
 

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruut 

Jukka Haapamäki, opetus- ja kulttuuriministeriö 
Kaisu Piiroinen, opetus- ja kulttuuriministeriö 

 

Muutokset tiedonkeruissa 2021 

• Q: Voisiko tiedonkeruihin saada sukupuolen määrittelyyn (kaikissa missä on taustana) saada 
vaihtoehdon muu / tuntematon" nainen/mies vaihtoehtojen rinnalle? 

o A: Kyllä, hyvä huomio. Otetaan tämä huomioon.  

KOTA-tiedonkeruut 

• Q: Rekrytointitiedonkeruun haaste on erityisesti se, että poiminta tehdään haun päättymisen eikä 
työsuhteen alkamisen perusteella. 

o A: Ei mielellään pyöriviä tiedonkeruita muuteta kovasti, mutta otetaan huomioon tämä. 
• Tilatiedonkeruu (yo): seurataan käytössä olevia neliöitä. Kiinnostaa myös omistajataho. 
• Q: Aiheuttaako kk:n taloushallinnon koodiston uudistaminen sen, että taloustietojen vertailu 

ennen 2019 ja sen jälkeen ei onnistu? 
o A: Osa tiedoista on vertailtavia, osa ei. Eniten muutoksia tullut yliopistojen 

tuloslaskelmatietoihin. 
• Q: Tuleeko täydennyskoulutuksen määrittelyihin tarkennusta? 

o A: MITKO-työ tulee osaltaan tuottamaan tähän tarkennusta 

 

Ohjauksen alat ja alayksikkökoodisto 

• Q: Kysymys: voisiko liikkuvuustiedonkeruussa käyttää suoraan jakaumaa? 
o A: asiasta pitää keskustella, olisi teknisesti mahdollista 

• Q: Vuoden 2020 julkaisujen tiedonkeruu parhaillaan käynnissä Justuksessa. Justuksessa 
alayksikkötiedot  ovat peräisin vuodelta 2019. Korkeakoulussamme vuoden 2020 alayksikkötiedot 
ovat eri kuin 2019. Vuoden 2020 koodit tallennetaan Kotaan vasta tammikuussa 2021. Miten 
korjataan mahdolliset virheelliset vuoden 2020 alayksikkökoodit Justukseen?  

o A: Kuluvan vuoden alayksikköjä voi toimittaa Kotaan pitkin vuotta. Jos vuosi ei ole auki 
Kotassa, voi olla yhteydessä suorat-support@csc.fi ja sopia toimitusajasta. Ilmoittakaa 
osoitteeseen justus@csc.fi kun olette päivittäneet tiedot KOTA-järjestelmään, niin tiedot 
virkistetään myös Justukseen. 

Julkaisutiedonkeruu 
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• Q:  Ministeriöltä on ymmärtääkseni kysytty tarkennuksia ns. study group julkaisujen raportointiin. 
Onkohan sellaista valmisteilla? 

o A: Tematiikkaa olisi hyvä avata esimerkiksi omassa seminaarissaan.  

 

VIRTA-tiedonkeruut 

Opintopistetiedonkeruut 

• Q: Näemmekö mistään ns hyväksiluettuja opintoja esim. opintopisteinä? 
o A: Jos on perusopiskelijoiden suorituksia hyväksiluetut siltä osin kuin on . Jos 

opintopistetiedonkeruuta miettii niin lähtökohta mitä kk tarjoaa. Ideana että jossain 
muualla tehty. Opintopistetiedonkeruussa ei tule mutta opiskelijatiedonkeruussa pitäisi 
tulla esille.  

• Q: Vipusessa tutkinto-opiskelijoiden opintopisteraportilla on vain perustutkinto-opiskelijat. 
Voisiko sinne saada myös muussa tutkinto-koulutuksessa suoritetut opintopisteet (lisensiaatit, 
tohtorit ja erikoiseläinlääkärit ym.) 

o A: Vaatisi opintopisteiden poimintaan muutoksia - otetaan harkintaan.  
• Q: Mihin kategoriaan Fitech opinnot kuuluu? 

o A: Siltä osin kun tarjotaan tutkinto-opiskelijoille niin perusopintoja. Riippuu kenelle niitä 
tarjotaan.  

• Q: Avoimen AMK:n tilastoon ei ilmeisesti tule suoritukset, mikäli opiskelijalla on päällekkäin 
avoimen ja tutkinto-opiskelijan status. Onko ratkaisevaa opinto-oikeuden kesto vai suorituksen 
päivämäärä? Entä jos opiskelija on poissaolevana tutkinto-opinnoista, kirjautuvatko suoritukset 
tällöin avoimessa AMK:ssa? 

o A: Vastaus: Menee suorituspäivämäärän mukaan, ei saa olla voimassa oleva tutkintoon 
johtava opiskeluoikeus. Läsnäolo tai poissaololla suoritushetkellä ei ole merkitystä. 

 

 


