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Yleiskatsaus 

• Mittava korkeakoulujen uuskehitys samanaikaisesti 

toisen asteen yhteishaun testaus- ja 

käyttöönottojakson aikana lisää käyttöönottojen 

riskiä 

– Viivästyttänyt korkeakoulutoteutusta 

• Toteutuksen etupainotteisuus ei ole toteutunut 

suunnittelun mukaisesti 

• Suorituskyky- tietoturva- ja käytettävyysläpikäynnit 

tammikuussa 

– Mahdollisiin kriittisiin korjaustarpeisiin vain vähän aikaa 

 

Lähde: KSHJ-ohjausryhmä E.N. 18.12.2013 



Aikataulu 
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Marras JouluTammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka

20.2.
2. asteen kevään 2014 yhteishaku. 
Hakulomakeja hakemustenkäsittely.  

Haku 24.2 - 14.3.

16.5. Kk-
hakulomakkeiden 
(yhteishaku/erillishaku) 
ja valintaperusteiden 
hallinnan käyttöönotto, 
hakulomakkeen 
hallinnan koulutus voi 
alkaa

16.5. 
kk-yhteishaun 
toiminnallisuus 
valmiina ja 
hyväksymistestattuna

13.6. Perusopetuksen 
jälkeisen valmistavan 
koulutuksen haku 
(valmentavat 
koulutukset + 
kymppiluokka) 

26.6. Korkeakoulujen  
syksyn 2014 hakujen 
tarjonnan julkaisu 
(viimeistään).
Studyinfo.fi

15.8. Aiku-
tarjonnan syöttö ja 
julkaisu alkaa

5.9. Syksyn 2014 kk-
yhteishaun 
asiakaskäyttöönotto. 
Haku 8.9. -22.9. 

3.3. Perusopetuksen 
jälkeisen valmistavan 
koulutuksen 
(Kymppiluokat, 
ammattistartit ja 
maahanmuuttajien 
valmistavat koulutukset) 
tarjonnan syöttö (kesän 
2014 haku syksyllä 2014 
alkavaan koulutukseen), 
Tarjonta tallennettu 
viimeistään 15.4. 

29.4. Perusopetuksen 
jälkeisen valmistavan 
koulutuksen tarjonnan 
julkaisu

20.3. kk-tarjonnan  
hallinnan 
koulutusversio

14.4. Korkeakoulujen syksyn 
2014 yhteis- ja erillishakujen 
tarjonnan syöttö. Tarjonta 
tallennettu viimeistään  12.6.

1.8. 
Korkeakoulujen
kevään 2015
yhteishaun 
tarjonnan syöttö. 
Tarjonta 
tallennettu 
viimeistään 1.10.

27.1. 
Erityisopetukse
na 
järjestettävien 
perustutkintoje
n tarjonnan 
julkaisu

27.1. 
Aikuiskoulutuk
sen 
näyttämisen 
katveajan 
ratkaisu  
Opintopolku.fi:
ssä

15.10. Aikuiskoulutuksen  
tarjonnan lanseeraus  
Opintopolku.fi:ssä.

15.10. Avoin korkeakoulu -
tarjonnan syöttö alkaa

25.3. 2. asteen kevään 2014 
yhteishaun valinnat (28.3. ). 
Koulutus virkailijoille ennen 
valintoja

20.2.
Opintopolku.fi - hakujen ja 
valintojen kannalta välttämättömät 
toiminnallisuudet:
tarjonnan näkyminen, 
koulutustietojen hakutoimintojen 
laajennus

5.9. Opintopolku.fi
Muita laajennuksia

31.10.
Korkeakoulujen 
kevään 2015 
yhteishaun 
tarjonnan julkaisu 
voidaan aloittaa. 

Lähde: KSHJ-ohjausryhmä E.N. 18.12.2013 



Opintopolun tilanneseuranta 

korkeakoulujen näkökulmasta 

 
• Tilannetta seurataan OPI:n Opintopolkuryhmän toimesta 

kaksi kertaa kuukaudessa 

– Etäkokoukset 

– Ensimmäinen seurantapalaveri järjestetty 

– Tilanneseurantataulukko 

• Korkeakouluissa tehdään paljon työtä kokonaisuuteen 

liittyen 

– Koulutustarjonta jo hyvällä mallilla 

– Valintaperusteissa haasteita 

• Valintaperusteiden mallinnus Opintopolkuun 16.5. 

• Osaamista kehitettävä valintaperusteiden mallintamisessa 

– Integraatiot suunnittelematta 

• Tällä hetkellä korkeakoulut kuvaavat riskitasoaan 

korkeaksi 

https://confluence.csc.fi/display/OPI/Opintopolun+tilanneseuranta+korkeakoulujen+osalta


Toimenpiteet tilanteen 

parantamiseksi 

• Opintopolkuryhmä avainasemassa 

– Tiivistetty tilanteen seuranta, tiedonvälitys ja vertaistuki 

– Työpajat: valintaperusteiden mallintamisesta keväällä 

• Viikkopalaverit OPI-OPH 

– Ajankohtaiset asiat 

– Välittömiä toimenpiteitä vaativat asiat 

• CSC koordinoi OPH:n puolesta korkeakoulujen tunnukset 

testiympäristöön 

• Tutkintoon johtamattoman koulutuksen työpaja 

maaliskuussa 

• Tärkeää taata yhteistyön jatkuvuus OPI-resurssein myös 

RAKETTI-hankekauden jälkeen 

 



Tiedonsiirrot ja rajapinnat 

• Integraatiot Opintopolkuun 

– Integraatioryhmä järjestää kaksipäiväisen CodeCampin 

maaliskuussa 

– Korkeakoulujen sovelluskehittäjille sekä korkeakoulujen 

järjestelmätoimittajien sovelluskehittäjille 

• CodeCampin suunnittelupalaveri Opetushallituksessa 

7.2.2014 

– OPH, CSC, korkeakoulut 

– Tietomalli keskustelussa mukana 

• Tietomallista lisäksi oma läpikäynti  

– CSC ja OPH? 

Click to edit Master text styles 



Tiedonsiirrot ja rajapinnat 

• Rajapintoja pääsee jo nyt testaamaan, mikäli tunnukset 

on voimassa 

– ”henkilö”-käyttäjät ja ”palvelukäyttäjä” autentikoidaan samalla 

tavalla 

– CAS-toteutus 

• Tekninen ratkaisu: 

https://confluence.csc.fi/display/oppija/Rajapintojen+aute

ntikaatio 

• Dokumentoidut rajapinnat: 

https://confluence.csc.fi/display/oppija/Opintopolun+rajapi

nnat+korkeakouluille 

 

Click to edit Master text styles 
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Tiedonsiirrot ja rajapinnat 

• Hakemusten tuontirajapinta sekä valintojen tuonti- ja 

vientirajapinnat eniten kesken 

• Koulutusinformaation rajapinnasta huomattava, että data 

on toisen asteen dataa 

– Korkeakoulujen tarjonnan tuonti samaan toteutukseen 

aiheuttaa muutoksia 

Click to edit Master text styles 



Hyväksymistestaus 

• Hyväksymistestausten järjestäminen 

– Ensimmäinen hyväksymistestaus järjestettiin 24.4.2013 

• Seuraavat vuoden 2013 testaukset siirrettiin vuoteen 2014 

– Toista hyväksymistestausta siirrettiin tammikuun alussa 

kahdella viikolla eteenpäin 

• Järjestetään 6.2.2014 

• Koodistojen hallinta, organisaatiot, käyttäjähallinta, 

koulutustarjonnan syöttäminen 

• Seuraavien testausten aikataulua ei ole vielä lyöty 

lukkoon 

– Seuraava maaliskuun lopussa 

– Tilanne elää koko ajan 

• Testauksen aikataulut muuttuneet useasti 

• Testaussuunnitelman päivitettyä versiota odotetaan 

• Haasteena korkeakoulujen hyväksymistestaajien ajankäyttö 

• Mahdollisuus ennakkotestaukseen/katselmointeihin? 

 



Kysymyksiä? 

Click to edit Master text styles 


