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Ammattikorkeakoulukohtaisten indikaattorien määritelmät 
1. Vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden osuus 

 Vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden osuuden poiminta tehdään VIRTA-tietovarastosta. 
Laskennan perusjoukkona ovat edellisen syksyn opiskelijat (20.9), eli lukuvuoden aikana 
valmistuneiden opiskelijoiden opintosuoritusten sisältyvät laskentaan mukaan. Näistä opiskelijoista 
lasketaan lukuvuoden (1.8.–31.7.) aikana 55 tai yli opintopistettä suorittaneiden määrä. Keväällä 
opintonsa aloittaneet huomioidaan siten, että heille riittää kevätlukukaudella (1.1.–31.7) 27 
opintopisteen tai enemmän suorittaminen. Tilastovuotta edeltävän vuoden opintosuorituksista 
laskennassa huomioidaan yli 55 opintopistettä suorittaneiden osuus. Esimerkiksi 60 opintopistettä 
ensimmäisenä opintovuotenaan suorittaneen opiskelijan osalta 5 opintopistettä siirtyy 
laskentatarkoituksissa ”hyvittämään” seuraavien vuosien suorituksia siten, että 55 opintopistettä 
laskentakriteerin täyttämiseksi kyseisen opiskelijan osalta riittää 50 opintopisteen suoritus.1 

 Lähde: Virta 
2. 1-14 opintopistettä suorittaneiden osuus 

 Läsnä- tai poissaoleviksi kirjautuneet amk-tutkinnon opiskelijat (tilastovuoden 20.9. tilanteen 
mukaan), jotka ovat suorittaneet 1-14 opintopistettä edellisenä lukuvuonna jaettuna kaikilla 
läsnäolevaksiksi kirjautuneilla amk-tutkinnon opiskelijoilla. Perusjoukosta on rajattu pois 
ensimmäisen lukuvuoden opiskelijat. 

 Lähde: Tilastokeskus 
3. Amk-tutkinnot / opetus- ja TKI -henkilökunta 

 Amk-tutkinnot tarkoittavat kalenterivuonna suoritettuja ammattikorkeakoulututkintoja. 

 Opetus- ja TKI -henkilöstön henkilötyövuodet tarkoittavat opetus- ja kulttuuriministeriön 
henkilöstötiedonkeruussa ilmoitettuja opetus- ja TKI -henkilöstön henkilötyövuosia. 

 Lähde: Tilastokeskus ja OKM:n henkilöstötiedonkeruu. 
4. Ylemmät amk-tutkinnot / opetus- ja TKI -henkilökunta 

 Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tarkoittavat kalenterivuonna suoritettuja yamk-tutkintoja. 

 Opetus- ja TKI -henkilöstön henkilötyövuodet tarkoittavat opetus- ja kulttuuriministeriön 
henkilöstötiedonkeruussa ilmoitettuja opetus- ja TKI-henkilöstön henkilötyövuosia. 

 Lähde: Tilastokeskus ja OKM:n henkilöstötiedonkeruu. 
5. Viiden vuoden läpäisy 

 Lukuvuonna 2010/11 aloittaneista ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoista tavoitetutkinnon 5 
vuoden sisällä suorittaneet. 

 Lähde: Tilastokeskus 
6. Ulkomaalaisten suorittamien ammattikorkeakoulututkintojen osuus (ei YAMK-tutkintoja) 

 Tutkinnon suoritusvuonna kansalaisuudeltaan ei-suomalaisten osuus kaikista 
ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista. Kansalaisuus perustuu Tilastokeskuksen 
väestörekisteristä hakemaan tietoon. 

 Lähde: Tilastokeskus 
7. Hakijoiden suhde paikan vastaanottaneisiin 

 Ammattikorkeakoulujen syksyllä 2017 alkavaan koulutukseen yhteishaussa ensisijaisesti paikkaa 
hakeneiden suhde opiskelupaikan vastaanottaneiden määrään. Hakijoiden osalta henkilö 
huomioitu vain kerran per koulutusala vaikka hän olisi hakenut useampaa paikkaa ko. 
koulutusalalla. 

 Lähde: Opetushallitus 
8. Julkaisut (A-F, I) / opetus- ja TKI-henkilökunta 

 Julkaisut tarkoittavat A-F ja I julkaistutyyppeihin kuuluvia julkaisuja ilman painotuksia. 

                                                           
1 ks. tarkempi poimintakuvaus 55 op suorittaneista: 

https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/55+op+laskennan+poimintakuvaus 
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 Opetus- ja TKI-henkilöstön henkilötyövuodet tarkoittavat opetus- ja kulttuuriministeriön 
henkilöstötiedonkeruussa ilmoitettuja opetus- ja TKI-henkilöstön henkilötyövuosia. 

 Lähde: OKM:n julkaisutiedonkeruu ja OKM:n henkilöstötiedonkeruu 


