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Koulutustilastojen tarvitsemat tiedot 
korkeakouluilta

Syksy 2018
 Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat (tiedot VIRTA:ssa

viimeistään lauantaina 20.10.)
 Tiedot VIRTA:sta Tilastokeskukseen maanantaina 22.10.

Kevät 2019
 Ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnot (tiedot VIRTA:ssa

31.1. mennessä)
 Tutkintotiedot VIRTA:sta Tilastokeskukseen pe 1.2.2019
 Liikkuvuustiedot vuonna 2018 tutkinnon suorittaneiden 

liikkuvuusjaksoista VIRTA:ssa huhtikuun lopussa
 Yliopistoissa erilliset opettajan pedagogiset opinnot suorittaneet

(touko-kesäkuun vaihde 2019)
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Huomioita edellisten kierrosten keruista

Yleisesti tietosisältöjen laatu erinomaista ja melko vähän kysyttävää.

Yliopisto-opiskelijat
 Ohjauksen ala –tietoja puuttui erikoistumiskoulutuksilta (koulutuskoodi 999999)
 Joistakin kentistä puuttui arvoja: koulutuskoodi, olotamm, kirtu
Yliopistotutkinnot
 Yksittäisiä koulutuskunta, kirtu ja opoik-tietoja puuttui
AMK-opiskelijat
 Rahoituksen lähde (rahlahde) tietoja puuttui kaikissa poiminnoissa. Muita kenttiä 

joista puuttui arvoja: kkieli, oplaaj
 Joitain syntymäaikoja puuttui. Jos ei ole hetua, tarvitaan syntymäaika (ppkkvv-)
AMK-tutkinnot
 Läsnä- ja poissaolokaudet ei täsmää tutkinnon aloittamisesta suorituspäivämäärään 

(yhden kauden heitto sallittu)  selvityksessä ”puuttuu”-kausien lisääminen keruisiin
 Tyhjiä kenttiä: asuinkunta, oplaaj, tulaaj
 Vain kätilön 671106, terveydenhoitajan 671103 ja ensihoitajan 671116 tutkinnoilla voi 

olla sairaanhoitajan pätevyys
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Opiskelija- ja tutkintotietojen käsittely

 Virhe- ja puuteajot aineistoista, lähinnä tyhjät kentät ja 
loogisuusvirheet  kyselyt korkeakouluille (opiskelijoista 
marraskuussa, tutkinnoista helmi-maaliskuussa)  havaitut 
virheet korjattava erikseen KK:n järjestelmään/VIRTAan, TK:lle
lähetetyt korjaukset eivät synkronoidu muualle

 VRK-tiedot (asuinkunta, kansalaisuus ja äidinkieli) tarkistetaan 
niiden valmistuttua maaliskuussa. Käytetään VRK:n tietoa ja 
täydennetään oppilaitosten ilmoituksilla

 Opiskelija- ja tutkintotilastot julkaistaan huhti-toukokuussa 
(opiskelijat ja tutkinnot samaan aikaan sektoreittain)
AMK: http://www.tilastokeskus.fi/til/akop/index.html
Yliopisto: http://www.tilastokeskus.fi/til/yop/index.html

 Lopulliset opiskelija- ja tutkintoaineistot toimitetaan TK:sta
Vipuseen kevään & kesän aikana
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Kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta 
koskevat tiedot
 Tietojen toimittaminen Eurostatille perustuu komission asetukseen, tiedot 

raportoidaan myös OECD:lle ja Unescolle
 Tutkinnon suorittaneiden liikkuvuustiedot yhdistetty TK:ssa jo aiemmin 

muodostettuun tutkintodataan
 Kaikki EU-asetuksen mukaiset pakolliset uudet tiedot credit mobilitystä

saatiin Suomesta kerättyä varsin kattavasti ja toimitettua aikataulussa
 Tietoja käytetään mm. kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta mittaavan EU-

tavoitearvon (benchmark) laskentaan – tavoitteena 20 % 
tutkinnonsuorittajista opiskellut ulkomailla

 Eurostat julkaissut tiedot tietokannassaan:
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European Tertiary Education Register - ETER

－ https://www.eter-project.com/

－ Euroopan komission rahoittama hanke, jossa koottu samaan 
tietokantaan tilastotietoja eurooppalaisista korkeakouluista

－ Sisältää tietoja yli 2700 korkeakoulusta 36 maasta
－ Tietoja vuosilta 2011 – 2015
－ Tietoja opiskelija- ja tutkintomääristä, kustannuksista ja 

henkilökunnasta sekä näiden perusteella laskettuja indikaattoreita
－ ETER-toteuttajakonsortion sopimusta jatkettu kahdella vuodella 

jouluun 2019  ETER-projekti jatkuu kattamaan ainakin vuosien 
2016 & 2017 tiedot
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Lisätietoja

Korkeakoulujen opiskelijat ja tutkinnot:
Jukka Jalolahti, p. 029 551 3588

Koulutusluokitus: Mika Witting, p. 029 551 3530

koulutustilastot@tilastokeskus.fi
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