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määritelmät (voimassa vuoden 2016 loppuun saakka)
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ja

Koulutuksen indikaattorit
Suoritetut ammattikorkeakoulututkinnot 46 %
Ammattikorkeakoulussa suoritettujen ammattikorkeakoulututkintojen määrä. Tiedot Tilastokeskuksen
tiedonkeruusta. Suoritetuissa ammattikorkeakoulututkinnoissa huomioidaan pituus (3,5 v. tai 4 v. lista alla)
sekä yksikkökustannusten perusteella määräytyvät koulutusaloittaiset painotuskertoimet.
Kulttuurialalla, tekniikan- ja liikenteen alalla sekä luonnonvara- ja ympäristöalalla suoritettujen tutkintojen
määrät kerrotaan luvulla 4 ja humanistisella ja kasvatusalalla, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja
hallinnon alalla, luonnontieteiden alalla, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja
talousalalla suoritettujen tutkintojen määrät kerrotaan luvulla 3,5.
Nykyiset koulutusaloittaisten kustannusten erot sekä tutkinnon erilaiset kestot on otettu laskelmassa
huomioon tutkintotekijässä kertoimien avulla. Muissa tekijöissä kustannuksiin perustuvia kertoimia ei
käytetä. Nykyiseen kustannuspohjaan perustuvat kertoimet (vuosi 2009) tutkintotekijässä ovat vastaavasti:
1 Humanistinen ja kasvatusala
2 Kulttuuriala
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala
4 Luonnontieteiden ala
5 Tekniikan ja liikenteen ala
6 Luonnonvara- ja ympäristöala
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

1,4429
1,4373
0,8515
0,8832
0,9258
1,0798
1,0586
0,9337

55 opintopistettä suorittaneiden määrä 24 %
Ammattikorkeakoulussa ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevista opiskelijoista vähintään 55
opintopistettä suorittaneet (lukumäärä). Perusjoukkona tarkastelussa ovat tunnuslukuvuoden syksyllä
(20.9) läsnä- ja poissaoleviksi kirjoittautuneet korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat. Perusjoukosta
rajataan pois ensimmäisen lukuvuoden opiskelijat sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat.
Näistä lasketaan edellisenä lukuvuotena vähintään 55 opintopistettä suorittaneet. Tiedot Tilastokeskuksen
opiskelijatiedonkeruusta.
Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet työlliset 3 %
Työllisten määrä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista. Yrittäjiksi työllistyneiden
ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä kerrotaan kahdella. Työllistyminen mitataan
valmistumista seuraavan vuoden lopun tilanteen mukaisena. Tiedot Tilastokeskuksen tiedonkeruusta.
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Avoimen ammattikorkeakoulun, erillisten opintojen ja maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen
opintopisteet 4 %
Avoimessa ammattikorkeakoulutuksessa, erillisillä opinto-oikeuksilla sekä maahanmuuttajien
valmentavassa koulutuksessa suoritettujen opintopisteiden määrä. Tiedot opetus- ja kulttuuriministeriön
opintopistetiedonkeruusta.
Ammatillisessa opettajankoulutuksessa suoritetut opinnot 2 %
Ammatillisen opettajankoulutuksen opintokokonaisuuden suorittaneiden määrä. Tiedot Tilastokeskuksen
tutkintotiedonkeruusta.

Opiskelijapalaute 3 %
Ammattikorkeakoulujen Opala-opiskelijapalautteen alla oleviin kysymyksiin (6 kpl) vastanneet
ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijat.
•
•

Opetus ammattikorkeakoulussa on ollut asiantuntevaa ja korkeatasoista
Ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvät neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tukeneet hyvin
opintojeni edistymistä
Työharjoittelun aikana saamani ohjaus on ollut riittävää
Työtehtävät harjoittelun aikana ovat tukeneet oppimista
Ammattikorkeakoulu on eri tavoin tukenut työelämäyhteyksieni kehittymistä
Valmistumisen jälkeisessä työssä voin hyödyntää ammattikorkeakoulussa oppimaani

•
•
•
•

Määritelmä perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämän opiskelijapalautejärjestelmän (OPALA)
opiskelijapalautteen kuuteen kysymykseen. Vastaajina ovat ammattikorkeakoulujen kaikki tutkintoopiskelijat (sisältää yamk-tutkinto-opiskelijat), harjoittelua koskevissa kysymyksissä ainoastaan amktutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat. Vastauksia painotetaan seuraavasti:
1.
2.
3.
4.

Täysin eri mieltä
Osittain eri mieltä
Osittain samaa mieltä
Täysin samaa mieltä

Laskennassa vastausten arvot on summattu yhteen.
Koulutuksen kansainvälisyys 3 %
Ammattikorkeakouluun vähintään 3 kuukauden mittaiseen kansainväliseen opiskelijavaihtoon saapunut ja
ammattikorkeakoulusta opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun lähteneiden ammattikorkeakoulututkintoa
opiskelevien yhteismäärä (3/4 koulutuksen kansainvälisyyden rahoitustekijän painosta). Tiedot CIMO:n
tiedonkeruusta.
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Kansalaisuudeltaan muiden kuin suomalaisten ammattikorkeakoulussa suorittamien
ammattikorkeakoulututkintojen määrä (1/4 koulutuksen kansainvälisyyden rahoitustekijän painosta).
Tiedot Tilastokeskuksen tiedonkeruusta – kaksoiskansalaisuuden omaavat opiskelijat lasketaan
suomalaisiksi.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan indikaattorit
Tk-rahoitus 8 %
Ulkopuolisen tk-toiminnan rahoitus (8 %) sisältää Tilastokeskuksen määritelmän mukaisen ulkopuolisen tktoiminnan rahoituksen, johon kuuluu Suomen Akatemialta, TEKES:iltä, EU:lta (ml. rakennerahastot mukaan,
pois lukien kansallinen osuus), ministeriöiltä, kotimaisilta säätiöiltä ja rahastoilta, kuntien
tutkimusrahoituksesta, kansainvälisiltä järjestöiltä, kotimaisilta ja kansainvälisiltä yrityksiltä sekä muista
julkisista ja muista ulkomaisista lähteistä tulleen rahoituksen. Tiedot Tilastokeskuksen tk-aineistosta.
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 4 %
Ammattikorkeakoulussa suoritettujen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä. Tiedot
Tilastokeskuksen tiedonkeruusta.
Julkaisut, taiteellinen toiminta, audiovisuaaliset aineistot sekä tieto- ja viestintätekniset ohjelmat 2 %
Ammattikorkeakoulun julkaisujen, audiovisuaalisten aineistojen sekä tieto- ja viestintäteknisten ohjelmien
määrä. Sisältää tiedonkeruun luokat: A vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit, B vertaisarvioimattomat
tieteelliset kirjoitukset, C tieteelliset kirjat (monografiat), D ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut, E
suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta sekä I
Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat. Julkaisuja ei painoteta, vaan jokainen
julkaisu tulee laskentaan arvolla 1. Tiedot opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruusta.
Henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 1 %
Kalenterivuoden aikana vähintään viiden päivän kestoiseen henkilöstövaihtoon osallistuneet henkilöt.
Mukaan lasketaan sekä ammattikorkeakouluun saapuneet että ammattikorkeakoulusta lähteneet
henkilöstön edustajat.

