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Tiedonkeruut tietovarannosta
Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruun aineisto poimittiin VIRTA-opintotietopalvelusta 1.2.2018.
Korkeakoulujen SFTP-palvelimen aineistot-kansioon on tallennettu vastaava aineisto, joka toimitettiin
Tilastokeskukselle.
Maaliskuun alussa 1.3.2018 VIRTA-opintotietopalvelusta poimitaan OKM:n suorissa tiedonkeruissa
kerättävät tiedot Vipusen raportoinnin pohjaksi.
VIRTA-opintotietopalvelusta kerätään seuraavat aineistot:
- Opintopistetiedonkeruu (YO ja AMK)
- Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina (YO)
- Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat (AMK)
- Opinnäytetyöt (AMK)
- Maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneet (AMK)
OPH:n kv-liikkuvuusjaksotiedonkeruun tiedot toimitetaan OPH:n Kansainvälistymispalveluille ja
Vipusen raportoinnin pohjaksi samoin 1.3.2018.
Korkeakoulujen tietojen tulee olla päivitettynä ajantasaisiksi edellä mainittuja tiedonkeruita
varten viimeistään 28.2.2018.

Tiedonkeruuaineistojen tarkistaminen
VIRTAn tietosisältöjen ja tiedonkeruuaineistojen oikeellisuus on erittäin tärkeää tarkistaa
korkeakoulussa jo hyvissä ajoin ennen tiedonkeruuta, jotta mahdolliset puutteet ja virheet ehditään
korjata ja korkeakoulun VIRTA-tiedot ovat kunnossa tiedonkeruuta varten 28.2.2018. Sovittuna
tiedonkeruuajankohtana poimittavien tietojen raportointiprosessi niin Opetushallinnon tilastopalvelu
Vipusessa kuin yksittäisessä korkeakoulussakin hankaloituu merkittävästi, mikäli tiedonkeruussa
joudutaan tekemään uusinta- tai erillispoimintoja.
Korkeakoulut voivat tarkistaa tiedonkeruuseen mukaan tulevat tiedot tarkistustiedoista, jotka
muodostuvat VIRTAsta kerran vuorokaudessa. Tarkistustiedostot muodostuvat tiedonkeruukäsikirjan
poimintamääritysten mukaan ja ne löytyvät .csv-muodossa korkeakoulun aineistot-kansiosta VIRTAn
SFTP-palvelimelta. Tiedonkeruusta toimitettavien käsikirjan mukaisten summatason aineistojen lisäksi
löytyy joidenkin kohdalla näille yksityiskohtaisemmat opiskelija/opintosuorituskohtaiset
tarkistustiedot, summatason taustatiedot.
VIRTAn SFTP-palvelimen hakemistorakenne on kuvattu täällä >>

Uudet VIRTA-integraatiot
Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmä päätti kokouksessaan 31.1.2018, että
VIRTA-integraatiota odottavien uusien palveluiden osalta toteutetaan kevään aikana
toimeksiantopyyntömenettely entiseen tapaan. Korkeakouluja tiedotetaan myös kansallisesta
kehityksestä suhteessa Koski-luovutuspalveluun ja suunnitteilla olevaan suostumuksenhallintapalvelun
pilotointiin.

Koski-palvelu
Kansallinen opintosuoritus- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu Koski kokoaa eri tietovarannoissa
olevat opintosuoritus- ja tutkintotiedot kaikilta koulutusasteilta yhteen paikkaan. Tiedot kootaan
yhteen nyt perustettavista ja jo olemassa olevista rekistereistä: korkeakoulujen tutkinto- ja
suoritustiedot haetaan VIRTA-opintotietopalvelusta.
Opetushallitus ei ole vielä virallisesti julkaissut Kosken kansalaispalvelua, mutta monet asiasta
kiinnostuneet ovat jo löytäneet palvelun eri väylien kautta. Korkeakouluissa on siis hyvä varautua
siihen, että ne saavat kyselyjä Koski-palvelun tietoihin liittyen. Koski-palvelu välittää
kansalaisnäkymässä ilmoitetut virheviestit suoraan korkeakouluille.
Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokouksessa 31.1.2018 käsiteltiin
Koski-palveluun liittyviä kysymyksiä ja yhteisiä toimintatapoja korkeakoulutietojen osalta.
Kokouksessa sovittiin, että korkeakoulujen tietoihin liittyviä havaintoja, virheitä ja Koski-palvelun
kehittämiseen liittyviä ajatuksia käsitellään säännöllisesti OPH:n, korkeakoulujen ja CSC:n yhteisissä
työpajoissa. OPH kehittää Koski-palvelun kansalaisnäkymän käytettävyyttä ja informatiivisuutta
kevään aikana.
Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä astui voimaan 1.1.2018 ja Koski-palvelu on
käytössä täydessä laajuudessaan vuonna 2019.

Korkeakoulujen yhteyshenkilöt VIRTA-tiedoissa
Korkeakouluja on pyydetty päivittämään ja ylläpitämään VIRTAn Confluence-sivulla yhteystietoja,
joiden kautta VIRTA-tietojen hyödyntäjät (Kela, Valvira, YTHS, OPH-Koski) voivat olla korkeakouluun
yhteydessä VIRTA-tietoihin liittyvissä kysymyksissä. Yhteystietoja on ilmoitettu varsin kattavasti,
mutta muutamalla korkeakoululla tiedot on vielä päivittämättä. Yhteystiedoille on jatkuvasti
tarvetta, joten toivomme, että tiedot saataisiin koottua kattavasti mahdollisimman nopeasti.
Yhteisessä keskustelussa on todettu, että toimivin ratkaisu on palveluosoite, joka tavoittaa useita
henkilöitä ja jonka kautta asian selvittely saadaan vireille.
Yhteystiedot voi ilmoittaa ja päivittää täällä >>

VIRTAn tietosisällöistä
Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokouksessa 23.11.2017 käsiteltiin
korotettujen arvosanatietojen tuomista VIRTAan. Ohjausryhmä suosittelee, että korotetut arvosanat
kirjataan jatkossa yhtenäisesti kaikissa korkeakouluissa niin, että arvosanan korotus synnyttää
uuden opintosuorituksen. Vanha suoritus passivoidaan, joten VIRTAn tietosisältö muuttuu
(alkuperäinen suoritus poistuu tietovarannosta). Alkuperäinen suoritus on huomioitu aikaisempina
vuosina tiedonkeruissa, jonka jälkeen tieto poistuu tietovarannosta. Uusi suoritus tulee mukaan
tiedonkeruisiin ja Kelan edistymisenseurantaan uuden suorituspäivämäärän perusteella.
Ammattikorkeakouluissa on pääsääntöisesti toimittu suosituksen mukaisella tavalla jo tähänkin
saakka, joten toimintavan muutostarve koskee erityisesti yliopistoja.
VIRTAn tietomalliin lisätään neljä uutta opintosuorituksen luokittelun arvoa. Uusien luokittelujen
käytölle ei tässä vaiheessa ole velvoitetta. Korkeakoulujen VIRTA-yhteyshenkilöitä tiedotetaan, kun
uudet luokittelut ovat tuotavissa VIRTAan.
Lisättävät luokittelut:
· Opintosuoritus on täydennyskoulutuksessa suoritettu
· Opintosuoritus sisältää kotimaista harjoittelua
· Opintosuoritus on kv-tutkinto-opiskelijan tai kv-vaihto-opiskelijan suomi/ruotsi vieraana kielenä –
suoritus
· Suoritus on korkeakoulujen välisillä yhteistyösopimuksilla opiskelevan suorittama ja kirjattu
varsinaisena suorituksena opiskelijan kotikorkeakoulussa (voidaan käyttää vain Lito-hankkeen
kokeiluopintojaksolla)
P.S. Tutustu VIRTA-asiakastarinoihin >>

Ota yhteyttä VIRTA-tiimiin

CSC:n VIRTA-tiimiin voi olla yhteydessä kaikissa VIRTA-opintotietopalveluun, tiedonsiirtoihin ja
tietojen hyödyntämiseen liittyvissä kysymyksissä. Parhaiten meidät tavoittaa palveluosoitteen
virta@csc.fi kautta. Toivommekin, että palvelupyynnöt ja kysymykset lähetetään tähän yhteiseen
osoitteeseen eikä tiimin jäsenten henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin – näin varmistamme viestien
käsittelyn poissaolojen ja lomien aikana.

Kevätseminaari
VIRTA - Synergia - korkeakoulujen kehittämishankkeet -teemainen kevätseminaari järjestetään
pääkaupunkiseudulla 21.-22.5.2018.

VIRTA-opintotietopalvelun uutiskirje on säännöllisesti ilmestyvä kooste VIRTA-opintotietopalveluun
liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtuuttamana CSC vastaa palvelun
kehittämisestä ja ylläpidosta.
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