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Ryhmä on hyväksynyt viimeisen kokouksensa päätöslistan ja keskustelumuistion sähköpostitse.

Päätöslista
4. Yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen koulutuksen ja tutkimuksen toimialalla
4.B) Lupakäytännöt tietojen luovutukseen VIRTA-julkaisutietopalvelusta
(83): Selvitetään, miten vain Suomen Akatemian tiedossa olevia julkaisutietoja on mahdollista välittää korkeakoulujen suuntaan ja VIRTAjulkaisutietopalveluun.

5. VIRTA-julkaisutietopalvelu ja tutkimustietovaranto
5.A) Taidealan julkaisujen tallentaminen VIRTA-julkaisutietopalveluun
(84): Tuotetaan uudelle ohjausrakenteelle VIRTA-yhteyshenkilöiden ja TUHA-julkaisutiedonkeruuryhmän kanssa ehdotus VIRTAjulkaisutietopalvelun tietosisällön laajentamisesta taiteellisen toiminnan julkaisuilla. VIRTA-julkaisutietopalvelun tietosisällön
laajentamista muihin julkaisutyyppeihin (patentit, audiovisuaaliset aineistot sekä konferenssiesitelmät yms. julkaisut) selvitetään vuoden
2017 aikana.

11. Muut esille tulevat asiat
(85): Opiskelijan etupalveluita, kuten digitaalista opiskelijakorttia tuottava Frank Oy on esittänyt pyynnön integroitua VIRTAopintotietopalveluun. Keskustelu tietotarpeista ja tietojen käyttötarkoituksesta, teknisestä hyödyntämistavasta ja integroitumiseen
liittyvistä lainsäädännöllisistä raameista on käynnistetty. Kun suuntaviivoista on sovittu, integroitumisen toteuttamiseksi tarvitaan
korkeakoulukohtaiset suostumukset (toimeksiantodokumentit) liittää Frankin palvelu VIRTA-opintotietopalveluun. Yksittäisen oppijan

tietojen välittämiseen Frankin palveluun vaaditaan korkeakoulun suostumuksen lisäksi rekisteröidyn nimenomainen
suostumus. Kansallinen ja eurooppalainen lainsäädäntö asettaa tietojen avaamiselle rajoitteita ja velvoitteita, mutta yleisenä
periaatteena koulutustietojen avaaminen kansalaisten saataville VIRTA-opintotietopalvelusta edistää juuri niitä tavoitteita, joita
digitalisaatiolle on valtakunnallisesti asetettu. Ajantasaisesti ja automaattisesti rajapintojen kautta saatavilla oleva tieto avaa
mahdollisuuksia rakentaa oppijoille uudenlaisia, yksilöllisiä digipalveluita mahdollistaen myös uudenlaisten liiketoimintamallien
syntymisen.
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Asialista
1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen
2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen
Paula Merikko esittelee päätöslistan ja keskustelumuistion (liite 1).

3. Europpalainen julkaisutietovaranto
Gunnar Sivertsen esittelee (liite 2A ja liite 2B).

4. Yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen koulutuksen ja tutkimuksen toimialalla
4.A) Yleinen tietosuoja-asetus: kysymyksiä ja vastauksia
Immo Aakkula esittelee (liite 3).

4.B) Lupakäytännöt tietojen luovutukseen VIRTA-julkaisutietopalvelusta
Hanna-Mari Puuska esittelee (liite 4).

5. VIRTA-julkaisutietopalvelu ja tutkimustietovaranto
5.A) Taidealan julkaisujen tallentaminen VIRTA-julkaisutietopalveluun
Hanna-Mari Puuska esittelee ( liite 5).

5.B)Tilannekatsaus
Hanna-Mari Puuska esittelee (liite 6).

6. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön jatkuminen ohjausryhmän
asettamiskauden päättyessä 31.12.2016
Jukka Haapamäki esittelee (liitteet 7a ja 7b).

7. Korkeakoulujen digihanke-ehdotukset, niistä nousevat kehitystarpeet valtakunnallisille
liittymille ja yhteentoimivuuden varmistaminen
Paula Merikko esittelee (liite 8).

8. VIRTA-opintotietopalvelun asiat

8.A) Tilannekatsaus
Tiedoksi (liite 9).

8.B) VIRTA-opintotietopalvelun tiedon laadun kehitys ja sen seuranta
Helena Majamäki esittelee (liite 10).

9. Valmistumisvaiheen palautetiedonkeruut ARVO - opetushallinnon
vaikuttavuustietopalvelulla
Kaisu Piiroinen esittelee (liite 11).

10. Näkökulmia TK:n ja OKM:n tiedonkeruiden määritelmien yhdenmukaisuuteen
Jukka Kohtanen esittelee (liite 12).

11. Muut esille tulevat asiat
12. Tiedoksi
Seurattavien asioiden lista
Yhteentoimivuuskalenteri koulutuksen ja tutkimuksen alueen tapahtumista
Ammattikorkeakoulujen taloustiedonkeruun seminaari 25.11.
Tiedonkeruukirjeet ja julkaisutiedonkeruun tutkijan ohjeistus (tiedonkeruu.fi)
Tiekartta koulutuksen toimialan liittymisestä kansalliseen palveluarkkitehtuuriin
Opetuksen ja koulutuksen luokitusyhteistyösivusto toimii välineenä Opetushallituksen, Tilastokeskuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön
väliseen yhteistyöhön koulutusalan luokituksiin liittyvissä asioissa

13. Kokouksen ja ryhmän toimikauden päättäminen
Liitteet

