
Opetus- ja kulttuuriministeriön
tiedonkeruut

29.8.2018
Jukka Haapamäki



Sisältö
• Tiedonkeruiden ohjaus

• Tiedonkeruun uudistukset

• Tiedonkeruiden kuvaukset
• Lomake-tiedonkeruut
• Virta-tiedonkeruut



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



OKM tiedonkeruut, yleistä

• Tiedonkeruun ohjeistus eduuni-sivustolla
• http://tiedonkeruu.fi
• Virta-tiedonkeruut ja lomake-muotoiset Kota-tiedonkeruut
• Virta tiedonkeruissa korkeakoulu ei hyväksy erikseen tietoja, vaan tiedot 

poimitaan sovittuna määräpäivänä.
• Mukana ohjeistuksessa myös liikkuvuusjaksotiedonkeruut ja opiskelijapalaute 

tiedonkeruut

• Aikataulut samat kuin vuonna 2018 (pl. Rekrytointitiedonkeruu?)

• Tiedonkeruun käsikirja käydään läpi Kota-seminaarissa
• Mahdolliset kommentit käydään läpi OKM:ssä ja tietovirtojen ohjausryhmissä
• Tiedonkeruun käsikirja lukitaan syksyllä 2018, jolloin lähetään myös tiedonkeruun 

ohjekirje
• Ohjekirjeen liitteenä määritelmät rahoitusmalli-indikaattoreista

http://tiedonkeruu.fi/


OKM tiedonkeruut, yleistä



OKM tiedonkeruut, keskeiset muutokset

• Rekrytointitiedonkeruu
• Aikataulu (viive haun päättymisen ja valinnan välillä)
• Usean kerran valittu henkilö

• (Yliopistojen) täydennyskoulutuksen tiedonkeruu
• Vuoden 2018 tiedonkeruu vanhoilla määritelmillä, jatko?

• Ulkopuolinen tutkimusrahoitus
• Rahoituslähteiden tarkennus

• Taloushallinnon koodiston uudistamisen vaikutukset taloustiedonkeruuseen



Sisältö
• Tiedonkeruiden ohjaus

• Tiedonkeruun uudistukset

• Tiedonkeruiden kuvaukset
• Lomake-tiedonkeruut
• Virta-tiedonkeruut



Lomake (kota) tiedonkeruut

• Rekrytointitiedonkeruu (AMK+YO)
• Henkilöstötiedonkeruuu (AMK+YO)
• Sivutoiminen henkilökunta (AMK)
• Toimipistetiedonkeruu (AMK+YO)
• Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus (AMK+YO)
• Taloustiedonkeruut (AMK+YO)
• Harjoittelukoulut (YO)
• Täydennyskoulutuksen tiedonkeruu (YO)
• Tilatiedonkeruu (YO)
• Ohjauksen alat (AMK + YO)



Rekrytointitiedonkeruu (AMK+YO)
• Tuottaa tietoja korkeakoulujen henkilöstön liikkuvuudesta ja työhistoriasta, 

kansainvälisestä hakupaineesta, hakijoiden sukupuolijakaumasta, jne.

• Ensimmäinen tiedonkeruuvuosi 2017
o Raportit tekeillä
o Haasteet Arvo-kyselyyn vastaamisessa
o Tiedonkeruun aikataulun myöhäistäminen, jotta tilastovuonna päättyneet ehtisivät mukaan

• EU tietosuoja-asetuksen voimaantulo selkeytti tiedonkeruun juridista pohjaa
o Selosteet käsittelytoimista löytävät tiedonkeruuohjeistus-sivulta



Henkilöstötiedonkeruu (AMK + YO)
• Tuottaa tietoja korkeakoulujen henkilöstöstä

• Tiedot luovutetaan myös Tilastokeskuksen käyttöön
o Huom. tärkeä lähde TK:n tutkintorekisterille

• Yliopistojen 4-portainen tutkijanuraluokitus
o Onko soveltaminen selkeää?
o Käytännön professorit?

• Ammattikorkeakoulujen
nimikekoodisto

• ORCID-tunniste



Sivutoiminen henkilökunta (AMK)
• Tuottaa tietopohjaa sivutoimisista tuntiopettajista, luennoitsijoista ja ostopalveluna 

hankitusta henkilötyöstä

• Voisiko kerätä osana henkilöstötiedonkeruuta?



Toimipistetiedonkeruu (AMK+YO)
• Tuottaa tietopohjaa korkeakoulujen toimipisterakenteesta sekä yliopistojen 

tutkimusasemaverkostosta

• Tiedot luovutetaan myös Tilastokeskuksen käyttöön
o Tilastokeskuksen intressi toimipaikkatasossa, OKM:n intressi toimipiste/kampus –

tasossa

• Kytkentä henkilöstiedonkeruuseen, toimipistetiedonkeruu –lomakkeen syöttäminen 
ennen henkilöstötiedonkeruuta



Tilatiedonkeruu (YO)
• Tuottaa tietoja yliopistojen toimitilojen neliömääristä

• Jaotteluna kiinteistöjen omistajataho



Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus (AMK+YO)
• Tuottaa tietopohjaa henkilöstön kansainvälisestä liikkuvuudesta

• Vierailuiksi lasketaan vain tutkimustyötä tai opetusta sisältävät vierailut. Esim. pelkkää 
konferenssiin osallistumista ei lasketa vierailuksi.

• Ammattikorkeakouluilla minimiliikkuvuus 1 päivä, mittayksikkö päivä.  Yliopistoilla 
minimijakso 5 päivää, mittayksikkö liikkuvuusjakso.



Taloustiedonkeruut (AMK+YO)
• Erilliset tiedonkeruulomakkeet tuloslaskelmasta, taseesta, toimintokohtaisesta 

tuloslaskelmasta, toimintokohtaisista kustannuksista, tutkimusrahoituksesta ja 
liiketoiminnan tuloslaskelmasta.

• Taloushallinnon koodisto toimii runkona, tiedonkeruut osin laajempia mitä koodistossa 
esitetään

• Tietoja luovutetaan Tilastokeskuksekselle kansantalouden tilinpitoon

• Taloushallinnon koodisto muuttumassa, vaikuttaa osin tiedonkeruisiin (varsinkin yo-
tuloslaskelma)

• Toimintokohtaisten tietojen tuottamisen kehittäminen

• Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen rahoituslähteiden määritelmien tarkentaminen 
(minityöryhmä)



Harjoittelukoulut (YO)
• Tietoja harjoittelukoulujen toiminnasta

• Oppilasmäärät
• Opettajankoulutustehtävät
• Opintopisteet



Täydennyskoulutuksen tiedonkeruu (YO)
• Tietoja yliopistojen täydennyskoulutuksesta

o Kalenterivuoden aikana käynnissä olleiden koulutusten lukumäärä.
o Osallistujia (bruttomäärä)

o Määritysten tarkentuminen, tietojen poiminta Virrasta
o Ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutus?



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 omana lomaketiedonkeruuna Kota-järjestelmän 
kautta



Virta tiedonkeruut

• Virta -julkaisutietopalvelu
o Julkaisutyypit A-E ja G
o Taidealan julkaisut (julkaisutyyppi F)

• Virta –opintotietopalvelu
o Opintopistetiedonkeruu (AMK+YO)
o Avoimen kk-opetuksen opiskelijatiedot (AMK+YO)
o Maahanmuuttajien valmentava koulutus (AMK)
o Opettajapätevyydet (AMK+YO)
o 55 op suorittaneet (AMK+YO)
o Opinnäytetyöt (AMK)
o Muut poiminnat



Julkaisutiedonkeruu
• Julkaisutiedot kerätään Virta-julkaisutietopalvelun kautta. Julkaisutyypit F, H ja I 

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

• Virta-julkaisutietopalvelun tietomallin laajentamisen työryhmä 2018-2019. 
Työkokous 27.9. https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=68256813

• Julkaisutiedonkeruun kysymyksiä ratkoo Tuha julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmä
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=49847415

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

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=68256813
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=49847415
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.

• Avoimen amk-opetukseen osallistuneista tilastoidaan ainoastaan oman 
ammattikorkeakoulun ulkopuoliset osallistujat.

• Avoimen yliopisto-opetuksen tiedonkeruissa tiedot kerätään avoimen yliopisto-
opetuksen (jaottelu ao.korkeakoulun tutkinto-opiskelijat ja muut) ja erillisten 
opintojen opiskelijoiden opiskelijamääristä.



Maahanmuuttajien valmentava koulutus (AMK)
• Maahanmuuttajien valmentava koulutus on ammattikorkeakouluissa tarjottavaa 

maksutonta ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta, jonka 
tarkoituksena on antaa maahanmuuttajille riittävät valmiudet hakeutua 
ammattikorkeakouluopintoihin

• Lisäpoimintana tiedot maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneista 
opiskelijoista, jotka ovat aloittaneet ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa 
tutkintoon johtavat opinnot.



Opettajapätevyydet (AMK+YO)

• Tuottaa opettajatarve-ennakointiin tietopohjaa vuosittain suoritettavista 
opettajapätevyyksistä.

• Keväällä 2018 erillinen palaveri poiminnasta



55 op suorittaneet (AMK+YO)

• Tuottaa tietopohjan korkeakoulujen nykyisiin rahoitusmalleihin

• Lukuvuositason tieto, poiminta aina syksyisin lukuvuoden tietojen valmistuttua. 
Korkeakoulujen rahoituksessa huomioidaan kesällä saatavilla olleet tuoreimpien 
kolmen tilastovuoden tiedot



Opinnäytetyöt (AMK)

• Tuottaa tietopohjan hankkeistetuista opinnäytetöistä



Muut tiedonkeruut

• Tiedot päällekkäisistä opinto-oikeuksista

• Opintopisteiden kuukausitason kertymätiedot

• Tiedot korkeakoulupaikan hakijoiden ja paikan vastaanottaneiden 
opiskelijoiden aiemmista opinto-oikeuksista ja tutkinnoista korkeakouluissa

• Opiskelija- ja tutkintoaineistojen ennakkotiedot



Kiitos!

Lisätietoja:

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

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