Asemointitilastot 2016

Ammattikorkeakoulujen vuoden 2016 asemointitilastojen taustamääritelmiä
Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot sisältävät tilastotietoja ammattikorkeakoulujen toiminnasta.
Asemointitilastot sisältävät yhteisten osuuden sekä ammattikorkeakoulukohtaiset osiot.
Yhteinen osio sisältää seuraavat kokonaisuudet:
1. Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tki-toimintaan eri koulutusaloilla.
2. Katsaus ammattikorkeakoulujen talouteen ja henkilöstöön.
Ammattikorkeakoulukohtaiset indikaattorit tuodaan Vipuseen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteisen
otsikon alle. Ammattikorkeakoulukohtaiset osiot sisältävät seuraavat osiot:
1. Ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudella 2017–2020
2. Ammattikorkeakoulujen profiloituminen opetus- ja tki-henkilöstön, tutkintojen ja julkaisujen
volyymin ammattikorkeakoulujen osuuksien suhteen.
3. Ammattikorkeakoulujen toimintaa kuvaavat seitsemän indikaattoria, jotka on esitetty ohjauksen
ala tai koulutusalakohtaisesti. Indikaattoreista on esitetty niiden absoluuttinen arvo vuoden 2015
tietojen osalta (haku- ja valintaindikaattorissa vuoden 2016) sekä ko. ammattikorkeakoulun
kohdalta että ko. ohjauksen alan tai koulutusalan valtakunnallinen taso.
Tilastoissa käytetyt tiedot ja luokitukset
Tilastoissa käytetyt tiedot perustuvat OKM:n tiedonkeruisiin ammattikorkeakouluilta sekä Tilastokeskuksen
opiskelija- ja tutkintotietoihin. Kaikki tiedot ovat vuodelta 2015 lukuun ottamatta talous- ja henkilöstökatsauksen
tietoja, joissa käytetään vuosien 2013–2015 tietoja. Seuraavassa on esitetty 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.
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• Opetus- ja tki-henkilöstön henkilötyövuodet tarkoittavat opetus- ja kulttuuriministeriön
henkilöstötiedonkeruussa ilmoitettuja opetus- ja tki-henkilöstön henkilötyövuosia.
• Lähde: Tilastokeskus ja OKM:n henkilöstötiedonkeruu.
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4. Ylemmät amk-tutkinnot / opetus- ja tki-henkilökunta
• Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tarkoittavat kalenterivuonna suoritettuja yamktutkintoja.
• 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 2008/09 aloittaneista ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoista (minkä tahansa)
ammattikorkeakoulututkinnon 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 2016 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.
• Opetus- ja tki-henkilöstön henkilötyövuodet tarkoittavat opetus- ja kulttuuriministeriön
henkilöstötiedonkeruussa ilmoitettuja opetus- ja tki-henkilöstön henkilötyövuosia.
•Lähde: OKM:n julkaisutiedonkeruu ja OKM:n henkilöstötiedonkeruu

