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Jakelussa mainituille

Viite      

Asia OKM nimeämispyyntö jäseniksi Oppijan tietovirtojen ja Virta-

opintotietopalvelun ohjausryhmään

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettamassa Oppijan tietovirtojen ja Virta-
opintotietopalvelun ohjausryhmää ajalle 1.3.2017 - 31.12.2020. Lisätietoja ryhmästä 
löytyy liitteenä olevasta asettamispäätösluonnoksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää jakelussa mainittuja nimeämään ehdokkaansa 
työryhmien jäseniksi asettamispäätösluonnoksen mukaisesti.  Ammattikorkeakoulujen 
rehtorineuvosto Arene ry:n ja Suomen yliopistot UNIFI ry:n edustajien kanssa on 
sovittu, että he koordinoivat korkeakoulujen edustajien nimeämisen

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaisesti 
valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä tulee olla 
vähintään 40 prosenttia sekä naisia että miehiä. Saman pykälän mukaan niiden 
tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita em. toimielimiin, tulee 
mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa 
kohden. Jos sekä nais- että miesehdokkaan nimeäminen ei ole mahdollista, ministeriö 
pyytää perustelemaan sen nimeämisehdotuksessa.

Tieto edustajista pyydetään toimittamaan opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon, 
kirjaamo@minedu.fi, sekä tiedoksi ylitarkastaja Jukka Haapamäelle, 
jukka.haapamaki@minedu.fi, viimeistään 13.2.2017.

Lisätiedot: Jukka Haapamäki, puh. 0295 3 30088 (jukka.haapamaki@minedu.fi)

ä
Johtaja Hannu Siren

Ylitarkastaja Jukka Haapamäki
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Jakelu Suomen yliopistot UNIFI ry
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry
Opetushallitus
Tilastokeskus
Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy



Oppijan	tietovirtojen	ja	VIRTA-opintotietopalvelun	ohjausryhmä

Oppijan tietovirtoihin liittyvän arkkitehtuurityön tavoite on sujuvoittaa organisaatiorajat ylittäviä 

tietovirtoja niin, että kokonaisuuden tietojärjestelmät ovat yhteentoimivia ja tieto yhteismitallista. Yksi 

keskeinen elementti oppijan tietovirtojen tavoitearkkitehtuurissa on korkeakoulujen valtakunnallisen 

tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelun tehokas ja tarkoituksenmukainen hyödyntäminen.

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu on opetus- ja kulttuuriministeriön 

CSC:ltä ostama palvelu, jossa korkeakoulut säilyttävät kopiota opintotietoja sisältävien rekisteriensä osista. 

Tiedot välitetään tietovarannosta yhdenmukaisessa muodossa valtakunnallisten palveluiden (esim. 

opiskelijavalintarekisteri) sekä korkeakoulujen keskinäisten ja omien palveluiden käyttöön (esim. 

opintosuoritusten siirtopalvelut PURO  (yliopistojen Joopas-konsortio) ja  EMREX  (EU-hanke), 

korkeakouluopiskelijoiden ilmoittautumispalvelu OILI  (CSC), opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu 

ARVO (CSC) ja kansainvälisen opiskelijahaun palvelu (University Admissions Finland -konsortio). 

Tietovarantoa käytetään myös tiedon välittämiseen erilaisiin tiedonkeruutarkoituksiin (esim. OKM:n ja 

Tilastokeskuksen tiedonkeruut) sekä muuhun viranomaistiedonvälitykseen (esim. Kelan ja Valviran 

tarpeisiin).

Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää korkeakoulujen ohjauksessa eri tietolähteistä, merkittävissä määrin 

korkeakouluilta itseltään, saatuja tietoja. Tiedonkeruiden tehokas ja tarkoituksenmukainen toteuttaminen 

ja tietojen hyödyntäminen ohjauksessa vaativat vuoropuhelua korkeakoulujen kanssa. VIRTA-

opintotietopalvelu tarjoaa välineen erilaisten viranomaistietotarpeiden täyttämiseksi siten, että 

hyödynnettävä tieto on yhteismitallista ja laadukasta.

Edellä olevan perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään asettanut ohjausryhmän, jonka 

tehtävänä on:

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. tunnistautumiseen, 

tiedonvälitykseen ja sen määrityksiin sekä raportointiin liittyen (ml. viitearkkitehtuuri)

 Korkeakoulujen digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen kehityshankkeiden 

yhteentoimivuuden 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. Ryhmä koordinoi työtään opetus- ja 

kulttuuriministeriön yhteisen tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän kanssa.



Jäsenet:

Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja

Ammattikorkeakoulujen opiskelijarekisterien edustaja

Yliopistojen opiskelijarekisterien edustaja 

Ammattikorkeakoulujen suunnittelupäälliköiden edustaja

Yliopistojen suunnittelupäälliköiden edustaja

Ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäälliköiden yhteistyöverkosto

OHA-forum - Yliopistojen opintohallintojohtajien yhteistyöverkosto

AAPA - Ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien yhteistyöverkosto

FUCIO - yliopistojen tietohallintojohtajien yhteistyöverkosto

Opetushallitus

Tilastokeskus

Opiskelijajärjestöt

Opetus- ja kulttuuriministeriö

CSC, sihteeri

Ryhmä voi tarvittaessa täydentää kokoonpanoaan pysyvillä tai määräaikaisilla asiantuntijajäsenillä ja 

perustaa työryhmiä tai jaoksia sekä käynnistää tarvittavia selvityksiä. Ryhmän kulut maksetaan CSC:lle 

myönnetystä rahoituksesta.

Ryhmän määräaika on 31.12.2020. 

Ohjausryhmä suorittaa tehtävänsä virkatyönä.


