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Koulutuksen ja tutkimuksen tietotuotannon ja 
tietoarkkitehtuurin ohjaus OKM:ssä (2/2)



Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-
opintotietopalvelun ohjausryhmä

• Tehtävät:
1. ohjata ja seurata lain (484/2013) mukaisen korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon 

VIRTA‐opintotietopalvelun kehittämistä, käyttöä ja toimivuutta
2. edistää valtakunnallista yhteistyötä ja valtakunnallisten liittymien käyttöä mm. tun‐

nistautumiseen, tiedonvälitykseen ja sen määrityksiin sekä raportointiin liittyen (ml. 
viitearkkitehtuuri)
• Korkeakoulujen digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen kehityshankkeiden yh‐

teentoimivuuden varmistaminen yhteistyössä Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen 
tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän ( KOOTuki) kanssa

3. valmistella tietojen välittämistä tiedon hyödyntäjille (ml. OKM) VIRTA‐opintotietopalvelusta
• luoda ja ylläpitää korkeakoulujen oppijan tietovirtojen tavoitearkkitehtuuria ja 

kehittämispolkua
4. keskustella ja sopia laajemmin OKM:n tekemistä koulutukseen ja opintoihin liittyvistä 

tiedonkeruista ja tietojen käytöstä korkeakoulujen ohjauksessa

– Ryhmä toimii yhteistyössä korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja 
hallinnon yhteistyöryhmän (KOOTuki) kanssa ja hyödyntää opintohallinnon ja tietohallinnon 
asiantuntijoiden osaamisverkoston, Synergiaryhmän asiantuntemusta.



Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-
opintotietopalvelun ohjausryhmä

• Jäsenet:
– Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (ryhmän puheenjohtaja), opetus‐ ja kulttuuriministeriö
– Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea‐ammattikorkeakoulu
– Palveluvastaava Jukka Kohtanen, Vaasan yliopisto
– Strategiajohtaja Terttu Kauranen, Saimia ammattikorkeakoulu
– Suunnittelupäällikkö Markku Sutinen, Turun yliopisto
– Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
– Opinto‐ ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén‐Sallinen, Itä‐Suomen yliopisto
– Tietohallintopäällikkö Jukka Ivonen, Haaga‐Helia ammattikorkeakoulu
– Asiakkuuspäällikkö Ani‐Jatta Immonen, Aalto yliopisto
– Erityisasiantuntija Merja Väistö, Opetushallitus
– Pääsihteeri Eero Manninen, Suomen ylioppilaskuntien liitto 
– Suunnittelija Anna Loukkola, Tilastokeskus
– Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, opetus‐ ja kulttuuriministeriö
– Asiakasratkaisupäällikkö Paula Merikko (ryhmän sihteeri), CSC – Tieteen tietotekniikan 

keskus



Tiedonkeruun uudistukset

• Tiedonkeruun eduuni-sivustoa uudistettu
• http://tiedonkeruu.fi
• Virta-tiedonkeruut erotettu lomakemuotoisista Kota-tiedonkeruista
• Virta tiedonkeruissa korkeakoulu ei hyväksy erikseen tietoja, vaan tiedot poimitaan 

sovittuna määräpäivänä.
• Mukana myös liikkuvuusjaksotiedonkeruut ja opiskelijapalaute tiedonkeruut

• Tiedonkeruun tarkistuksia parannettu

• Aikataulut samat kuin vuonna 2017

• Tiedonkeruun käsikirja käydään läpi Kota-seminaarissa
• Mahdolliset kommentit käydään läpi OKM:ssä ja Oppijan tietovirtojen ohjausryhmässä
• Tiedonkeruun käsikirja lukitaan syksyllä 2017, jolloin lähetään myös tiedonkeruun 

ohjekirje



Rekrytointitiedonkeruu 1/2

• Vuonna 2018 kerätään ensimmäistä kertaa OKM:n rekrytointiedonkeruun tietoja.
• Tiedonkeruuta valmisteltu korkeakoulujen edustajien kanssa, viimeksi 1.6.2017 

https://wiki.eduuni.fi/display/cscsuorat/1.6.2017+Tiedonkeruukokous
• Tiedonkeruussa hyödynnetään Arvo-alustaa. Alusta valmis kesäkuussa, 15 

korkeakoulua ottanut elokuussa sen käyttöön.

• EU tietosuoja-asetus ja rekrytointitiedonkeruu
• OKM:n tiedonkeruiden taustalla yliopistolain ja amk-lain §51 ja §45, vr. 

tietosuoja-asetus ”henkilötietoja saa käsitellä, jos käsittely on tarpeen yleistä 
etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen 
vallan käyttämiseksi”.

• Rekrytointitiedonkeruu muodostaa henkilörekisterin, rekisteriseloste nähtävissä 
https://wiki.eduuni.fi/display/CscArvo/Privacy+policy

• Henkilöllä mahdollisuus poistaa omat tietonsa



Rekrytointitiedonkeruu 2/2

• Kesän tarkennuksia ohjeistukseen
• Hakijoiden kansalaisuuden maanosa, mahdollisuus merkitä joko ”Amerikka” tai 

”Etelä-Amerikka” tai ”Pohjois-Amerikka”, lähdejärjestelmän mukaan.
• Akatemiatutkijoiden valitsemista ei rinnasteta kutsumenettelyyn
• Tenure trackin mukaisia siirtoja ei oteta huomioon. Tietojen käytössä otetaan 

huomioon että tämä saattaa vääristää esim. IV-porras rekrytointien määrää.

• Tiedonkeruun määräaika 28.2.2018
• hakuun liittyvät tiedot voidaan toimittaa aiempana tiedonkeruuvuonna kuin 

tiedot tehtävään valitusta



Ohjauksen alat ja alayksikkökoodisto (1/2)

• Ohjauksen alat otettiin käyttöön 2016 tiedonkeruissa
• Koulutusluokitusten yhdenmukaistaminen YO ja AMK-sektoreiden

välillä, kansainvälinen vertailukelpoisuus

• Ohjauksen ala ilmoitetaan joko suoraan tiedonkeruussa (esim. 
henkilökunnan kv-liikkuuvus), poimitaan Virta-tietokannasta (esim. 
opintopisteet) tai päätellään alayksikköjen perusteella (henkilöstö, julkaisu 
ja yo-tutkimusrahoitus).

• Alayksikkökoodistolla kaksi käyttötarvetta
1. sen pohjalta päätellään alayksikön ohjauksen ala –jakauma julkaisu, 

henkilöstö ja yo-tutkimusrahoitus-tiedonkeruisiin
2. se tuottaa organisaatiorakenteen, jota voi hyödyntää esim. 

julkaisutietojen esittämisessä



Ohjauksen alat ja alayksikkökoodisto (2/2)

• Alayksiköille jyvitettyjen ohjauksen alojen pitäisi heijastaa yksikössä tehtyä 
opetus- ja tutkimustoimintaa mahdollisimman tasapuolisesti.

• Mikäli henkilöstö-, julkaisu-, tai tutkimusrahoitustiedot tilastoidaan eri 
organisaatioyksikkötasoin, niin alayksikkökoodistoon voidaan merkitä 
hierarkisia alayksiköitä. Hierarkisten rakenteen ohjauksen ala –jakaumien 
pitää olla yhdenmukaisia.

• Alayksiköt ilmoitetaan 2017 vuodelta omana lomaketiedonkeruuna Kota-
järjestelmän kautta



Henkilöstötiedonkeruu (1/2)
• Kiky-muutokset vaikuttavat henkilötyövuosien laskentaan. Yliopistoissa 

henkilötyövuoden laskennassa sovellettavat vuosityötunnit ovat seuraavat: Muu 
henkilöstö 1860 h, Kokonaistyöaika (opetus- ja tutkimushenkilöstö) 1624 h, 
sivutoimisten tuntiopettajien henkilötyövuodet lasketaan suhteuttamalla 
tuntiopettajien tuntimäärät 455 tuntiin.

• Uusia kenttiä:
• Sopimusnumero
• Sopimuksen alkupäivämäärä
• Sopimuksen loppupäivämäärä
• Haku-id

• Muuttuneita koodistoja
• AMK: Nimitystapa (työsuhteen vakituisuus / määräaikaisuus)

• 1 vakinainen kokoaikainen
• 2 vakinainen osa-aikainen
• 3 määräaikainen kokoaikainen
• 4 määräaikainen osa-aikainen



Henkilöstötiedonkeruu (2/2)
• Poistuvia kenttiä

• YO: tiedekunta tai vastaava

• Pohdittavaksi
• AMK: nimike-kenttä. Käyttöön Kevan nimikekoodisto?



Toimipistetiedonkeruu
• Tiedonkeruu säilynyt entisellään

• Tietoja käytetään OKM:ssä korkeakoulujen toimipisterakenteen seuraamiseen. 

• Tiedot välitetään myös Tilastokeskuksen yritysrekisterin käyttöön



Opettaja- ja tutkijavierailut
• Tiedonkeruu säilynyt pääosin entisellään

• Yliopistoissa tilastoidaan vähintään 5 päivää kestäneet vierailut kappaleittain
• Ammattikorkeakouluissa tilastoidaan 1 päivän vierailut keston mukaan

• Ammattikorkeakoulujen osalta ehdotus vierailun liikkuvuusohjelman koodiston 
yksinkertaistamiseen

• Tiedonkeruuseen kuuluu opetus- ja tutkimustarkoituksissa tehtävät vierailut, ei 
konferenssi jne. vierailuja.



Julkaisutiedonkeruu (1/2)
• Julkaisutiedot kerätään Virta-julkaisutietopalvelun kautta. Julkaisutyypit F, H ja I 

kerätään lomake-tiedonkeruuna Kotan kautta (F-julkaisut myös julkaisutietopalvelun 
kautta).

• Muutokset tiedonkeruussa
• kenttä 3.2.3.34 (Julkaisu rinnakkaistallennettu) tulee pakolliseksi

• Ammatillisten ja yleistajuisten julkaisujen pakollisia kenttä lisätään seuraavasti:
• kenttä 3.2.3.16 (Lehden / sarjan nimi) pakollinen julkaisutyypeille D1, E1
• Kenttä 3.2.3.31 (Konferenssin vakiintunut nimi) pakollinen julkaisutyypille 

D2
• Kenttä 3.2.3.21 (Kustantajan nimi) pakollinen julkaisutyypeille D2, D4, D5, 

D6, E2, E3

• Huom. Julkaisun tieteenala tarkoittaa julkaisun sisällöllistä tieteenalaa, eli 
tutkijan/tutkijoiden näkökulmaa julkaisuun. Tekijöiden alayksiköiden kautta saatava 
ohjauksen ala –jakauma kertoo mikä on tekijöiden taustayksikkö.



Julkaisutiedonkeruu (2/2)
• Julkaisutiedonkeruun kysymyksiä ratkoo Tuha julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmä

https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=46203655

• Virta-julkaisutietopalvelun yhteishenkilökokoukset
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=48922143



Opintopistetiedonkeruu (YO)



Opintopistetiedonkeruu (AMK)



Avoimen kk-opetuksen opiskelijatiedot
• Avoin korkeakouluopetus tarkoittaa määritelmällisesti korkeakoulujen järjestämää 

tutkintojen osia sisältävää koulutusta.

• AMK: Tiedot poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta
• YO: Tiedot poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta?



Muut tiedonkeruut
• Lomaketiedonkeruut

• Taloustiedonkeruut (YO/AMK)
• Tiedonkeruu sivutoimisesta henkilökunnasta (AMK)
• Opinnäytetyöt (AMK)
• Täydennyskoulutuksen tiedonkeruu (YO)
• Tilatiedonkeruu (YO)
• Harjoittelukoulut (YO)

• Virta-tiedonkeruut
• AMK Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat
• AMK Maahanmuuttajien valmentava koulutus
• AMK/YO Opettajapätevyystiedonkeruu
• AMK/YO 55 op suoritukset
• AMK/YO Tiedot päällekkäisistä opinto-oikeuksista
• AMK/YO Opintopisteiden kuukausitason kertymätiedot
• AMK/YO Tiedot korkeakoulupaikan hakijoiden ja paikan vastaanottaneiden opiskelijoiden 

aiemmista opinto-oikeuksista ja tutkinnoista korkeakouluissa
• AMK/YO Tiedot maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneista opiskelijoista, 

jotka ovat aloittaneet ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa tutkintoon johtavat opinnot
• AMK/YO Opiskelija- ja tutkintoaineistojen ennakkotiedot



Kiitos!

• Lisätietoja:

Yliopistojen tiedonkeruut:
Jukka Haapamäki (jukka.haapamaki@minedu.fi)

Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruut:
Pekka Syrjänen (pekka.syrjanen@minedu.fi))


