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Tavoiteajassa valmistunut poiminta Virta OTP tietovarannosta

• Tavoiteajalla viitataan laissa määriteltyihin tavoiteaikoihin

• Poiminnassa kalenterivuoden tutkinnot ja näistä tavoiteajassa suoritettujen 
lukumäärä ja osuus ynm. tiedot

• Tavoiteaika on lukuvuosissa (lukukausissa)

• Laskennassa poissaolo lukukaudet lasketaan pois 
tutkinnon suoritusajasta (max 4 lukukautta)

• Tutkinnon vaadittu laajuus (opintopisteissä) tieto  poimitaan
Virrassa tutkintosuorituksen liitetystä opiskeluoikeudesta. 
Korkeakoulun ilmoittaman tiedon mukaan (mikäli mahdollista).



Tavoiteaika = Vaadittu laajuus ( 60 op vuosi, 2 lukukautta)

Vuosia Tavoite
lukukaudet

Vaadittu laajuus op Esim. tutkinnot

2 4 120 Kauppatieteen maisteri, liiketaloustieteet (732101)

2.5 5 150 Musiikin maisteri (723111)

3 6 180 Kauppatieteiden kandidaatti, liiketaloustieteet (632101)

3.5 7 210 Sairaanhoitaja (AMK) (671101)

4 8 240 Insinööri (AMK), konetekniikka (651101)

4.5 9 270 Kätilö (AMK)  (671106)

5 10 300 Kandi + Maisteri (suoritettu molemmat, liittyvät oikeudet): 
Kauppatieteiden kandidaatti, liiketaloustieteet (632101)
+ Kauppatieteen maisteri, liiketaloustieteet (732101)

5.5 11 330 Hammaslääketieteen lisensiaatti, Psykologian maisteri

6 12 360 Lääketieteen lisensiaatti , Eläinlääketieteen lisensiaatti 

1.5 – 3 4 - 6 60 tai 90 Ylempi AMK
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Käsitteet – mittarit - Tavoiteajan raporttinäkymä

• Tutkinnon suoritusvuosi = Kalenterivuosi = Tilastovuosi 

• Tavoiteaika = tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika
oEsim. Kandidaatin tutkinto 3 vuotta ja maisterin 2 vuotta

• Tutkinnon suorittamisaika = aika jolloin ollut läsnä / 
Poissaolot vähennetään kokonaisajasta, max 4 lukukautta (2  vuotta) 

• Osuus tavoiteajassa / vuoden tutkinnon suorittaneista yhteensä

• Tavoiteaika ylitetty (1) lukukaudella tai ylitetty (1) lukuvuodella (= 2 lukukautta)

• Aiempi suoritettu korkeakoulututkinto 
o Aiemmin v. 2000 jälkeen suoritettu korkeakoulututkinto (missä tahansa Suomessa)

31.8.20184



31.8.20185



Tavoiteajassa valmistunut, kyllä/ei

• Kaksi päättelytapaa, molemmat käytössä

1. Opiskelijan läsnäolokaudet (LukukausiIlmoittautumiset)
Läsnäololukukaudet <= Tavoite lukukaudet 

=> Kyllä

2. Päivissä, jaksojen päivämäärien mukaan
Opiskeluoikeuden alkaminen – tutkinnon suorituspäivämäärä <= Tavoite vuodet 

=> Kyllä
Poissaolot ( poissa,  poissa ei kuluta opintoaikaa tilakoodit)
https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Tietovarannon+koodistot#Tietovarannonkoodistot-Lukukausi-ilmoittautumisentila,Statusf%C3%B6rterminsanm%C3%A4lan

lasketaan pois käytetystä opiskeluajasta 
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https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Tietovarannon+koodistot#Tietovarannonkoodistot-Lukukausi-ilmoittautumisentila,Statusf%C3%B6rterminsanm%C3%A4lan


Tavoiteaika = vaadittu laajuus ( 60 op vuosi = 2 lukukautta)

Vuosia Tavoite 
lukukaudet

Vaadittu laajuus op Päiviä

2 4 120 730

2.5 5 150 912,5

3 6 180 1095

3.5 7 210 1277,5

4 8 240 1460

4.5 9 270 1642,5

5 10 300 1825

5.5 11 330 2007,5

6 12 360 2190

2 4 60 730 (YAMK tutkinnot)

3 6 90 1095 (YAMK tutkinnot)
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Tavoiteaika

• Kevätlukukausi (1.1-31.7  =  7 kuukautta, 212 pv) 

• Syyslukukausi (1.8 – 31.12 = 5 kuukautta, 153 pv)

• Lukuvuosi ilmoittautumisten mukaan läsnäolo aika.
Läsnäolot suoritetun tutkinnon liitetyn opiskeluoikeuden ajalta. 

• Tutkinnon suorituspäivämäärän ja opiskeluoikeuden alkamispäivämäärän 
välinen aika päivissä, poislaskettu poissaolo  
(max. 4 poissaolokautta, 2 vuotta, 730 pv)
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Esim.

• Tutkinnon vaadittu laajuus 240 op. 

• Tavoiteaika 240 op =>  4 v

• Opiskeluoikeus alkanut 25.8.2013  

• Valmistunut 31.5.2018

• Opiskeluoikeus alkanut – valmistunut => 1740 päivää = 4.7 vuotta

• Poissaolo  1 lukuvuosi 2015-16,  1.8.2015 – 31.7.2016,  365 päivää = 1 v

• Tutkinnon suoritusaika 1740 - 365 = 1375 päivää = 3.7 vuotta

• 3.7 vuotta  < 4 vuotta  => On valmistunut tavoiteajassa
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Tavoiteaika

• Laiminlyödyt ilmoittautumisten aikaa ei lasketa pois käytetystä opiskeluajasta

• Onko opiskelija ilmoittautunut tutkinnon suorituspäivänä?
oJos ilmoittautunut syyslukukaudelle, 

onko syyskuussa valmistunut ”saman arvoinen” ajassa mitattuna 
kuin esim. myöhemmin joulukuun lopussa valmistunut (ajassa ~4 kuukautta,  1 lukukausi)?

Jos ei ilmoittautunut, onko ”saman arvoinen” ajassa kuin jo keväällä helmikuussa valmistunut?

tai jos esim. jo tammikuussa valmistunut ”saman arvoinen” kuin kesäkuussa valmistunut, 
jos lasketaan lukukausissa tai päivissä (ajassa ~6 kuukautta, 1 lukukausi)?
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Haasteet, puuttuvat tiedot

• Virrasta puuttuva vaadittu tutkinnon laajuus opiskeluoikeudesta tai tiedoissa laajuus 
0 op, tai väärä laajuus?  Tutkinnon vaadittu laajuus on Virta-poiminnasssa
tutkintosuoritukseen liitetyt opiskeluoikeuden laajuudesta poimittava tieto. 
Korkeakoulun ilmoittama tieto. Ei pakollinen tieto.

Nyt jos laajuus tieto puuttuu => Vakioarvot tutkinnon laajuudelle, tutkintokoodien 
mukaan poikkeavat  laajuudet, esim. 150 op, 330  op, 360 op.  

• Virrasta puuttuvat lukuvuosi ilmoitukset?
Jos ilmoitukset puuttuu kokonaan (ei läsnä/poissaoloja) 
=>Tutkinnon ja tutkinto oikeuden alkamisen välinen aika
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Raportti

Demo
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https://extra.vipunen.fi/Raportit/Tavoiteajassa%20tutkinnon%20suorittaneet(luonnos).xlsb?Web=1


Kiitos!
virta@csc.fi

https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/VIRTA-Opintotietopalvelu
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