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Miksi MITKO-työtä?

”Mikä Ihme Tämäkin Koulutus On?”
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Ryhmän toiminnan keskeisistä tavoitteista sovittiin aloituskokouksessa 2/2019, jossa 

mukana oli myös OKM:n edustaja

MITÄ?

• Edistetään oppijoiden suoritustietojen saatavuutta kansallisista tietovarannoista ja 

palveluista Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän linjausten 

mukaisesti

o Korkeakoulujen tietovarannon (VIRTA) tietosisältöjen laajentaminen muun kuin 
tutkintokoulutuksen osalta (erityisesti täydennyskoulutus)

o VIRTAn kautta tiedot myös KOSKI-palveluun ja kansalaisten nähtäville

• Tuotetaan korkeakoulun käyttöön materiaalia, jonka avulla eri koulutustyyppien 

tunnistaminen ja luokittelu helpottuu ja tiedon tuotanto yhdenmukaistuu

MITEN?

• Tehdään  luokitusten ja koodistojen laajentamisesta sekä yhteisistä määrittelyistä esityksiä, 

joita voidaan hyödyntää VIRTA-tietomallin ja tietosisältöjen laajennustyössä

• Tunnistetaan eri koulutustyyppien keskeiset tunnuspiirteet , koulutuksia säätelevät lait ja 

asetukset sekä niihin liityvät määrittelyt (esim. OKSA) ja kansalliset luokittelut 
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Ryhmän kokoonpano ja työskentely

• MITKO-työryhmä toimii korkeakoulujen Synergiaryhmän alla

• Työskentelyssä ollut mukana laajasti korkeakoulujen 

asiantuntijoita (opintohallinto, VIRTA-yhteyshenkilöt, 

suunnittelu, täydennyskoulutus, avoin kk): Hannele Husa (TAMK), Jenni 

Kokko (JY), Jani Puumalainen (UEF), Kirsi Rimpisalo (TAU),  Anu Pruikkonen (Lapin AMK), 

Heli Peltola LAMK, Tarja Pakarinen (UEF), Inka Paukku, Funidata Oy, Esa Rahiala, 

SAMK, Tiina Heikkinen ( Metropolia), Tessaliina Iltanen (TUAMK), Nea Yalcin (HAMK), 

Johanna Santala-Blom (HAMK), Mervi Mäkinen (HAMK), Pirjo Myllykangas (Diak), Päivi 

Rahkonen-Ellä (TY), Antti Koskinen (TY), Meri Merkkiniemi (OY), Eija Airio (HY), Sari 

Pulkkinen (TAU), Aimo Rahonen (OY), Sari Orhanen (TAU)

• CSC :llä koordinointi- ja valmistelutehtävä

• Ryhmä kokoontunut 3/2019-8/2019
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• Eri koulutusmuotojen ja koulutustuotteiden tunnistustyössä 

lähdettiin liikkeelle lainsäädännöllisestä kehikosta: mitkä ovat 

korkeakoulujen tehtävät ja mitä eri tyyppisistä koulutuksista 

on säädetty laeissa ja asetuksissa

• Pohjana yhteiset luokittelut ja koodistot ja sanastot

• Työn painopiste on ollut ei-tutkintoon johtavassa 

koulutuksessa ja koulutuksissa, joiden suoritustietoja ei tällä 

hetkellä ole VIRTAssa kattavasti (esim. täydennyskoulutus) tai 

joiden osalta on ollut epäselvyyttä yhteisistä luokittelutavoista 

tai käsitteiden sisällöistä
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Case: Täydennyskoulutus 

• Täydennyskoulutus on laaja ja monimuotoinen kenttä 

korkeakouluissa : miten täydennyskoulutusta tulisi luokitella?

• Lainsäädännössä: Korkeakoulut voivat järjestää tutkintojen 

osia sisältävää täydennyskoulutusta ja muuta 

täydennyskoulutusta

• VIRTAssa keskeinen luokitteluperiaate on ECTS-laajuus: 

VIRTAn on voinut tuoda ECTS-vaatimukset täyttävät 

suoritukset
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Kysymyksiä jatkokeskusteluun

• ECTS-opintopistelaajuus täydennyskoulutuksessa

• Mitä tarkoittaa täydennyskoulutuksessa ”tutkinnon osa”

• Muut täydennyskoulutuksen laajuusluokittelut

• Onko sellaista täydennyskoulutusta, jota ei tulisi tuoda 

kansallisiin tietovarantoihin ja palveluihin?
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Suuntaviivoja tulevaan kehitykseen

Sovitaan yhteisistä  määrittelyistä  tiedontuotannon kehykseksi 

Mahdollistetaan myös ei-opintopistemitoitetun 

täydennyskoulutuksen tuonti VIRTAan

Laajennetaan VIRTAn tietomallia  tarvittavilla uusilla 

luokituksilla 

Sovitaan tavoiteaikataulusta VIRTA-tietojen laajentamisen 

osalta
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Miten MITKO-työ etenee?

Kommentointikierros 
korkeakouluissa 
yhteistyöverkostojen 
kautta

Sopiminen yhteisistä 
määrittelyistä ja 
linjauksista

Työn tulosten 
dokumentointi eduuniin 

Syksy 2019

VIRTA-tietomallin 
laajennukset käytössä

Opintopistemitoitettu 
täydennyskoulutus 
VIRTAan

Vuosi 2020-2023?

Myös muu kuin 
opintopistemitoitettu 
täydennyskoulutus 
VIRTAan

2020-2025?
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Nykyhetki
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2030

Tarkoituksella ei mitään, 
vahingossa voi olla jotain 
(Yliopisto 1)

Voidaan tuoda jo (TY)

Heti kun VIRTA ja Peppi 
mahdollistaa (AMK 5)

Kaikki opintopistemitoitetut 
tuodaan VIRTAan (AMK 3)

Ei tietoja VIRTAssa (AMK 4)

- Tutkinnon osat 
täydennyskoulutuksena

- Yleislääketieteen 
erityiskoulutus ja 
psykoterapeuttikoulutus 
luokitellaan 
täydennyskoulutukseksi

(Yliopisto 2)

Kaikki opintopistemitoitetut (Laurea)

Ei mitään (JY)

- Täydennyskoulutuksessa 
suoritetut

- Tutkintoa täydentävät 
maksulliset opinnot, mikäli 
tiedot Oodissa

(Siirto Oodista)

Kaikki opintopistemitoitetut 
tuodaan VIRTAan (Saimaan AMK)

Viedään kaikki täykkärit VIRTAan 
samalla tavalla (AMK1)

Laajat koulutukset esim. 30 op 
on VIRTAssa
Ne koulutukset, joissa tarvitaan 
käyttäjätunnukset, koulun 
järjestelmiin (AMK 2)

Tuodaan kun tarvitaan 
(AMK 4)

Heti kun VIRTA ja 
Peppi mahdollistaa 
(AMK 5)

En tiedä pystytäänkö 
erottelemaan (AMK 1)

Mahdollisesti 
vuoden 2020 aikana 
(ehkä) (AMK 3)

Tutkinnon osat 
suoritetaan 
avoimessa AMKissa 
(AMK 2)

Ei viedä tunnin tai parin 
mittaisia (AMK 1)

Mahdollisesti vuoden 2020 
aikana (ehkä) (AMK 3)

Mahdollisesti 5 
vuoden sisällä, ei 
ennen 2021 
(Sisulaiset)

En osaa sanoa, ei 
lähitulevaisuudessa (AMK 4)

? ( AMK 6)

? (Yliopisto 
1)

Olisi Sisun jatkokehitystä eli ei 
ainakaan 5 v sisällä 

VIRTA-tiedot nyt
Tutkinnon osat
Ei -opintopistemitoitettu



Siksi MITKO!

• Kun tieto on kattavaa ja yhteismitallista, sitä voidaan hyödyntää 

palveluissa, korkeakoulujen välisessä yhteistyössä ja tiedonkeruissa

• Koulutuksen kenttä monimuotoistuu ja kansainvälistyy: kansallisesti 

yhteisesti luokitellulla ja yhteentoimivalla tiedolla pärjätään paremmin 

myös maailmalla

• Yhteisesti luokitellut ja saatavilla olevat opintotiedot sujuvoittavat 

jatkuvaa oppimista
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https://www.facebook.com/CSCfi

https://twitter.com/CSCfi

https://www.youtube.com/c/CSCfi

https://www.linkedin.com/company/csc---it-center-for-science
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