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Korkeakoulusta toiseen hakeutuminen 
 

 käsitetty tässä yhteydessä samaksi kuin siirto-opiskelu, jolloin olemassa oleva 
opiskeluoikeus siirtyy toiseen korkeakouluun  

 

 Sisältää hakeutumisen, hakukelpoisuuden tarkistamisen, opiskelijavalinnan, opiskelupaikan 
vastaanottamisen ja opiskelijaksi kirjaamisen  
 

 Opiskelijaksi hakeutuminen 
 

o sähköinen hakijapalvelu (jota kaikki korkeakoulut voisivat käyttää omiin tarpeisiinsa,  
palvelisi kaikkea muuta paitsi yhteishaussa mukana olevaa koulutusta)  

o hakija täyttää sähköisen hakemuksen, josta käyvät ilmi   
 hakijan henkilötiedot, koulutustausta, nykyinen koulutusohjelma, 

aloituspvm, normiaika, normi+1 aika, käytetyt läsnäololukukaudet, 
suoritetut opintopisteet  
 Ideaalitilanteessa jo hakemusvaiheessa hakupalvelu löytäisi nämä 

opiskelijaa koskevat tiedot valtakunnallisesta 
opiskelijatietovarastosta (XDW?) 

 hakukohde ja koulutus, johon hakee (koulutustarjonnan 
selailumahdollisuus?)  

->hakijarekisteri 

 Hakijan tietojen tarkastelu ja hakukelpoisuuden tarkistaminen (valtakunnallisesta 
opiskelijatietovarastosta)  

 
o tarkistetaan, onko hakijalla opiskeluoikeus  
o vastaako nykyinen koulutus ja hakukohteena oleva koulutus toisiaan  
o opintojen eteneminen, suoritetut opintopisteet  
o käytetyt läsnäololukukaudet, jäljellä oleva opinto-oikeusaika  
o mahdollinen hakemuksen pisteitys 

 

 Esivalinta  
o hakijarekisteristä esivalintaluettelo hakukelpoisista   

 

 Valintapäätöksen teko  
o suoraan hakemusten perusteella -> sähköinen päätöksenteko ->päätöksen 

merkitseminen hakijarekisteriin -> valintaluettelo  
o valintakokeen kautta-> valintakoetuloksen tallentaminen hakijarekisteriin -> 

valintapäätöksen tekeminen sähköisesti -> valintaluettelo  
o Valintakirje rekisteristä hakijalle  

 



 Opiskelupaikan vastaanottaminen  
o paikan vastaanottaminen ja eroilmoituksen toimittaminen sähköisesti (kuittaantuuko 

eroilmoitus automaattisesti vanhaan oppilaitokseen kun uusi opiskelupaikka 
otetaan vastaan? Tieto voisi päivittyä valtakunnaliseen opiskelijatietovarastoon, 
josta tieto siirtyy edelleen oppilaitoksen omaan järjestelmään) 

o vastaanottava korkeakoulu varmistaa valtakunnallisesta opiskelijatietovarastosta 
opiskelijan eroamisen ja kirjaa paikan vastaanoton hakijarekisteriin  
 

 Hakijarekisteristä tietojen siirto valtakunnalliseen opiskelijatietovarastoon, josta tiedot 
edelleen korkeakoulukohtaisiin operatiivisiin järjestelmiin  

 

 Eli summa summarum ideaalitilanne:  
 Olisi olemassa valtakunnallinen XDW:n yhteyteen rakennettu opiskelijatietovarasto, joka 
kattaa opiskelijan kannalta keskeisimmät tiedot (henkilötiedot, opinto-oikeustiedot, 
opintosuoritustiedot, tutkinnot). Sen lisäksi olisi olemassa valtakunnallinen hakijapalvelu, 
jonka avulla hoidetaan siirto-opiskelun (ja muidenkin kuin yhteishaussa olevien 
koulutusten) palvelut yhteishaun palvelujen rinnalla.  
 
Hakijapalvelu hyödyntää valtakunnallisen opiskelijatietovaraston tietoja ja vastaavasti 
myös tuottaa tietovarastoon tietoja.  
 
Valtakunnallinen opiskelijatietovarasto voisi toimia master-tietojärjestelmänä 
korkeakoulujen operatiivisille järjestelmille jo siinä vaiheessa kun yhteistä OPI-
perusjärjestelmää ei vielä ole. Tällainen palvelu hyödyntäisi nykyisien järjestelmien 
ydintietoja jo alkuvaiheessa.  
 
Tällainen palvelu tuottaa opintohallinnon operatiivisen järjestelmän kannalta sen 
ydintietoa. Lisäpalvelujen rakentaminen tämän ytimen ympärille voisi tuntua luontevalta 
lähtökohdalta OPI-perusjärjestelmälle.  
 

  



Tässä joitain JAMKilaisten kommentteja Oodilaisten kommentteihin, kursiivilla. Kaikki 
teidän kommentit eivät auenneet meille… 

 
 
Oodi-konsortion asiantuntijoiden ensimmäisiä kommentteja 
-       Hakeutuminen uuteen opinto-oikeuteen toiseen korkeakouluun 
o       Miten tämä eroaa opiskelijaksi hakeutumisen ja opiskelijavalinnan prosessista? 
 

- Siirto-opiskelu ei ole mukana yhteishaussa, yleensä toteutetaan erillishakuna  

- tällä hetkellä ei ole kaikille korkeakouluille yhteistä hakijapalvelua  

- Siirto-opiskelu- prosessissa opiskelijalla on jo jossain korkeakoulussa opinto-oikeus, joka 
siirtyy toiseen oppilaitokseen. Tällöin opinto-oikeus tavallaan ”vaihtaa kotia” 

 Yhteishakuprosessissa hakeneelle ja valitulle syntyy aina uusi opinto-
oikeus, vanha ei katoa, jos sellainen on olemassa. Eli opiskelijalla voi 
käytännössä olla useita opiskeluoikeuksia rinnakkain)  

- Varsinkin siirto-opiskelussa voitaisiin hyödyntää olemassa olevaa tietoa opiskelijasta, ei 
ikään kuin ”perusteta uutta opiskelijaa” 

 
 
o       Tehdäänkö samansisältöistä prosessia varten rinnakkaista palvelua 
- kyllä 
- Tarvittaisiin valtakunnallinen järjestelmä/palvelu, missä opiskelija voi hakeutua korkeakoulusta 
toiseen. Palvelua voisi kukin korkeakoulu käyttää omiin erillishakuihin, siirtohakuihin yms. 
Yhteishakuprosessia varten tarvittaisiin vastaava palvelu em.palvelun rinnalle, jonka avulla uuden 
opinto-oikeuden hakeminen olisi mahdollista. 
 
-       Liikkuvuus, mutta kyse lisäksi myös opinto-oikeuden siirrosta tai vain uudesta opinto-
oikeudesta 
o       Vain uuden opinto-oikeuden hakeminen toisesta korkeakoulusta 

- liittyy yhteishakuun, ei siirto-opiskeluun.  

- siirto-opiskelussa opinto-oikeus siirtyy kk:sta toiseen, ei synny uutta opinto-oikeutta 
o       Opinto-oikeiden siirtoa anovat 
*       Mitä tällä tarkoitetaan, ks. edellä  
o       Kansallinen liikkuvuus (JOOPAS) 

- tarkoittanee opintojen suorittamista muissa korkeakouluissa? opinto-oikeus pysyy tietyssä 
kk:ssa huolimatta siitä, että opintoja suoritetaan muualla. Tätä emme lähteneet 
pureskellemaan sen enempää. Olisiko enemmänkin osa HOPS-prosessia?    

o       Kv-liikkuvuus tätä pohtinee toinen työryhmä 

 Opettajan pedagogiset opinnot 

 Amk-puolella ope-koulutukseen hakeudutaan yhteishaussa (Ammatilliset 
opettajakorkeakoulut), jolloin syntyy uusi opinto-oikeus.  Tästä syystä kyseessä ei ole siirto-
opiskelu, koska uusi opinto-oikeus syntyy vanhan/nykyisen opinto-oikeuden rinnalle.  

 yliopiston systeemi on meille vieras.  
 
*       Lähinnä vain korkeakoulujen sisäistä toimintaa (case: lay) 
*       Voi olla myös korkeakoulun ulkopuolelta hakeutumista: toisesta korkeakoulusta tai 
valmistuneen tutkinnon täydentämistä  



 
-       Yksittäinen, rajattu opinto-oikeus 
-       Käsittelijän palvelu * oppijan palvelu 
o       oppijalle hakeutumispalvelu (kuten JOOPAS) 

 käsittelijälle asian käsittelypalvelu (kuten JOOPAS)  
 
Yliopistot ovat tässä amkeja edellä, joten luotamme Antti sinuun  
Mutta tässä olisi varmasti selvityksen paikka, miten tämmöiset rajatut opinto-oikeudet 
istuisivat aiemmin esittämäämme kansalliseen hakupalveluun. AMK-opiskelija saattaa 
esimerkiksi suorittaa tutkintoaan JAMKissa, mutta erinäisen haku/hyväksymisprosessin 
kautta saattavat suorittaa esim. verkko-opintoina jonkin toisen amk:n tai yliopiston 
opintojaksoja osana omaa tutkintoaan. Eli periaatteessa kai voidaan kai sanoa, että 
opiskelijalla on sen yhden opintojakson verran opinto-oikeutta toiseen korkeakouluun. Tämä 
voidaan varmaan mieltää myös osaksi HOPS-prosessia. 

 
*       hakeutumisen perusteena olevien toisen korkeakoulun myöntämien tutkintojen tai 
suoritusten katselu/tarkastaminen 
Kuten jo kauniisti visioitiin, tämmöisien tietojen tarkastelu varmaan helpottuisi jos olisi se 
kansallinen opiskelijatietovarasto, jota hakupalvelussa voitaisiin hyödyntää.  
 
*       milloin rekisterinpitäjät suostuvat luovuttamaan omia tietojaan 
Tarkoitetaanko sitä, milloin lähtökorkeakoulu luovuttaa opiskelijaa koskevat tiedot kohde-
korkeakoulun tarkastettavaksi? Voisiko yksinkertaisella tavalla ajatella, että opiskelijaa koskevat 
tiedot ovat oletetusta kansallisesta rekisteristä kohde-oppilaitoksen saatavilla siinä vaiheessa kun 
opiskelija on hakemuksen muodossa kiinnostuksensa oppilaitosta kohtaan osoittanut? 
 
o       hakemusten tuloksien tiedottaminen -palvelu 
 
 

 
 


