekrytoitujen
osuuden mittaamista ongelmallisena ja katsoo, että se on syytä poistaa. Samalla mitan nimi
lyhennetään muutettua mittaa kuvaavaksi.
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Mitta 3: Työllistyneet tutkinnon suorittaneet (mitataan trendiä)

Mitta perustuu Tilastokeskuksesta saatuun aineistoon, jonka pohjana on Tilastokeskuksen
ammattikorkeakouluilta keräämät henkilöpohjaiset tutkintotiedot sekä eri hallinnollisista
aineistoista muodostettu työssäkäyntirekisteri. Mitataan työllistyneiden tutkinnon suoritta-
neiden määrää suhteessa tutkinnon suorittaneiden kokonaismäärään. Nuorten ja aikuisten
koulutuksen tiedot yhdistettynä.

Tavoiteltava luku (vertailuluku työllistyneet tutkinnon suorittaneet/tutkinnon suoritta-
neet) on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Mitä suurempi luku on, sitä parem-
min ammattikorkeakoulusta valmistuneet työllistyvät verrattuna muissa ammattikorkeakou-
luissa tutkinnon suorittaneisiin. Lukua laskettaessa on otettu huomioon eri aloilta valmistu-
neiden määrät. Kukin koulutusala painottuu vain siinä suhteessa kuin siltä on tutkinnon
suorittaneita.

Mitataan tarkasteluvuonna ja kahtena sitä edeltävänä vuonna tutkinnon suorittaneiden
työllistymistä vuoden lopun tilanteessa (esim. v. 2000–2002 tutkinnon suorittaneiden
työllisten osuus kaikista v. 2000–2002 tutkinnon suorittaneista v. 2002 lopussa).

Vastavalmistuneiden työllistymisestä seurataan eri yhteyksissä hiukan vaihtelevilla tutkin-
non suoritusajankohdilla. Mitassa siis lasketaan tarkasteluvuonna ja kahtena sitä edeltävänä
vuonna tutkinnon suorittaneiden työllistymistä vuoden lopun tilanteessa (esim. v. 2000–2002
tutkinnon suorittaneiden työllisten osuus kaikista v. 2000-2002 tutkinnon suorittaneista v.
2002 lopussa). Tilastokeskus tilastoi sijoittumispalvelussaan edeltävän kolmen ja puolen
vuoden aikana tutkinnon suorittaneiden työllistymistä vuoden lopun tilanteessa (1.1.1999–
31.7.2002 tutkinnon suorittaneiden työllisyys v. 2002 lopussa). Vastaavasti Tilastokeskuksen
Oppilaitostilastot -julkaisussa on edellisen kalenterivuoden tutkinnon suorittaneiden sijoittu-
minen vuoden lopussa (v. 2001 tutkinnon suorittaneiden työllisyys v. 2002 lopussa). Näissä
kaikissa kolmessa tilastossa on lähtöaineistoina Tilastokeskuksen tutkinto- ja työssäkäynti-
rekisteri.

Mitassa käytetyssä tarkastelutavassa on se ongelma, että siinä on mukana myös tarkaste-
luvuonna tutkinnon suorittaneet. Tarkasteluvuonna tutkinnon suorittaneiden työllisyys on
selvästi alhaisempi ja työttömyys selvästi korkeampi kuin kahtena edeltävänä vuonna valmis-
tuneiden. Työllistyminen siis ottaa oman aikansa. Vuoden 2003 lopun tilanteessa vuonna
2003 valmistuneista työllisenä oli 73,7 prosenttia (työttömänä 14,9 %), vuonna 2002
valmistuneista 83,8 prosenttia (7,0 %) ja vuonna 2001 valmistuneista 84,8 prosenttia
(5,1 %). Koulutusaloittain katsottuna suurimmat erot tarkasteluvuonna valmistuneiden ja
sitä edeltävänä vuonna valmistuneiden työllistymisessä on sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla,
vuoden 2003 lopussa vuonna 2003 valmistuneista työttömänä oli 16,1 prosenttia ja vuonna
2002 valmistuneista 5,3 prosenttia. Tämä johtuu siitä, että alalla on paljon syksyllä valmis-
tuvia mm. alan tutkintojen koulutuspituudesta johtuen. Mitta lasketaan koulutusaloittain,
joten se eliminoi ammattikorkeakoulujen koulutusalarakenteessa olevat erot.

Vääristymää syntyy vain, jos ammattikorkeakoulun jokin tai jotkin alat poikkeavat
valmistumisajankohdan suhteen kaikkien ammattikorkeakoulujen keskiarvosta. Kolmen
vuoden tarkasteluperiodi on myös sen verran pitkä, että eri vuosina valmistuneet valmistuvat
joissain tilanteissa eri suhdannetilanteeseen. Toisaalta kolme vuotta tarkasteluperiodina verrat-
tuna yhteen vuoteen eliminoi satunnaisvaihtelua, silloin kun tarkasteltavat valmistuneiden
määrät ovat pieniä. Useissa ammattikorkeakouluissa löytyy aloja, joista valmistuu alle 10
opiskelijaa vuosittain. Tosin nykyisessäkin mitassa löytyy yksittäistapauksia, joissa kolmena
vuonna tutkinnon suorittaneita työllisiä on alle 10. Trendimittana käytettäessä ongelmana on
myös se, että silloin kun mitataan kahden vuoden aikana tapahtunutta muutosta, niin tutkin-
non suorittaneissa on mukana noin yksi kolmasosa samoja henkilöitä (Esim. 2001 ja 2003
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lopun tilanteen työllisissä on molemmissa mukana 2001 valmistuneet). Nykyiselle mitalle
vaihtoehtoinen tapa voisi olla tarkastella edellisen kalenterivuoden tutkinnon suorittaneiden
sijoittumista vuoden lopussa, esim. vuonna 2002 tutkinnon suorittaneet vuoden 2003 lopun
tilanteessa.

Työryhmä mielestä mitan laskemisperusteita on syytä muuttaa siten, että tarkastellaan
yhden vuoden tutkinnon suorittaneiden työllistymistä tutkinnon suorittamisvuoden jälkeisen
vuoden lopun tilanteessa.

Mitta 4: Työttömät tutkinnon suorittaneet (mitataan trendiä)

Mitta perustuu Tilastokeskuksesta saatuun aineistoon, jonka pohjana on Tilastokeskuksen
ammattikorkeakouluilta keräämät henkilöpohjaiset tutkintotiedot sekä eri hallinnollisista
aineistoista muodostettu työssäkäyntirekisteri. Mitataan työttömien tutkinnon suorittaneiden
määrää suhteessa tutkinnon suorittaneiden kokonaismäärään. Nuorten ja aikuisten koulutuk-
sen tiedot yhdistettynä.

Tavoiteltava luku (vertailuluku tutkinnon suorittaneiden työttömyys/tutkinnon suoritta-
neet) on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Mitä suurempi luku on, sitä vähem-
män ammattikorkeakoulusta valmistuneita on työttömänä verrattuna muissa ammattikorkea-
kouluissa tutkinnon suorittaneisiin. Lukua laskettaessa on otettu huomioon eri aloilta valmis-
tuneiden määrät. Kukin koulutusala painottuu vain siinä suhteessa kuin siltä on tutkinnon
suorittaneita.

Mitataan tarkasteluvuonna ja kahtena sitä edeltävänä vuonna tutkinnon suorittaneiden
työllistymistä vuoden lopun tilanteessa (esim. v. 2000–2002 tutkinnon suorittaneiden työl-
listen osuus kaikista v. 2 000–2002 tutkinnon suorittaneista v. 2002 lopussa).

Työttömyysmittaan pätee samat kommentit kuin edelliseen työllisyysmittaan. Ylipäätään
se mittaa lähestulkoon saamaa asiaa kuin työllisyysmittakin. Niiden välillä on erittäin voima-
kas korrelaatio. Näin myös silloin kun mitataan kahden vuoden trendiä. Molemmat mitat
palkitsevat samoja ammattikorkeakouluja. Pääasiallinen peruste sille, että nämä mitat tuottai-
sivat erilaiset tulokset, lähtee siitä, että jonkin alueen ammattikorkeakouluista valmistuvat
todennäköisemmin hakeutuisivat jatko-opiskeluun, esimerkiksi alueen laajemman koulutus-
tarjonnan tai alueen heikomman työllisyystilanteen takia. Päällisin puolin tarkasteltuna opis-
kelijoiden osuudessa ei näyttäisi olevan tällaisia alueeseen perustuvia eroja. Opiskelua jatkavien
osuus tutkinnonsuorittaneista vaihtelee pääsääntöisesti ammattikorkeakouluittain 4–6 prosen-
tin välillä. Koulutusaloittaiset erot yksittäisen ammattikorkeakoulun sisällä ovat tähän verrat-
tuna monikertaiset. Koulutusaloittainen tarkastelu puolestaan eliminoi koulutusalarakenteessa
olevat erot ammattikorkeakoulujen väliltä.

Koska työttömyysmitta on päällekkäinen mitta työllisyysmitalle ja mittojen määrä on
kasvamassa entisestä, työryhmässä sai kannatusta ehdotus mitan poistamisesta.

Arvio ammattikorkeakoulun toiminta- ja uusiutumiskyvystä

Opetusministeriö tekee ammattikorkeakoulukohtaisen arvion korkeakoulun toiminta- ja
uusiutumiskyvystä. Arviossa huomioidaan ammattikorkeakoulun oman toimintastrategian
selkeys ja sen toteutuminen. Arvio pohjautuu opetusministeriön ja ammattikorkeakoulun
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa syntyvään materiaaliin, muun muassa tavoitesopimus-
prosessin yhteydessä tuotettuun aineistoon, ammattikorkeakoulujen kanssa käytäviin neuvot-
teluihin sekä muuhun tiedontuotantoon. Asiakokonaisuuteen liittyvää mittoja ei esitetä.

Valtioneuvoston toimesta julkisen sektorin tuottavuuden lisäys on asetettu keskeiseksi
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lähivuosien tavoitteeksi. Ammattikorkeakoulujen kohdalla se merkitsee toimipisteverkon
kriittistä tarkastelua ja muita tuottavuuden nousuun tähtääviä rakenteellisia kehittämistoi-
menpiteitä. Työryhmän mielestä tässä kohtaa yhtenä arviointikriteerinä pitäisikin käyttää
myös ammattikorkeakoulun kykyä toteuttaa hallitusti rakenteellisia uudistuksia.

3.3 Uusien mittojen tarve

Yrittäjyys

Nykyisissä mitoissa aluevaikuttavuus -asiakokonaisuudessa mitataan ammattikorkeakoulutut-
kinnon suorittaneiden työllistymis- ja työttömyysastetta. Yrittäjyyden seuraaminen on alettu
nähdä aluevaikuttavuuden näkökulmasta ja yleisemminkin entistä tärkeämmäksi. Vuosittais-
ten tutkintomäärien vakiintuminen runsaaseen kahteenkymmeneen tuhanteen tekee määrien
suhteen myös yrittäjyyden tilastoimisen ja mittaamisen mahdolliseksi. Jo nykyisessä Tilasto-
keskuksesta saatavassa sijoittumisaineistossa, josta työllisyys- ja työttömyysmitta lasketaan, on
omana pääasiallisen toiminnan luokkanaan yrittäjyys, tieto on siinä myös koulutusaloittain.
Kun yrittäjyysmitta rakennetaan tämän aineiston pohjalle, uusia tiedonkeruita ja tilastoaineis-
toja ei tarvita. Runsaasta kahdestakymmenestätuhannesta vuosittain tutkinnon suorittanees-
ta ryhtyy yrittäjiksi noin 300–350. Tämä tarkoittaa vajaata kahta prosenttia kaikista tutkin-
non suorittaneista. Tässä on selviä koulutusaloittaisia eroja. Luonnonvara- ja ympäristöalan
tutkinnon suorittaneilla yrittäjien osuus on yli 10 prosenttia. Valtaosa heistä on jo perhetaus-
taltaan maatalousyrittäjiä. Toinen keskiarvosta ylöspäin poikkeava ala on kulttuuriala, noin
neljän prosentin osuudellaan. Kulttuurialalla vastaavasti työttömyysaste on korkein, joten
yrittäjiksi ryhtyminen voi selittyä ainakin osittain alan työllistymismahdollisuuksien kautta.
Muilla aloilla jäädään keskiarvon alapuolelle. Koulutusaloittainen suuri vaihtelu edellyttää, että
mitta on laskettava koulutusaloittain, jotta ammattikorkeakoulujen väliset erot koulutusala-
rakenteesta eivät vaikuttaisi siihen. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että tarkasteltavana on
oltava monen vuoden tutkinnon suorittaneet tai sitten jopa kaikki ammattikorkeakouluista
valmistuneet, jotta ammattikorkeakoulu ja koulutusalakohtaiset lukumäärät olisivat riittävän
suuret.

Työryhmän mielestä mitta kannattaa rakentaa tämän jo olemassa olevan Tilastokeskuk-
sen aineiston pohjalle, josta saadaan yrittäjinä toimivien osuus ammattikorkeakoulututkinnon
suorittaneista. Työryhmän mielestä yrittäjien osuutta on syytä mitata viiden viimeisimmän
vuoden aikana tutkinnon suorittaneissa.

Tuottavuus

Ammattikorkeakoulukoulutuksen tuottavuutta mitataan nykyisin Tilastokeskuksen toimes-
ta käyttäen tuotoksena opiskelijamäärää ja panoksena käyttökustannuksia. Joillakin koulutus-
sektoreilla koulutuksen tuottavuuden mittaamisessa käytetään tuotoksena opetustuntien mää-
rää. Ammattikorkeakoulukoulutuksessa käytettyä opiskelijamäärään perustuvaa tuttavuuden
mittaamista ei välttämättä voi pitää parhaana mahdollisena. Työryhmän mielestä tulokselli-
suusmitassa opiskelijamäärää sopivampi mittaamisen kohde tuotoksena ovat tutkintojen ja
opintopisteiden määrät. Tuottavuusmitat voidaan rakentaa siten, että tutkintojen ja opinto-
pisteiden määriä suhteutetaan käyttökustannuksiin. Mitoissa tarkastelu on syytä tehdä kou-
lutusaloittain, koska varsinkin koulutusaloittaisessa kustannusrakenteessa on eroja. Paitsi
suoritetuista tutkinnoista, niin myös opiskelijakohtaisista opintopistesuorituksista, on
saatavilla jo nykyisellään tietoja.
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Ulkomaalaisten opiskelijoiden suorittamien tutkintojen määrä

Nykyisissä tuloksellisuusmitoissa kansainvälistä toimintaa tai siihen läheisesti liittyvää mita-
taan opiskelijavaihto Suomesta ja Suomeen -mitalla, ulkomaiset opinnot -mitalla sekä vieras-
kielinen opetus -mitalla. Sen sijaan koulutuksen- ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa
tavoitteeksi asetettua ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän lisäämistä ei seurata tulokselli-
suusmittana. Sitä kylläkin tilastoidaan ja seurataan muutoin. Nykyiset tilastoaineistot antavat
mahdollisuuden seurata ja mitata paitsi ulkomaalaisten opiskelijoiden määriä, niin myös
heidän tutkinnon suorittamistaan, työllistymistään ja maasta muuttoa/maahan jäämistä.
Tutkintojen määrän mittaaminen on enemmän tuotosmitta kuin opiskelijamäärän mittaami-
nen, joten tämä puoltaa sen valitsemista tässä vertailussa. Jos taas mittaamisen kohteeksi
valittaisiin esimerkiksi työllistyminen, tullaan siihen ongelmaan, että ammattikorkeakoulu ei
voi tähän välttämättä vaikuttaa, koska esimerkiksi silloin ratkaisevaa voi olla työlupakysymyk-
set ja/tai muut maahan jäämisen edellytykset. Ulkomaalaisia koskevat tilastoaineistot perus-
tuvat Tilastokeskuksen henkilöpohjaisiin opiskelija- ja tutkintotiedonkeruisiin. Niissä ulko-
maalaisiksi määritellään ne, joilla ei ole Suomen kansalaisuutta.

Julkaisujen määrä

Nykyisistä mitoista kaksi mittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Mitattavana ovat T&K
-toiminnan laajuus euromääräisesti sekä henkilötyövuosina mitattuna. Näiden rinnalla näh-
dään tarpeellisena myös ammattikorkeakoulujen julkaisutuotannon seuraaminen ja
mittaaminen.

Yliopistoissa tuotettujen julkaisujen määrää tilastoidaan opetusministeriön KOTA -tieto-
kantaan tieteellinen julkaisutoiminta -tietoina seuraavasti: Lukumäärät julkaisuista, artikkelit
(asiantuntijoiden hyväksymät), artikkelit kokoomateoksissa, monografiat, yliopistojen oman
sarjan julkaisut. Kaikista edellä mainituista ryhmistä erikseen Suomessa ja ulkomailla julkais-
tut. Väitöskirjat, muut opinnäytetyöt, oppikirjat ja referoimattomissa kausijulkaisuissa
julkaistut artikkelit eivät ole mukana.

KOTA-tietokannassa käytetyt yliopistojen julkaisutuotannon kriteerit eivät aivan sellaise-
naan sovellu ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusmittaan. Työryhmä mielestä mittaan on
syytä ottaa mukaan ammattikorkeakoulujen henkilöstön kirjoittamat koulutuspolitiikkaan tai
ammattialaan liittyvät seuraavanlaiset artikkelit ja kirjat:

1) Artikkelit

- referee-menettelyn kautta julkaistut artikkelit

- ammatti- ja tiedelehdet

- muut lehdet

- muut artikkelit (esim. kokoomateoksissa, verkkojulkaisuissa tai vastaavissa, alaan liittyvät

konferenssiesitelmät, joista julkaistu abstrakti)

2) Kirjat

- oppikirjat

- työelämälle suunnatut oppaat tai vastaavat julkaisut

- kirjan tai kokoomateoksen toimitusvastuu

3) Elektroninen tai audiovisuaalinen tuote

Mitassa kirjoja on syytä painottaa kertoimella kaksi ja artikkeleita kertoimella yksi. Lisäksi
tuotettujen julkaisujen määrää pitää suhteuttaa päätoimisten opettajien ja T&K-henkilöstön
määrään. Julkaisutuotannon mittaamisen edellytyksenä on uusi tiedonkeruu.
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Tutkiva oppiminen

Nykyisillä mitoilla mitataan toisaalta opiskelijapalautejärjestelmä kautta saatavaa opiskelijan
palautetta harjoittelun onnistumisesta ja toisaalta AMKOTA:an tilastoitua hankkeistettujen
opinnäytetöiden määrää. Uutena näkökulmana tutkimus- ja kehittämistyön ja opiskelun
yhteensovittamiseen liittyen esille on noussut opiskelijoiden tutkiva oppiminen kehittämis-
hankkeissa (Learning by Developing).

Työryhmän mukaan mitattavaksi kohteeksi voidaan ottaa opiskelijoiden suorittamien
opintopisteiden määrä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan
määritelmänä käytetään Tilastokeskuksen tiedonkeruussaan käyttämää virallista määritelmää.
Mitan nimeksi tulisi oppiminen T&K-hankkeissa.

Opiskelijoiden oppiminen T&K-hankkeissa mittaamisen edellytyksenä on uusi
tiedonkeruu.

3.4 Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA)
arvioiden perusteella myönnetty tuloksellisuusrahoitus

Korkeakoulujen arviointineuvosto on riippumaton asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on
avustaa korkeakouluja ja opetusministeriötä korkeakoulujen arvioinneissa. Arviointineuvos-
to toimii opetusministeriön yhteydessä neljän vuoden toimikausina. Opetusministeri nimit-
tää kullekin toimikaudelle uuden neuvoston, joka koostuu 12 jäsenestä. Jäsenet edustavat
yliopistoja, ammattikorkeakouluja, opiskelijoita ja työelämää. Korkeakoulujen arviointi-
neuvoston työtä ohjaa siitä annettu asetus. Neuvoston päätökset toimeenpanee päätoiminen
sihteeristö.

Korkeakoulujen arviointineuvosto teki kesällä 2005 ammattikorkeakoulujen koulutuk-
sen laatuyksikköarvioinnin ja ehdotuksen opetusministeriölle ammattikorkeakoulujen laatu-
yksiköistä vuosille 2005–2006. Opetusministeriö päätti laatuyksiköt KKA:n ehdotuksen
mukaisina. Palkituksi tuli neljän ammattikorkeakoulun laatuyksiköt, yksi laatuyksikkö kus-
sakin ammattikorkeakoulussa. Tätä ennen KKA on tehnyt vastaavat arvioinnit vuosina 2000
ja 2002.

KKA on käynnistänyt opetusministeriön toimeksiannosta ammattikorkeakoulujen alue-
vaikutuksen huippuyksiköt 2006–2007 arvioinnin, jonka tulosten pohjalta se tekee esityksen-
sä 4–6 laatuyksiköstä opetusministeriölle kesällä 2006. Aluekehitysvaikutuksen huippuyksik-
könä voi tulla kysymykseen vain ammattikorkeakoulu kokonaisuudessaan. Aiemmat
arvioinnit on tehty vuosina 2001 ja 2003.

Ammattikorkeakouluja koskevat toimeksiantoarvioinnit ovat toistuneet vuorovuosin
(lukuun ottamatta vuotta 2003). Opetusministeriö on jakanut tuloksellisuusrahaa KKA:n
arviointien perusteella aina vuodeksi kerrallaan, 1,5, milj. € suuruinen raha on jaettu
palkittujen ammattikorkeakoulujen opiskelijamäärän mukaisessa suhteessa.

Työryhmässä oli asiantuntijana kuultavana KKA:sta suunnittelija Hannele Salminen.
Hänen alustuksensa pohjalta työryhmässä käytiin nykyisistä arvioinneista keskustelu.
Arvioinnit on koettu melko raskaiksi varsinkin pienissä ammattikorkeakouluissa; näin etenkin
suhteessa melko suppeaksi koettuun palautteeseen. Toisaalta imagonäkökulmasta arviointeja
pidetään hyvin tarpeellisena ja palkitsemisen lisäksi arvoa on myös itse prosessilla. Tärkeää
ovat myös arviointiryhmän vierailut ammattikorkeakouluissa. Arvioinnin kohteita pidetään
oikeina, koska niissä arvioidaan ammattikorkeakouluille laissa määrättyjä perustehtäviä, ope-
tusta ja aluekehitystä. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan mukaan ottaminen arviointeihin
nähdään tarpeellisena. Kuitenkin siten, että siitä ei tule omaa erillistä arviointiaan, vaan että
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se integroidaan sisään toisaalta opetuksen arviointiin ja toisaalta aluekehityksen arviointiin.
Työryhmän mielestä jatkossakin on syytä tehdä nykyisen kaltaisia ammattikorkeakoulu-

jen laatuyksikkö- sekä aluevaikuttavuuden huippuyksikköarviointeja, kuitenkin siten, että
tutkimus- ja kehittämistoiminnan arviointi sisällytetään näiden molempien arviointikriteerei-
hin mukaan, ja että arviointien tekemistä harvennetaan. Ammattikorkeakoulujen koulutuk-
sen laatuyksikköarviointi samoin kuin ammattikorkeakoulujen aluevaikutuksen huippuyksik-
köarviointikin on syytä tehdä vain joka kolmas vuosi. Näin ollen joka kolmas vuosi jää väli-
vuodeksi jolloin ei ole kumpaakaan arviointia. Palkittavien määrää 4–5 pidetään sopivana
samoin kuin jaossa olevaa 1,5 milj. € summaa.

3.5 Työryhmän ehdotukset tuloksellisuusrahoituksen
yleisistä kriteereistä ja tuloksellisuusmitoista

Ehdotus 7

Palkitsemiskriteereitä muutetaan tavoitesopimuskaudelle 2007–2009 siten, että mitoissa
palkitsemiskriteerinä käytetään seuraavaa:

Ammattikorkeakoulut laitetaan paremmuusjärjestykseen kunkin mitan suhteen ja

annetaan plus- ja miinuspisteitä sijoituksesta seuraavasti: 1=5,9p, 2=4,8p, 3=3,7p,

4=2,6p, 5=1,5p, 25=-1p, 26=-2p, 27=-3p, 28=-4p, 29=-5p, sijoitukset välillä 6–24 =0p.

Samalla sijoituksella olevien pisteet jaetaan. Esimerkiksi kahden kesken jaettu kakkossija

tuottaa (4,8+3,7)/2=4,25 pistettä ja kolmen kesken jaettu viides sija 1,5/3=0,5 pistettä.

Tämän jälkeen lasketaan asiakokonaisuuden mitoista saadut plus- ja miinuspisteet yhteen

painottaen kutakin mittaa samanarvoisesti. Saman mitan taso- ja trendimittoja käsitellään

omina mittoinaan. Palkituksi kyseisestä asiakokonaisuudesta tulee 2–3 eniten pisteitä

saanutta ammattikorkeakoulua.

Ehdotus 9

Kaikissa mukaan tulevissa mitoissa mitataan sekä tasoa että trendiä.

Ehdotus 10

Asiakokonaisuuksia koskien tehdään seuraavat muutokset:

- Mitta hankkeistetut opinnäytetyöt ja mitta palvelutoiminnan laajuus siirretään

asiakokonaisuuteen aluevaikuttavuus, jonka asiakokonaisuuden nimi muutetaan

samalla muotoon aluevaikuttavuus ja työelämäyhteistyö, ja vastaavasti asiakokonaisuuden

työelämäyhteistyö sekä tutkimus- ja kehitystyö nimi lyhennetään muotoon tutkimus-

ja kehitystyö.

- Asiakokonaisuuden koulutuksen vetovoima ja opintojen kulku nimi muutetaan

muotoon koulutuksen vetovoima ja opintojen eteneminen.

Ehdotus 11

Tuloksellisuusmittoihin tehdään tavoitesopimuskaudelle 2007–2009 seuraavat muutokset:
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- Mitan opetuksen taso nimi muutetaan muotoon opetuksesta ja

ohjauksesta saatu palaute.

- Mittaa henkilöstön kehittäminen muutetaan siten, että henkilöstön kehittämiseen

käytetyn työajan sijasta mitataan henkilöstön kehittämiseen käytettyä

rahoituksen määrää.

- Mittaa päätoimisten opettajien koulutustaso muutetaan siten, että

painokertoimia laskettaessa opettajan pedagoginen pätevyys tuottaa yhden lisäpisteen.

Mittaa tarkennetaan myös siten, että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet

saavat painokertoimen 3 eli saman kuin yliopistoissa ylemmän korkeakoulututkinnon

suorittaneet.

- Mittaa koulutuksen keskeyttäneet muutetaan siten, että keskeyttäneisiin ja

opiskelijoihin ei oteta mukaan ensimmäisen vuoden poissa olevaksi ilmoittautuneita

opiskelijoita.

- Mittaa koulutuksen vetovoima muutetaan siten, että mitataan vain yhteishaussa

olevaa nuorten koulutusta. Nykyisessä mitassa mukana ollut vieraskielinen koulutus

jää mittaamisen ulkopuolelle niin kauan kuin se ei ole mukana yhteishaussa.

- Mitta tutkintojen läpäisy poistetaan.

- Mittaa ammatillinen pohjakoulutus muutetaan siten, että mitataan pelkällä

toisen asteen ammatillisella pohjakoulutuksella tulleiden osuutta kaikista

aloittaneista. Mitta lasketaan jatkossa Tilastokeskuksesta saatavasta aineistosta, jolloin

pohjakoulutustieto perustuu tutkintorekisteriin. Aiempi mitta laskettiin Opetushallituksen

AMKOREK-aineistosta, ja siinä mitattiin ammatillisen koulutuksen todistuksella

hakeneiden opiskelupaikan vastaanottaneiden osuutta kaikista opiskelupaikan

vastaanottaneista.

- Mitan opintojen kulku nimi muutetaan muotoon opintojen eteneminen.

- Mittaa opiskelijoiden rekrytointialue ja tutkinnon suorittaneiden työllistymisalue

muutetaan siten, että opiskelijoiden rekrytointia ei enää mitata, vaan ainoastaan

tutkinnon suorittaneiden alueellista sijoittumista. Samalla nimi muutetaan

muotoon tutkinnon suorittaneiden työllistymisalue.

- Mittaa työllistyneet tutkinnon suorittaneet muutetaan siten, että mitataan

työllistyneiden tutkinnon suorittaneiden osuutta tutkinnon suorittaneiden

kokonaismäärästä tarkastellen vuoden lopun tilanteessa edellisenä kalenterivuonna

tutkinnon suorittaneita. Nykyisessä mitassa mitataan työllistymistä vuoden

lopun tilanteessa kolmen vuoden aikana tutkinnon suorittaneilla mukaan

lukien tarkasteluvuosi.

- Mitta työttömät tutkinnon suorittaneet poistetaan.

Ehdotus 12

Otetaan tavoitesopimuskaudelle 2007–2009 käyttöön seuraavat kuusi uutta mittaa:

1) Asiakokonaisuuteen opetuksen ja opetusmenetelmien kehittyminen mitta

ulkomaalaiset tutkinnon suorittaneet.

Mitassa käytetään Tilastokeskuksen aineistoa, jonka pohjana on Tilastokeskuksen

ammattikorkeakouluilta keräämät henkilöpohjaiset tutkintotiedot. Ulkomaalaisia ovat ne,

joilla ei ole Suomen kansalaisuutta. Mitataan tutkinnon suorittaneiden ulkomaalaisten

määrää suhteessa tutkinnon suorittaneiden kokonaismäärään. Nuorten ja aikuisten

koulutuksen tiedot yhdistettynä.
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Tavoiteltava luku (vertailuluku tutkinnon suorittaneiden ulkomaalaisten määrä/

tutkinnon suorittaneiden kokonaismäärä) on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku.

Luku osoittaa kuinka paljon suurempi/pienempi ulkomaalaisia tutkinnon suorittaneiden

osuus on suhteessa keskimääräiseen ammattikorkeakouluun. Kukin koulutusala

painottuu alan opiskelijoiden määrän suhteessa.

2) Asiakokonaisuuteen koulutuksen vetovoima ja opintojen eteneminen mitta

tutkintotuottavuusindeksi.

Mitassa käytetään aineistoa, jonka pohjana on Tilastokeskuksen

ammattikorkeakouluilta keräämät henkilöpohjaiset tutkintotiedot sekä

Opetushallituksen keräämät kustannustiedot.

Mitataan koulutusaloittain kalenterivuonna suoritettujen tutkintojen määrää

suhteessa koulutusaloittaisiin käyttökustannuksiin. Nuorten ja aikuisten

koulutuksen tiedot yhdistettynä.

Tavoiteltava luku (vertailuluku tutkinnon suorittaneet/koulutusaloittaiset

käyttökustannukset) on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Mitä suurempi

luku on, sitä enemmän ammattikorkeakoulusta valmistuu tutkintoja suhteessa

käyttökustannuksiin verrattuna muihin ammattikorkeakouluihin. Kukin koulutusala

painottuu siinä suhteessa kuin siltä on tutkinnon suorittaneita.

3) Asiakokonaisuuteen koulutuksen vetovoima ja opintojen eteneminen mitta

opintopistetuottavuusindeksi.

Mitassa käytetään aineistoa, jonka pohjana on Tilastokeskuksen ammattikorkeakouluilta

keräämät henkilöpohjaiset opintopistesuoritustiedot sekä Opetushallituksen keräämät

koulutusaloittaiset kustannustiedot.

Mitataan koulutusaloittain lukuvuonna ammattikorkeakoulussa suoritettujen

opintopisteiden määrää suhteessa koulutusaloittaisiin käyttökustannuksiin.

Nuorten ja aikuisten koulutuksen tiedot yhdistettynä.

Tavoiteltava luku (vertailuluku suoritetut opintopisteet/koulutusaloittaiset

käyttökustannukset) on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Mitä suurempi

luku on, sitä enemmän ammattikorkeakoulussa suoritetaan opintopisteitä suhteessa

käyttökustannuksiin verrattuna muihin ammattikorkeakouluihin. Kukin koulutusala

painottuu siinä suhteessa kuin sillä tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoita.

4) Asiakokonaisuuteen tutkimus- ja kehitystyö mitta julkaisujen määrä.

Kerätään AMKOTA:an ammattikorkeakouluilta tiedot heidän henkilöstönsä tuottamien

julkaisujen määrästä. Julkaisuihin lasketaan:

1) Artikkelit:

- referee-menettelyn kautta julkaistut artikkelit

- ammatti- ja tiedelehdet

- muut lehdet

- muut artikkelit (esim. kokoomateoksissa, verkkojulkaisuissa tai vastaavissa,

alaan liittyvät konferenssiesitelmät, joista julkaistu abstrakti)

2) Kirjat:

- oppikirjat

- työelämälle suunnatut oppaat tai vastaavat julkaisut

- kirjan tai kokoomateoksen toimitusvastuu

3) Elektroninen tai audiovisuaalinen tuote
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Mitassa kirjoja painotetaan kertoimella kaksi ja artikkeleita sekä elektronisia ja

audiovisuaalisia tuotteita kertoimella yksi.

Suhteutetaan julkaisujen määrää ammattikorkeakoulujen päätoimisten opettajien ja 

T&K-henkilöstön tekemien henkilötyövuosien määrään.

Tavoiteltava luku (vertailuluku julkaisujen määrä/päätoimisten opettajien ja 

T&K-henkilöstön henkilötyövuodet) on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku.

Mitä suurempi luku on, sitä enemmän ammattikorkeakoulun henkilöstö on tuottanut

julkaisuja suhteessa työaikaansa verrattuna keskimääräiseen ammattikorkeakoulun

henkilöstöön. Lukua laskettaessa on otettu huomioon eri aloilla tehtyjen

henkilötyövuosien määrät. Kukin koulutusala painottuu siinä suhteessa kuin

siellä on tehtyjä henkilötyövuosia.

5) Asiakokonaisuuteen tutkimus- ja kehitystyö mitta oppiminen T&K-hankkeissa.

Kerätään AMKOTA:an ammattikorkeakouluilta tiedot opiskelijoiden tutkimus- ja

kehittämishankkeissa suorittamien opintopisteiden määrästä. Suhteutetaan

opintopisteiden määrää ammattikorkeakoulujen normiaikaisten opiskelijoiden

määrään. Nuorten ja aikuisten koulutuksen tiedot yhdistettynä.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan määritelmänä käytetään Tilastokeskuksen

tiedonkeruussaan käyttämää virallista määritelmää.

Tavoiteltava luku (vertailuluku opintopisteiden määrä/normiaikaisten opiskelijoiden

määrä) on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Mitä suurempi luku on, sitä

enemmän ammattikorkeakoulussa on opiskelijoilla tutkimus- ja kehittämishankkeissa

saatuja opintopistesuorituksia verrattuna keskimääräiseen ammattikorkeakouluun.

Kukin koulutusala painottuu alan normiaikaisten opiskelijoiden määrän suhteessa.

6) Asiakokonaisuuteen aluevaikuttavuus ja työelämäyhteistyö mitta yrittäjyys.

Mitassa käytetään Tilastokeskuksen aineistoa, jonka pohjana on Tilastokeskuksen

ammattikorkeakouluilta keräämät henkilöpohjaiset tutkintotiedot sekä eri

hallinnollisista aineistoista muodostettu työssäkäyntirekisteri.

Mitataan yrittäjäksi ryhtyneiden tutkinnon suorittaneiden määrää suhteessa tutkinnon

suorittaneiden kokonaismäärään. Mitataan yrittäjien osuutta vuoden lopun tilanteessa

tarkasteluvuonna ja neljänä sitä edeltävä vuonna tutkinnon suorittaneissa. Nuorten ja

aikuisten koulutuksen tiedot yhdistettynä.

Tavoiteltava luku (vertailuluku yrittäjinä toimivat tutkinnon suorittaneet/tutkinnon

suorittaneet) on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Mitä suurempi luku on,

sitä enemmän ammattikorkeakoulusta valmistuneista toimii yrittäjinä verrattuna

muissa ammattikorkeakouluissa tutkinnon suorittaneisiin. Lukua laskettaessa on

otettu huomioon eri aloilta valmistuneiden määrät. Kukin koulutusala painottuu

vain siinä suhteessa kuin siltä on tutkinnon suorittaneita.
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4 AMKOTA-tietokannan
kehittäminen

AMKOTA - tietojärjestelmä kokonaisuuteen on vuodesta 1997 lähtien lisätty uusia osioita,
järjestelmään on kehitetty tilastotietokannasta opetusministeriön ja ammattikorkeakoulujen
väliseksi asiointikanavaksi tavoitesopimusprosessia tukemaan. Tilasto-osion lisäksi järjestel-
mään liitettiin koulutusohjelma-, aloituspaikka- ja hanke- esitysten tekeminen sähköisillä
lomakkeilla. Lisäksi AMKOPAS, AMKOREK, AMKYH, AMKOPEn ovat ammattikorkea-
koulujen käytettävissä AMKOTA-liittymän kautta yhdellä käyttäjätunnuksella. Tilastotieto-
kantaa on kehitetty edelleen mm. uuden raportointivälineen myötä yhä monipuolisempia
tilastoanalyysejä mahdollistavaksi kokonaisuudeksi.

Jotkut alkuperäiseen AMKOTA suunnitelmaan sisältyneet osat ovat käyneet tarpeetto-
miksi tai niitä ei ole koskaan otettu hyötykäyttöön (esim. tavoitesopimusten määrällisten
tavoitteiden tallentaminen AMKOTA:an, jotta seurannat saataisiin "automaattisesti"). Tavoit-
teena on kehittää AMKOTA:a koko tavoitesopimusprosessiin liittyvien asiakirjojen (tarjous,
vastatarjous, sopimus) käsittelykanavaksi. Kun sekä tekstit, määrälliset tavoitteet että toteu-
tuneet tiedot ovat samassa järjestelmässä, voidaan niitä hyödyntää sekä opetusministeriössä että
ammattikorkeakouluissa seurannassa ja tavoitteiden asettamisessa.

Myös käyttäjätunnushallinnointi ja käyttäjäroolien hallinnointi on nykyisellä
ohjelmistolla tehtynä käymässä vanhaksi ja hankalasti käytettäväksi.

Korkeakoulujen alueellinen yhteistyö on vahvistunut ja erilaiset korkeakoulujen yhteis-
työmuodot ja organisaatiot (esim. maakuntakorkeakoulu) ovat lisääntyneet. Tarpeellista on
selvittää kuinka tämän kaltaiseen yhteistyöhön liittyvät tiedot sisällytetään tietokantaan.

Uusina tietotarpeina on noussut esiin toimipistetietojen tarpeellisuus, joita ei nyt ole
helposti koottavissa. Toimipistetiedot olisi syytä lisätä AMKOTA jäjestelmään vuoden 2006
aikana niin, että ne ovat myös AMKOPAS, AMKYH ja AMKOREK järjestelmien käytössä.
Toimipistetietoja ylläpitävät ammattikorkeakoulut suoraan AMKOTA:an, josta ne ovat
käytettävissä ja hyödynnettävissä edellä mainittujen järjestelmien lisäksi myös opiskelijapalau-
tejärjestelmässä (OPALA) samoin kuin virtuaaliammattikorkeakoulun järjestelmissä.

AMKOTA -järjestelmän laajentumisen ja kasvamisen myötä on syytä selkeyttää opetus-
ministeriön ja Opetushallituksen rooleja kokonaisuuden kehittämisessä, jotta ei tule
yllätyksiä esim. laitekapasiteetin riittävyydessä.

AMKOTA:n ja AMKOTA:an läheisesti kuuluvien sovellusten kehittämistyötä tehdään
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opetusministeriön, Opetushallituksen ja ammattikorkeakoulujen yhteisessä kehittämis-
ryhmässä, jossa myös päätetään kehittämishankkeista ja niiden aikatauluista.

AMKOTA:n jo toteutunut laajentaminen ja edellä kuvatut kehittämishankkeet tekevät
tarpeelliseksi AMKOTA-järjestelmän ja siihen liittyvien sovellusten ja rekisterien
(AMKOPAS, AMKYH, AMKOREK ja AMKOPE) ja käytössä olevien ohjelmistojen ja lait-
teiden kokonaistarkastelun suorittamisen.

4.1 AMKOTA:an liittyvät menossa
olevat kehittämishankkeet

AMKOTA-tietopalvelun kehittäminen

AMKOTA-järjestelmän tietopalvelua ollaan kehittämässä. Olemassa oleva AMKOTA-tieto-
kanta on Oracle-tietokanta. Tietopalvelua kehitettäessä hyödynnetään Oraclen Discoverer-
tuoteperhettä. Tietopalvelun tavoitteena on tarjota Opetusministeriön ja ammattikorkea-
koulujen sisäiseen käyttöön sekä sidosryhmien käyttäjille entistä helpompi ja joustavampi
mahdollisuus laatia itse raportteja. Lisäksi muille käyttäjille tarjotaan mahdollisuus ajaa inter-
net-pohjaiseen palveluun valmiiksi laadittuja 'julkisia' raportteja suoraan raportointikantaa
vasten.

Alustavassa projektisuunnitelmassa AMKOTA-tietopalvelun keskeiset tavoitteet on
listattu seuraavasti:

- palvelu on helppo- ja monikäyttöinen

- sisällön tulee olla ajantasaista, helposti hahmotettavaa perustietoa ja valmiiksi

laskettuja tunnuslukuja

- tietokokonaisuudet ovat helposti hallittavissa

- palvelusta on mahdollista saada absoluuttisia lukuja ja suhteutettuja indikaattorilukuja

- tuotettaville luvuille/tiedoille löytyy yksityiskohtaiset sisältökuvaukset

- tietopalvelun tietotuotanto on ajantasaisessa yhteydessä AMKOTA tietokannan tietoihin

- tietopalvelun tavoitetaso on palvella sekä sidosryhmiä että kansalaisia

- palvelun kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti (ensimmäiseksi toteutetaan suomenkielinen

palvelu ja muut myöhemmin)

- eri vuosien yhteismitallisia tietoja on voitava yhdistellä ja poimia

- tietopoiminnan tuloksia tulee voida käsitellä yleisesti käytössä olevalla taulukko-ohjelmalla

- tiedostojen muokkaaminen taulukoksi ja graafiseksi kuvaksi oltava mahdollista

- tietopalvelu otetaan asteittain käyttöön vuoden 2005–2006 aikana

- tietopalvelun on oltava sisällöllisesti ja teknisesti laadukas ja toiminnan nopeaa

- tietopalvelun käytön ja tietojen siirrettävyyden tulee olla helppoa myös satunnaiskäyttäjille.

Lähtökohtana tietopalvelua kehitettäessä tulee olemaan, että opetusministeriön, ammatti-
korkeakoulujen ja sidosryhmien käyttäjät pystyvät hyödyntämään jatkossa AMKOTA-tieto-
kannan kaikkea tilastollista aineistoa, niin yksityiskohtaisella tasolla kuin se tietokannassa on.

Käsiterekisterihanke

Opetusministeriön vetämänä on käynnistetty yhteistyössä Tilastokeskuksen, Opetushallituk-
sen ja ammattikorkeakoulujen edustajien kanssa ammattikorkeakoulukoulutusta koskeva
käsiterekisterihanke. Tällä hetkellä hankkeesta on toteutettu Oulun seudun ammattikorkea-
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koulun tekemänä tekninen pilottiversio. Ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja tutkintotie-
tojen tiedonkeruun rationalisointi työryhmä ehdotuksen mukaan rekisteriin kootaan
Tilastokeskuksen ammattikorkeakouluja koskevan tilastoinnin käsitteet, opetusministeriön
AMKOTA-päätös- ja tilastotietokannan käsitteet, Opetushallituksen valtionosuusjärjestel-
män, ammattikorkeakouluopassovelluksen (AMKOPAS), ammattikorkeakoulujen yhteisha-
kujärjestelmän (AMKYH), ammattikorkeakoulujen hakija- ja opiskelupaikkajärjestelmän
(AMKOREK), ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishakujärjestelmän (AMKOPE)
käsitteet sekä Kansaneläkelaitoksen ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintotukitiedonke-
ruun käsitteet. Käsiterekisteri toteutetaan niin, että sitä voidaan hyödyntää erilaisten tietojär-
jestelmiä koskevien käsikirjojen tekemisessä, tietojen päivitystilanteissa ja raporttien sisältöse-
losteissa ja että se on avoin osa internetissä näkyvää AMKOTA, ammattikorkeakoulujen
tietoportaalin palvelua.

Käsiterekisterin pilottiversio on selainpohjainen WWW-sovellus, jonka tietokanta on
toteutettu ORACLE9i Enterprise Edition -ympäristössä. Ohjelmointi ja testaus tehty Oulun
seudun ammattikorkeakoulussa. Ohjelmoinnissa on käytetty PL/SQL-kieltä ja sovellukseen
lisätään mahdollisesti dynaamisia ominaisuuksia JavaScriptin avulla.

Käsiterekisterissä on kolme eri toimintoihin tarkoitettua käyttöliittymää. Selailukäyttö-
liittymässä voidaan selata käsitteiden ja lähteiden tietoja hakutoiminnon avulla. Käsitteitä voi
hakea katkaistulla tekstihaulla ja/tai lähdeaineiston perusteella. Ylläpitokäyttöliittymän kaut-
ta voidaan päivittää tietokannan sisältöä. Ylläpitoon vaaditaan käyttäjätunnukset. Erillisten
tietojärjestelmien päivitystilanteita varten tarvitaan käyttöliittymä, jonka kautta on mahdol-
lista katsoa yksittäisen käsitteen määritelmä. Käyttöliittymään voidaan viitata yksilöllisellä
URL-osoitteella.

Opetusministeriö, Opetushallitus ja Tilastokeskus aloittavat syksyllä 2005 käsiterekiste-
rin sisällön suunnittelun ja mahdollisimman pian syksyn kuluessa myös sisältöjen viemisen
rekisteriin. Tavoitteena on, että rekisterin ensimmäinen versio voitaisiin ottaa käyttöön
tammikuussa 2006. Sitä ennen ammattikorkeakoulukoulutusta koskevat keskeisimmät
käsitteet on vietävä rekisteriin ja se on liitettävä teknisesti osaksi AMKOTA- tietokantaa.
Käsiterekisterin kehittäminen ja ylläpito tulee olemaan jatkuva prosessi. Käsitteet tarkentuvat
ja täsmentyvät koko ajan saadun palautteen kautta. Rekisteriin viedään koko ajan tarpeellisia
uusia käsitteitä. Samanaikaisesti pyritään siihen, että eri viranomaisten samaa tarkoittavilla
käsitteillä on yhtenäinen nimi ja määrittely. Viimeistään sen jälkeen kun rekisterin ensimmäi-
nen vaihe on saatu toteutettua, keskusteluihin mukaan pyydetään opetusministeriön yliopis-
toyksikön edustus sekä KELA:n ja CIMO:n edustus. Tavoitteena, että rekisteriin saadaan
mukaan mahdollisimman pian myös koko korkeakoulusektoria koskevat käsitteet samoin
kuin KELA:n ja CIMO:n ammattikorkeakoulutusta koskevat käsitteet.

Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruun siirtyminen Tilastokeskukselle

Ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruun rationalisointityöryhmä ehdot-
ti muistiossaan (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:20) opiskelija- ja
tutkintotiedonkeruun keruun keskittämistä Tilastokeskukseen ja samalla luopumista opetus-
ministeriön AMKOTA:n opiskelija- ja tutkintotiedonkeruusta sekä Opetushallituksen hoita-
masta ammattikorkeakoulujen rahoituksen opiskelijatiedonkeruista. Vuoden 2005 alussa
asetettiin projekti uudistamaan Tilastokeskuksen henkilöpohjaisia opiskelija- ja tutkinto-
tiedonkeruuta siten, että se jatkossa kattavuutensa, tietosisältönsä ja aikataulunsa puolesta voi
korvata AMKOTA-tiedonkeruun ja Opetushallituksen opiskelijatiedonkeruun. Tarkoitus on,
että Opetusministeriö saa tarvitsemansa opiskelija- ja tutkintotiedot Tilastokeskuksesta
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syksystä 2005 alkaen ja Opetushallitus tarvitsemansa opiskelijatiedot vuodesta 2006 alkaen.
Tilastokeskus kehittää tiedonkeruutaan siten, että ammattikorkeakoulut pystyvät jatkossa

lähettämään tietosuojaa vaativat henkilöpohjaiset tietonsa suojattua yhteyttä pitkin Tilastokes-
kukseen. Teknisesti tiedoston siirto Tilastokeskuksen palvelimelle tapahtuu WinSCP-ohjel-
malla. Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruita varten on perustettu palvelin, jolle ammatti-
korkeakoulut voivat siirtää aineistonsa. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa yhteydenottoon
käytettävän tietokoneen ip-osoitteen Tilastokeskukselle, jonka jälkeen palomuuriin avataan
aukko kyseiselle koneelle. Ammattikorkeakoulun siirrettyä aineistonsa Tilastokeskuksen
palvelimelle, lähtee ammattikorkeakoulun yhteyshenkilölle sähköpostilla tieto aineistolle
tehdyn virhetarkistuksen tuloksesta. Jos aineistossa on virheitä ammattikorkeakoulun yhteys-
henkilö hakee palvelimelta virhelistan, jossa virheelliset tietueet ja niissä olevien virheiden
tyypit on listattu. Tarkoitus on, että ammattikorkeakoulut pystyvät virhelistauksia hyödyn-
täen saamaan tietojärjestelmissään olevat opiskelija- ja tutkintotiedot viranomaistiedonkerui-
den edellyttämään kuntoon, mikäli tietojärjestelmissä näiltä osin on puutteita.

Sen lisäksi että opiskelija- ja tutkintotiedonkeruun keskittäminen Tilastokeskukseen
poistaa päällekkäistä tiedonkeruuta, se myös tarjoaa jatkossa yhä monipuolisemman mahdol-
lisuuden hyödyntää kerättyjä tietoja. Opetusministeriö sopii Tilastokeskuksen kanssa tarkem-
min AMKOTA:an saatavien henkilöpohjaisista aineistoista summattujen aineistojen tieto-
sisällöistä.

4.2 Tuloksellisuusmittojen kehittämisen
aiheuttamat uudet ja muuttuneet tietotarpeet

Esitetyt muutokset nykyisiin tuloksellisuusmittoihin ja osa uusista mitoista aiheuttaa
AMKOTA-tilastointiin muutostarpeita. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suoritta-
neet pitää lisätä omaksi kohdakseen opettajien koulutustaso tilastointiin. AMKOTA:n
opettajien pätevyystiedonkeruuta tarkennetaan siten, että saadaan tiedot kaikkien
pedagogisesti pätevien opettajien määrästä. Siirtyminen mitassa ammatillinen pohjakoulutus
käyttämään Tilastokeskuksen aineistoa edellyttää tällaisen aineiston tilaamista
Tilastokeskuksesta. Tietoa ei voi lisätä sellaisenaan nykymuotoiseen opiskelija-aineistoon,
koska aloittaneiden pohjakoulutustietoa käytettäessä joudutaan tyytymään vuotta vanhempaa
tietoon kuin muutoin aloittaneet- ja opiskelijatietoja käytettäessä. Tutkinnon suorittaneiden
työllistymisalue-, ja työllistyneet tutkinnon suorittaneet -mittoihin tehtävät muutokset eivät
aiheuta muutoksia AMKOTA-tilastointiin.

Uusista mitoista yrittäjyys, tutkintotuottavuusindeksi, opintopistetuottavuusindeksi ja
ulkomaalaiset tutkinnon suorittaneet eivät aiheuta uusia tiedonkeruutarpeita. Tarvittavat
tiedot saadaan Tilastokeskuksen keräämistä aineistoista ja Opetushallituksen keräämistä
kustannustiedoista. Mittaa ulkomaisten suorittamat tutkinnot varten Tilastokeskuksesta
täytyy tilata tarvittavat tiedot sisältävä aineisto. Yrittäjyys-mitassa tarvittavat tiedot ovat jo
mukana AMKOTA:an vietävässä sijoittumisaineistossa samoin tutkintotuottavuusindeksi
tutkintotiedot ovat AMKOTA:ssa jo olevia perustietoja. Opintopistetuottavuusindeksin
opintopistetietoja ei toistaiseksi ole AMKOTA:ssa, mutta ne ovat saatavista Tilastokeskuksesta
ja näin ollen voidaan viedä AMKOTA:an. Tutkintotuottavuusindeksin ja opintopistetuotta-
vuusindeksin koulutusalakohtaiset kustannustiedot saadaan Opetushallituksen keräämistä
ammattikorkeakoulujen kustannustilastoista. Ne olisi tarkoituksenmukaista saada sellaisessa
muodossa, että ne voitaisiin viedä AMKOTA:an. Uusista mitoista julkaisujen määrä ja
oppiminen T&K-hankkeissa edellyttävät uutta AMKOTA-tiedonkeruuta.
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 Koska mitassa julkaisujen määrää suhteutetaan päätoimisten opettajien ja T&K-henkilös-
tön henkilötyövuosien määrään, edellyttää tämä opettaja- ja henkilökuntatilastoinnin
muuttamista AMKOTA:ssa.

Oppiminen T&K-hankkeissa mitassa esitetään mittauksen kohteeksi opiskelijoiden
T&K-hankkeissa suorittamien opintopisteiden määrää. Tämä edellyttää näiden tietojen
keräämistä ammattikorkeakouluista AMKOTA:an.

4.3 Muut muutostarpeet: AMKOTA, OPALA

AMKOTA

AMKOTA:n kuluvan vuoden muutostarpeet liittyvät Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkin-
totiedonkeruun uudistamiseen ja näistä AMKOTA-tiedonkeruista luopumiseen sekä toiseksi
opintoviikkopohjaisten tietojen muuttamiseen opintopistetiedoiksi myös tilastoissa,
koulutusohjelmapäätöksissähän opintopisteet ovat jo käytössä.

Opettaja- ja T&K-henkilöstön tilastoinnin kehittämiseen on tarpeita paitsi uuden julkai-
sujen määrä mitan takia, niin myös muutoinkin tilastoinnin selkeyttämisen näkökulmasta.
Nykyisessä tilastoinnissa tilastoidaan eri yhteyksissä joko poikkileikkausajankohdan henkilö-
määriä tai vaihtoehtoisesti kalenterivuoden opetustuntien määrää. AMKOTA:ssa tilastoidaan
erikseen päätoimisia opettajia, sivutoimisia opettajia, ostopalveluna hankittua opetusta, luen-
noitsijoita sekä muuta kuin opetushenkilökuntaa. Päätoimisten opettajien määrä tilastoidaan
poikkileikkaustietona vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisesti. Päätoimista opettajista
tilastoidaan paitsi, koulutusala-, virkanimike-, opetettava aine- ja sukupuolitieto niin myös
tieto pohjakoulutuksesta, kelpoisuudesta sekä koulutuksessa olosta. Sivutoimisten opettajien
ja ostopalveluna hankitun opetuksen tilastointi perustuu puolestaan kalenterivuonna annet-
tuun opetustuntien määrään. Tilastointi tapahtuu koulutusalan, virkanimikkeen ja opetetta-
van aineen mukaan. Luennoitsijoista tilastoidaan sekä kalenterivuoden aikana annettuja ope-
tustunteja että kalenterivuonna vierailleiden luennoitsijoiden lukumäärää. Tilastointi tapahtuu
koulutusaloittain ja siten että suomalaiset ja ulkomaalaiset luennoitsijat kysytään erikseen.
Muusta henkilökunnasta tilastoidaan vuoden lopun tilanteen mukainen henkilömäärä henki-
löstöryhmittäin ja tämän lisäksi kalenterivuonna ostopalveluna hankittu eri henkilöstö-
ryhmien työmäärä tunteina.

Nykyisessä tilastoinnissa on mm. se ongelmana, että päätoimista opettajista samoin kuin
T&K:ta tekevistä henkilöistä ei saada tilastoitua heidän henkilötyöpäiviään (tai tuntejaan).
Mikäli henkilö on nimitetty päätoimiseksi opettajaksi, ja vaikka hän tekisi esimerkiksi 50
prosenttisesti T&K-työtä tai vaikka 100 prosenttisesti, niin hän kirjautuu pelkästään pää-
toimiseksi opettajaksi. Jotta edellä olevista ongelmista päästäisiin, niin sekä päätoimisista
opettajista että T&K -henkilöstöstä pitää jatkossa kerätä sekä poikkileikkausajankohdan
henkilömäärätieto niin myös kalenterivuoden henkilötyövuositieto.

Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden maksutyöryhmän muistiossa
(2005:22) ehdotetaan EU ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville korkeakouluopiskelijoilta
lukukausimaksuja. Mikäli maksut otetaan käyttöön, tämä tarkoittaa, että esimerkiksi uusis-
ta ulkomaisista opiskelijoista on saatava vuosittain seurantatietoja opetusministeriön käyttöön.
Tämä ei edellytä uusia tiedonkeruita, vaan Tilastokeskus kerää nämä tiedot jo nykyisinkin.
Tarkoituksenmukaista olisi saada mittaa varten tarvittavat ulkomaalaisten tutkintotiedot
samoin kuin nykyisin Excel-tiedostona tulevat opiskelijatiedot Tilastokeskuksesta teksti-
muotoisina, jolloin ne voitaisiin viedä AMKOTA-tietokantaan.
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OPALA, ammattikorkeakoulujen opiskelijapalautejärjestelmä

OPALA on ammattikorkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen ja yhtenäinen opiskelija-
palautteen koontijärjestelmä. Kyselyjärjestelmän avulla kootaan ajantasaista tietoa ammatti-
korkeakouluista valmistuvien opiskelijoiden työllistymisestä sekä siitä, miten koulutus ja
harjoittelu opiskelijoiden mielestä on onnistunut. Jotta ammattikorkeakoulut voisivat parem-
min hyödyntää opiskelijapalautetta omassa työssään, lisätään kyselyyn opiskelijan muiden
tausta- ja koulutustietoihin myös tieto tutkinnon suorituspaikasta.

4.4 Työryhmän ehdotukset AMKOTA-
tietokannan kehittämisestä

Ehdotus 13

AMKOTA-tilastotietokantaan tehdään seuraavat mittojen muutoksista, uusista mitoista ja
muusta tilastoinnin kehittämistarpeesta johtuvat tietosisältömuutokset viimeistään vuoden
2006 tietoja koskien:

- Tilastokeskuksesta tilataan mittaa ammatillinen pohjakoulutus varten aloittaneiden

pohjakoulutustiedot sisältävä tekstimuotoinen aineisto sekä

opintopistetuottavuusindeksimittaa varten opintopistemäärät sisältävä tekstimuotoinen

aineisto, jotka aineistot viedään AMKOTA:an.

- Tilastokeskuksesta tilattavien ulkomaalaiset opiskelijat aineistojen tietosisältöä

laajennetaan siten, että mukaan saadaan vähintäänkin nykyisellä tarkkuustasolla tiedot

myös uusista ulkomaalaisista opiskelijoista ja ulkomaalaisten suorittamista tutkinnoista

sekä heidän äidinkielestään. Tiedot pyritään saamaan tekstitiedostoina.

- AMKOTA:ssa aloitetaan ammattikorkeakoulujen henkilöstön tuottamien julkaisujen

tilastointi. Julkaisuja tilastoidaan seuraavalla jaottelulla:

1) Artikkelit:

- referee-menettelyn kautta julkaistut artikkelit

- ammatti- ja tiedelehdet

- muut lehdet

- muut artikkelit (esim. kokoomateoksissa, verkkojulkaisuissa tai vastaavissa, 

  alaan liittyvät konferenssiesitelmät, joista julkaistu abstrakti)

2) Kirjat:

- oppikirjat

- työelämälle suunnatut oppaat tai vastaavat julkaisut

- kirjan tai kokoomateoksen toimitusvastuu

3) Elektroninen tai audiovisuaalinen tuote

- AMKOTA-tilastointia uudistetaan siten, että päätoimisista opettajista ja tutkimus- ja

kehittämistyötä tekevistä henkilöistä kerätään jatkossa sekä poikkileikkausajankohdan

lukumäärätiedot että kalenterivuotta koskevat henkilötyövuositiedot (tai opetustuntitiedot).

- Täsmennetään AMKOTA:n opettajien pätevyystiedonkeruuta siten, että saadaan

yksiselitteisesti mitan päätoimisten opettajien koulutustaso vaatima tieto pedagogisesti

pätevistä opettajista.
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Ehdotus 14

Tehdään kokonaistarkastelu koskien AMKOTA:a ja siihen liittyviä sovelluksia ja rekistereitä
(AMKOPAS, AMKYH, AMKOREK ja AMKOPE) ja käytössä olevia ohjelmistoja ja
laitteita. Tätä työtä tehdään opetusministeriön, Opetushallituksen ja ammattikorkeakoulujen
yhteisessä ryhmässä, jossa myös päätetään kehittämishankkeista ja niiden aikatauluista.

Ehdotus 15

AMKOTA:a kehitetään seuraavilla osa-alueilla:

- AMKOTA:sta tehdään tavoitesopimusprosessiin liittyvien asiakirjojen

(tarjous, vastatarjous, sopimus) käsittelykanava

- käyttäjätunnushallinnointia ja käyttäjäroolien hallinnointia selkeytetään ja parannetaan

- selvitetään kuinka korkeakoulujen alueelliseen yhteistyöhön (esim. maakuntakorkeakoulu)

liittyvät tiedot sisällytetään tietokantaan

- toimipistetiedot lisätään AMKOTA jäjestelmään vuoden 2006 aikana niin, että ne

ovat sieltä myös AMKOPAS, AMKYH, AMKOREK ja OPALA järjestelmien sekä

virtuaaliammattikorkeakoulun järjestelmän käytössä

- integroidaan opetusministeriön AMKOTA -järjestelmä ja Opetushallituksen

koulutusopasjärjestelmä (AMKOPAS) ja tämän välityksellä yhteishakujärjestelmät

(AMKYH, AMKOPE) ja hakija- ja opiskeluoikeusrekisteri (AMKOREK) keskenään

siten, että opetusministeriön tekemät koulutusohjelmapäätöstiedot siirtyvät AMKOTA:sta

sellaisenaan suoraan Opetushallituksen järjestelmiin, ilman että tietoja välillä

tallennetaan käsin
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Liite 1.

Tuloksellisuusrahoituksen yleisinä
palkitsemiskriteereinä käytetyt asiakokonaisuudet
ja mitat tavoitesopimuskaudelle 2006–2009

Asiakokonaisuus opetuksen ja opetusmenetelmien kehittyminen

 Taso- ja trendimitat

 Harjoittelu
 Opetuksesta ja ohjauksesta saatu palaute
 Päätoimisten opettajien koulutustaso
 Henkilöstön kehittäminen
 Virtuaaliopetus
 Vieraskielinen opetus
 Ulkomaiset opinnot
 Opiskelijavaihto Suomesta ja Suomeen
 Ulkomaalaisten opiskelijoiden tutkinnot

Asiakokonaisuus koulutuksen vetovoima ja opintojen eteneminen

 Taso- ja trendimitat

 Koulutuksen vetovoima
 Ammatillinen pohjakoulutus
 Sukupuolten tasa-arvon edistäminen
 Opintojen eteneminen
 Opintopistetuottavuusindeksi
 Tutkintotuottavuusindeksi
 Koulutuksen keskeyttäneet

Asiakokonaisuus tutkimus- ja kehitystyö

 Taso- ja trendimitat

 Tutkimustoiminnan laajuus
 Tutkimustoiminnan henkilötyövuodet
 Julkaisujen määrä
 Oppiminen T&K-hankkeissa
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Asiakokonaisuus aluevaikuttavuus ja työelämäyhteistyö

 Taso- ja trendimitat

 Avoin ammattikorkeakouluopetus
 Hankkeistetut opinnäytetyöt
 Palvelutoiminnan laajuus
 Tutkinnon suorittaneiden työllistymisalue
 Työllistyneet tutkinnon suorittaneet
 Yrittäjyys

Arvio ammattikorkeakoulun toiminta- ja uusiutumiskyvystä
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