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Tiedonkeruut tietovarannosta
Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruun aineisto poimittiin VIRTA-opintotietopalvelusta 1.2.2019.
VIRTAn SFTP-palvelimen korkeakoulujen aineistot-kansioon on tallennettu vastaava aineisto, joka
toimitettiin Tilastokeskukselle.
"Suorat tiedonkeruut" viittaa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluilta vuosittain kerättäviin tietoihin.
Korkeakoulujen tulee varmistaa tiedonkeruuaineiston oikeellisuus tarkistustiedostojen avulla. OKM:n
suorien tiedonkeruiden aineisto poimitaan VIRTAsta 1.3.2019. Korkeakoulujen tulee päivittää
tietosisältönsä tiedonkeruuta varten hyvissä ajoin (2–3 päivää aikaisemmin) ennen tietojen poimintaajankohtaa. Korkeakoulu vastaa tiedonkeruussa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta.
Tarkistustiedostot löytyvät VIRTA SFTP-palvelimen aineistot-kansiosta.
Seuraavia tiedonkeruita VIRTA-opintotietopalvelusta ovat:
AMK ja YO Opintopistetiedonkeruu 2018
AMK Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat 2018
AMK Maahanmuuttajien valmentava koulutus 2018
AMK Opinnäytetyöt 2018
YO Tutkinnot osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina 2018
OPH:n kv-liikkuvuusjaksotiedonkeruun tiedot toimitetaan OPH:n Kansainvälistymispalveluille ja
Vipusen raportoinnin pohjaksi samoin 1.3.2019.
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VIRTA-tiedot muuttuvassa toimintaympäristössä
Ajankohtaisena painopistealueena VIRTA-opintotietopalvelun kehittämisessä on tietojen saatavuuden ja
yhteismitallisuuden varmistaminen korkeakoulujen opintotarjonnan monimuotoistuessa ja VIRTA-tietojen
käyttötarpeiden laajentuessa. Korkeakoulujen Synergiaverkoston piirissä on perustettu työryhmä
kartoittamaan ja tunnistamaan koulutustarjonnan eri tyyppejä erityisesti jatkuvan oppimisen viitekehyksen
kautta. Työryhmän tehtävänä on myös valmistella VIRTA-tietomallissa tarvittavia uusia luokituksia ja
määrityksiä. Työryhmän epävirallinen nimi on MITKO (Mikä Ihme Tämäkin Koulutus On). Työryhmän kick
off -kokous pidetään 28.2. klo 9.30–10.30 ja se on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille korkeakoulujen
edustajille. Varsinaiseen työryhmään on koottu jäseniä Synergiaverkoston ja VIRTA-yhteyshenkilöverkoston kautta ja uusia jäseniä toivotaan vielä mukaan.

LUE LISÄÄ MITKO-TYÖRYHMÄSTÄ

KOSKI-palvelun viranomaiskäyttö
KOSKI-palvelu laajenee välittämään tietoja viranomaistoimijoille opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä
kansalaisten lisäksi. Osana näitä tietoja on VIRTA-opintotietopalvelun tiedot. KOSKI-palvelun
viranomaiskäytön etenemistä voi seurata tilannekuvan avulla alla olevasta linkistä. Ensimmäisenä
viranomaiskäyttäjänä toimii Eläketurvakeskus, jolle toimitetaan tietoja tutkintoon valmistuneista.
Myöhemmin muun muassa Kela ja Migri alkavat hyödyntää KOSKI-palvelua. Jatkossa henkilö voi itse
luovuttaa palvelun kautta tietojaan OmaData-periaatteiden mukaisesti myös muille tiedon hyödyntäjille,
kuten pilottivaiheessa HSL:lle ja Frank Students Oy:lle.

KÄYTTÖÖNOTTOAIKATAULUT 2019

Pivo Wallet
Osuuspankkiryhmään kuuluva Pivo Wallet Oy
viimeistelee integroitumista VIRTAopintotietopalveluun. Integraation odotetaan olevan
kunnossa helmikuun aikana. Pivo Wallet tarjoaa
opiskelijoille mobiilisovelluksessa mm. digitaalisen
opiskelijakortin. VIRTA-opintotietopalvelusta
luovutetaan tietoja korkeakoulujen antamien
toimeksiantojen mukaisesti. Korkeakoulut voivat
yhä tehdä toimeksiantoja, mikäli korkeakoulu
haluaa mahdollistaa Pivo Wallet:n digitaalisen
opiskelijakortin omille opiskelijoilleen.

TOIMEKSIANTOPYYNTÖ JA
TOIMEKSIANNOT

Kevätseminaari
Kehittämishankkeista virtaa ja synergiaa kevätseminaari 21.–22.5.2019 pääkaupunkiseudulla.
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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.
VIRTA-yhteyshenkilöiden seuraava kokous pidetään tiistaina 19.2.2019 klo 9.30–10.30.

Liity uutiskirj een tilaaj aksi.
VIRTA-opintotietopalvelun uutiskirje on säännöllisesti ilmestyvä kooste VIRTA-opintotietopalveluun
liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtuuttamana CSC vastaa palvelun
kehittämisestä ja ylläpidosta
Päiv itä tietoj asi tai peruuta uutiskirj e
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