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CSC



Työpajan tavoite

• Työpajan tarkoituksena on helpottaa jatkossa rekrytointitiedonkeruun 

toteuttamista sekä parantaa tiedon laatua. 

• Lisäksi pyritään antamaan vinkkejä yleisesti KOTA-tiedonkeruiden 

helpottamiseksi korkeakouluissa. 
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Agenda

13.00-13.15 Johdanto

13.15-13.30 Puheenvuoro rekrytointitiedonkeruun toteutuksesta, Tuula 
Sunnarborg, HY

13.30-13.40 Kommenttipuheenvuoroja muilta korkeakouluilta

13.40-14.00 Rekrytointitiedonkeruun raportointi:

raporttien katselmointia ja koontia tiedon laadusta

14.00-14.20 Kahvi

14.20-14.40 Koontia tiedon laadusta, keskeiset ongelmat ja ratkaisuehdotukset

14.40-15.10 Notepad++ ja muut apuvälineet tiedostojen käsittelyyn

15.15-15.45 Mahdollisuus seurata 2. Työpajan yhteenvetoa (EHKÄ)
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Raportointi



Rekrytointitiedonkeruun raportointi

• Raportit tulossa Vipuseen. Sijainti: Korkeakoulutus ja t&k-toiminta > Henkilöstö

• Luonnokset katselmoitavana extra-Vipusessa: ylänavigoinnissa Henkilöstö-osio

• Raportit:

oHakijat

oHakijat suhteessa valittuihin

oUusien henkilöiden työkokemus (vain ne korkeakoulut, joilla vastausprosentti yli 25%)

oUusien työntekijöiden edellinen työpaikka (vain ne korkeakoulut, joilla vastausprosentti yli 25%)

oUusien työntekijöiden tohtorintutkinnon suoritusyliopisto (vain yliopistot)

oTulossa myös: Visualisointi henkilöstön aiemmasta työkokemuksesta
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https://vipunen.fi/fi-fi/kkyhteiset/Sivut/Henkil%C3%B6st%C3%B6.aspx
https://extra.vipunen.fi/henkilosto/Sivut/default.aspx


Huomioita raporteista

• Tiedon laadussa havaittu parannettavaa raportoinnin myötä

• Esim. rekrytointitiedonkeruun 3. osion (tiedot tehtävään valitun aiemmasta 

työskentelystä) vastausprosenteissa suurta vaihtelua

• Henkilöstötiedonkeruun puutteet vaikeuttaneet tietojen yhdistämistä -> kaikkia 

taustatietoja ei ole saatu kattavasti

oTähän palataan vielä myöhemmin esityksessä.

oHenkilöstötiedonkeruusta tarve poimia (ks. Tiedonkeruun käsikirja):

oValitun henkilön tehtävän pääasiallinen tieteenala (se tieteenala, jolle 
henkilölle on merkitty tilastointivuonna eniten henkilötyövuosia)

ovalitun henkilön ikä, sukupuoli, kansalaisuus, suoritettu korkein
tutkinto, äidinkieli
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https://wiki.eduuni.fi/display/cscsuorat/%28Luonnos%29+4.2.8+YO+Rekrytointitiedonkeruu+2019id-(Luonnos)4.2.8YORekrytointitiedonkeruu2019-4.2.8.3OKM:nhenkil%C3%B6st%C3%B6tiedonkeruussapoimittavattiedot


Raportit: hakijat -raportti
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Kaikista hakijoista ei ole ollut 
tietoa saatavilla tai niitä ei ole 
pystytty toimittamaan 
tiedostorakenteen mukaisesti.



Raportit: tohtorin tutkinnot
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Tietojen poimintalogiikkaa 
hiotaan ja vuoden 2017 
keruun tohtoritutkintojen 
tiedot poimitaan uudelleen 
Virrasta vuoden 2018 
tietojen keruun jälkeen.



Raportointi: työkokemus (kysely Arvo-järjestelmällä)

9

Vain ne, joilla 
vastaus-
prosentti yli 
25%
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TULOSSA
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TULOSSA



Tietojen yhdistäminen
rekrytointitiedonkeruu - henkilöstötiedonkeruu - Virta-opintotietopalvelu 



Kaavio: tiedonkeruiden väliset relaatiot

• Lisätty kuva tiedonkeruun käsikirjan sivulle: 

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=112501592
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https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=112501592


Tietojen yhdistäminen 1

Rekrytointi-valitut:
2018
31313
haku-2018-1
hlo-001
Sopimus-001

Henkilöstökeruu:
2018
31313
haku-2018-1
hlo-001
Sopimus-001



Tietojen yhdistäminen II

Rekrytointi-valitut:
2018
31313
haku-2017-1
hlo-001
Sopimus-001

Henkilöstökeruu:
2019
31313
haku-2017-1
hlo-001
Sopimus-001



Tietojen yhdistäminen III

Rekrytointi-valitut:
2018
31313
haku-2018-1
hlo-001
Sopimus-001

Henkilöstökeruu:
2018
31313
hlo-001

Henkilöstökeruu:
2019
31313
hlo-001
Sopimus-001



Henkilöstökeruu:
2018
31313
Haku-2016-1
hlo-001
Sopimus-002

Tietojen yhdistäminen IV

Rekrytointi-valitut:
2018
31313
haku-2018-1
hlo-001
Sopimus-001

Henkilöstökeruu:
2019
31313
haku-2018-1
hlo-001
Sopimus-001



Tietojen yhdistäminen V

Rekrytointi-valitut:
2018
31313
haku-2018-1
hlo-001
Sopimus-001

Henkilöstökeruu:
2019
31313
hlo-001

Henkilöstökeruu:
2019
31313
hlo-001
Sopimus-002



Tunnistettuja ongelmia

• Henkilöstökeruu ennen rekrytointi-tiedonkeruuta

•Tarkistukset mahdollisia vasta “jälkikäteen”

•Puutteita ja eroavaisuuksia henkilöstökeruussa

• Haku-, henkilö- ja sopimusnumerot - puutteita

• Sopimuksen alku- ja loppupäivämäärät - puutteita

•Ei voida päätellä rekrytoidun ensisijaista tieteenalaa (harvinaista)



TIETOJEN YHDISTÄMINEN VIRTAAN ONNISTUU JOS…

• “Rekrytointi valitun tiedot”- ja henkilöstötiedonkeruussa 

täsmää:

•Henkilönumero

•Sopimusnumero

• Kombinaatio hakunumeron kanssa ei ole välttämätön, mutta 

vähentää virheiden mahdollisuutta

• Pelkällä hakunumerolla ei voi yhdistää, koska haussa valittuja 

voi olla useita henkilöitä?



TIETOJEN YHDISTÄMINEN 
HENKILÖSTOTIEDONKERUUSEEN ONNISTUU VAIN JOS…

• “Rekrytointi valitun tiedot”- ja henkilöstötiedonkeruussa 

täsmää:

•Hakunumero & Henkilönumero

•Sopimusnumero

• Sopimusnumeron kombinaatio hakunumeron kanssa ei ole 

välttämätön, mutta vähentää virheiden mahdollisuutta



Ratkaisuja 



Henkilöstö-
tiedonkeruun
puutteiden
huomioiminen 
KOTA-latauksen 
yhteydessä
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Tarkistusraporttiin uusi 
sarake, joka kertoo, 
löytyykö 
henkilöstötiedonkeruun 
ja 
rekrytointitiedonkeruun 
välillä tarvittavat tiedot.



Puutteellisten tietojen täydentäminen jälkikäteen: 
toteutusehdotukset

• Henkilöstötiedonkeruun puutteellisia tietoja mahdollista korjata ja täydentää 

jälkikäteen.
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A. Henkilöstötiedonkeruu 2018 
täydentäminen

->Onko tiedostot edelleen tallessa ja 
täydennettävissä vai täytyisikö 
henkilöstödata koostaa kokonaan 
uudelleen?
-> uusi hyväksytty kota-lataus korvaa 
aina saman tilastovuoden aiemman 
hyväksytyn

B. ”Minihenkilöstökeruu ”
-> toimitetaan uudelleen rekrytoitujen osalta vain 
hetu + kentät, jotka henkilöstökeruussa pakollisia 
rekrytointitiedonkeruun kohderyhmälle eli 
henkilönumero, sopimusnumero, sopimuksen 
alkupvm, sopimuksen loppupvm, hakunumero

 Kumpi korkeakouluille mielekkäämpi 
vaihtoehto?

VAIHTOEHDOT



Rekrytointitiedonkeruun 3. osio: Tiedot tehtävään valitun 
aiemmasta työskentelystä

• Lähes kaikki käyttävät tietojen kysymiseen Arvo-kyselyä.

• Nyt ohje: ” HUOM! Arvon csv-tiedoston muoto on muuttunut 31.5. ja 

kenttien Vastaajatunnus ja Henkilönumero väliin on tullut Vastausaika. 

Mikäli tiedosto on ladattu muutoksen jälkeen ja kenttä on mukana, tulisi se 

poistaa tiedostosta, jotta KOTA-lataus onnistuu.”

• -> Muutetaan siten, että vastausaika JÄTETÄÄN tiedostoon, eli KOTA-

lataus hyväksyy jatkossa kentän mukana tiedostossa, eikä sitä tarvitse 

alkaa poistamaan.
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Mitä apua Notepad++ -ohjelmasta on KOTA-lataajalle?

Ville Hämäläinen, sovellusasiantuntija CSC



CSV-tiedostomuoto

• Tekstimuotoinen taulukko, jossa erottimilla erotetut kentät

• Käsiteltävissä monilla sovelluksilla, kuten Excelillä ja 

tekstieditoreilla

• KOTA-tiedonkeruusta tuttu tiedostomuoto







TYHJÄT RIVIT



TYHJÄT RIVIT



TYHJÄT RIVIT



TYHJÄT RIVIT



VÄLILYÖNNIT



VÄLILYÖNNIT



VÄLILYÖNNIT



VÄÄRÄ EROTIN



VÄÄRÄ EROTIN



AUTOMAATTIMUUNNOS



AUTOMAATTIMUUNNOS



AUTOMAATTIMUUNNOS



UTF8-BOM & ÄÄKKÖSET



UTF8-BOM & ÄÄKKÖSET



UTF8-BOM & ÄÄKKÖSET



UTF8-BOM & ÄÄKKÖSET



UTF8-BOM & ÄÄKKÖSET



LINKIT SOVELLUKSIIN

• https://notepad-plus-plus.org/download/v7.7.1.html

• https://www.barebones.com/products/bbedit/

https://notepad-plus-plus.org/download/v7.7.1.html
https://www.barebones.com/products/bbedit/


facebook.com/CSCfi

twitter.com/CSCfi

youtube.com/CSCfi

linkedin.com/company/csc---it-center-for-science

Kuvat CSC:n arkisto, Adobe Stock ja Thinkstock

github.com/CSCfi

SUORAT - TIEDONKERUUT

Suorat tiedonkeruut - Wiki

suorat-support@csc.fi

KIITOS!

https://wiki.eduuni.fi/display/cscsuorat/Suorat+tiedonkeruut
mailto:suorat-support@csc.fi


Yhteydenotto

Tekniset tukipyynnöt: suorat-support@csc.fi

Sisältökysymykset: jukka.haapamaki@minedu.fi, 

kaisu.piiroinen@minedu.fi
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mailto:suorat-support@csc.fi
mailto:jukka.haapamaki@minedu.fi
mailto:kaisu.piiroinen@minedu.fi


facebook.com/CSCfi

twitter.com/CSCfi

youtube.com/CSCfi

linkedin.com/company/csc---it-center-for-science

Kuvat CSC:n arkisto, Adobe Stock ja Thinkstock

github.com/CSCfi

Kiitos ja 

hyvää 

kotimatkaa!


