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Huomioita 19.4.2018 päivättyyn luonnokseen: Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskeli-
joiden opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  

  
VIRTA-opintotietopalvelun ja OILI-palvelun (korkeakoulujen opiskelijaksi-ilmoittautumis -ja lukukausi-ilmoit-
tautumispalvelun) osalta kommentoimme  liittyvien palveluiden tarjoajana seuraavia kohtia liittyen lakieh-
dotukseen ja sen perusteluihin pykälässä 31§ Tiedonsaanti ja tietojen luovutus (Asiaa käsitelty sivuilla 67 ja 
90). 

  
OILI-palvelusta  
OILI-palvelu on  CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n omistama maksullinen palvelu. Vaikka kaikki kor-
keakoulut käyttävät palvelua, käyttö on korkeakouluille vapaaehtoista. Näin ollen osalle opiskelijoista tulisi 
tarjota vaihtoehtoinen ratkaisu OTH-maksun maksamiseen.  
  
OILI-palvelun ohjausryhmän on linjannut lakiluonnokseen liittyen, että Hakijasta opiskelijaksi -polku halu-
taan pitää eheänä hakijan palveluista Opintopolusta korkeakouluun asti, joten hakijan ohjaamista prosessin 
kesken toiseen palveluun tulee harkita tarkasti ja se vaatii laajempaa keskustelua. Korkeakoulut ovat näh-
neet tämän polun kriittisenä sen kannalta, että opiskelijat saadaan mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti 
korkeakoulun palveluiden piiriin. OILI-palvelussa olevat tiedot ovat rekisterinpitäjänä korkeakoulujen omai-
suutta, joten asiasta tulee keskustella korkeakoulujen kanssa, jos halutaan tehdä muutoksia oppijan polussa 
hakijasta opiskelijaksi.  
  
Ulkomaiset opiskelijat 
Hakijoiden ja opiskelijoiden palvelua kehitettäessä ja ulkomaisten (hetuttomien) opiskelijoiden määrän kas-
vaessa, tulee huomioida myös heidän palvelupolkunsa. 
  
Tällä hetkellä Hakijasta opiskelijaksi -polulla myös ilman henkilötunnusta toimivan (ns. hetuttoman) hakijan 
sähköinen palvelupolku toimii. Opintopolusta saatavan secure -linkin avulla hakija pääsee vastaanottamaan 
opiskelupaikan sekä samalla tunnistuksella siirtymään ilmoittautumaan ja maksamaan pakolliset ja vapaa-
ehtoiset maksut ylioppilaskuntien Paytrail-maksupalvelussa.   

  
VIRTA-opintotietopalvelusta 
Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannosta (VIRTA-opintotietopalvelusta) Kelaan luovutetaan jo kat-
tavasti §31:n mukaiset tietosisällöt. Kela käyttää VIRTA-tietojen opintotuen seurannassa ja ratkaisutoimin-
nassa.  

  
Poliisiammattikorkeakoulun osalta lakiesityksessä todetaan, että maksujen perintää varten tarvitaan tieto 
opintoihin kuuluvan harjoittelun ajankohdasta. Kotimaisen harjoittelun osalta VIRTA-opintotietopalveluun 
tuodaan korkeakoulusta tieto kotimaisesta harjoittelusta, kun suoritus on kirjattu. Tietovarantoon ei siis 
tuoda tietoa opintojaksoista, joille opiskelija on ilmoittautunut tai jotka kuuluvat opiskelijan opintosuunni-
telmaan eli tietoa suunnitelluista tai keskeneräisistä harjoitteluista ei ole VIRTA-tietovarannossa. CSC:llä ei 
ole tietoa Poliisiammattikorkeakoulun kirjauskäytännöistä opintosuoritusten osalta. 

  
YTHS:lle muodostuu tällä hetkellä kerran vuorokaudessa VIRTAsta tiedosto yliopisto-opiskelijoista, jotka 
ovat oikeutettuja opiskelijaterveydenhuollon palveluihin. Tiedonluovutusta teknisen käyttöyhteyden kautta 
ei ole nähty mahdollisena, koska YTHS ei ole viranomainen. Lakiesityksessä oleva kirjaus YTHS:n tiedonsaan-
tioikeudesta mahdollistaa tiedon luovutuksen VIRTAsta myös teknisellä käyttöyhteydellä.  

  
Opiskelijoiden yhteystiedot ja niiden ylläpitäminen  
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Opiskelijoiden yhteystietoja ei tällä hetkellä koota korkeakouluista VIRTA-tietovarantoon. VIRTA-opintotie-
topalvelun tietoja käytetään yhdistäen sitä henkilötietoon jota saadaan Väestötietojärjestelmää hyödyn-
täen.  Yhteystietojen päivittäminen korkeakoulujen opiskelijarekistereihin on pääsääntöisesti opiskelijan 
itsensä vastuulla, ja tietojen luotettavuudessa onkin suuria eroja. Tulisi miettiä, mikä olisi tarpeeksi kattava 
ja luotettava keskitetty lähde yhteystiedoille lain edellyttämiin tarpeisiin ja miten lain piirissä olevat opiske-
lijat saadaan katettua. 

 

------ 

 

Helena Majamäki, projektipäällikkö           Marjut Anderson, projektipäällikkö 

VIRTA-opintotietopalvelu                           OILI-palvelu 

 
 
Ystävällisin terveisin,  
 

__________ 

Helena Majamäki 

Projektipäällikkö 

Virta-opintotietopalvelu 

CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy 

helena.majamaki@csc.fi 

+358503377845 

 

mailto:helena.majamaki@csc.fi

