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LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN KORKEAKOULUUN 
 
 
Tässä muistiossa luetellaan RAKETTI-OPI:n TIETO-asiantuntijaryhmää varten keskeisimmät 
vaiheet korkeakouluun tehtävässä lukukausi-ilmoittautumisessa. Luettelo on laadittu 
ajatellen palvelun mahdollista sähköistä tarjoamista oppijalle. Lukukausi-ilmoittautumisen 
tärkein tapaus on ensimmäinen lukukausi-ilmoittautuminen joko uutena opiskelijana tai 
uuden opinto-oikeuden saamisen jälkeen (”kirjoittautuminen”, ”ilmoittautuminen 
opiskelijaksi”). Normaali, vanhaan opinto-oikeuteen liittyvä lukukausi-ilmoittautuminen 
sisältyy samaan prosessiin. 
  
Uuden opiskelijan ja uuden opinto-oikeuden osalta lähdetään perusoletuksesta, että tietoa 
ei ole ”OPI-perusjärjestelmässä” tai opintohallinnon järjestelmissä. Ilmoittautumisen 
lopputuloksena opintohallinnon järjestelmään on lisätty uusi opiskelija ja/tai opinto-oikeus 
sekä muita ilmoittautumiseen liittyviä tietoja. Prosessi edellyttää, että on olemassa 
lähdejärjestelmä–auktoriteetti, josta uusi opiskelija ja uusi opinto-oikeus saadaan. 
 
Pääosassa tapauksia uusi opiskelija ja uusi opinto-oikeus saadaan opetushallituksen 
ylläpitämistä HAREK:sta tai AMKOREK:sta ja niihin liittyvistä yhteishaku- ja 
valintajärjestelmistä. Tässä huomioidaan, että uusia opiskelijoita ja lukukausi-
ilmoittautumista vaativia opinto-oikeuksia muodostuu myös HAREK/AMKOREK:n 
ulkopuolella. Ryhmä on ollut yhteydessä opetushallitukseen tämän muistion laatimisen 
yhteydessä ja tästä esitetään erillinen yhteenveto. 
 
Yliopistoissa lukukausi-ilmoittautumiseen liittyy tyypillisesti ylioppilaskunnan pakollinen 
jäsenmaksu. Yliopistosektorin asiantuntijat ovat tutustuneet esimerkkinä Oodi-konsortion 
käytössä olevaan oppijalle suunnattuun sähköiseen lukukausi-ilmoittautumisen ja 
ylioppilaskunnan jäsenmaksun -palvelukokonaisuuteen. Yliopistosektorin asiantuntijoiden 
käsityksen mukaan Oodi-konsortion määrityksiä hyödyntämällä voidaan ratkaista asiaan 
liittyvät tarpeet. Ryhmä on selvittänyt jatkoa varten yhteystahot ylioppilaskunnissa.  
 
Muistion laatimisessa on hyödynnetty sektorikohtaisesti ryhmän sisällä laadittuja 
prosessikuvauksia. Yliopistojen osalta on perehdytty käytettävissä olevaan, YSHJ-projektin 
puitteissa kaikkien yliopistojen kesken laadittuun kirjoittautumistoiminnon määrittelyyn. 
 
 



UUDEN OPISKELIJAN / OPINTO-OIKEUDEN TAPAUS 
 
Edeltävä tilanne 
 * Oppija on saanut uuden opinto-oikeuden ja ottanut opiskelupaikan vastaan 
HAREK/AMKOREK:ssa (yhden opiskelupaikan säännöksen piiriin kuuluva opinto-oikeus) 
 * Oppija on saanut uuden opinto-oikeuden (kun opinto-oikeus ei kuulu yhden 
opiskelupaikan säännöksen piiriin) 
 
 
1. Oppijan tunnistaminen 
 * Vahva tunnistaminen 
 * HAKA:n kautta saatava sekundaarinen vahvatunnistus 
 
2. Oppijan perustietojen ja niiden luovutuslupien tarkastaminen 
 * Lähteenä HAREK/AMKOREK (tai palveluun ohjaava [muu?] järjestelmä) 
 * Lähteenä OPI-perusjärjestelmä (esim. siirto-opiskelijat)? 
 
3. Mihin ilmoittautuminen kohdistuu? 
 * Lähdejärjestelmä määrää: yhden opiskelupaikan säännöksen piirissä olevalle, 
korkeakoulutuksessa uuden opiskelijan tapauksessa tunnetettu 
 * Lähdejärjestelmä määrää: HAREK:n ja AMKOREK:n tuntema uusi opinto-oikeus muiden 
kuin yhden opiskelupaikan säännöksen piiriin kuuluvien hakukohteiden osalta, näitä voi olla 
useita yhtä aikaa sekä samaan korkeakouluun että eri korkeakouluihin 
 * HAREK:n ja AMKOREK:n ulkopuolella myönnetyt uudet opinto-oikeudet, tiedon lähde voi 
olla esimerkiksi OPI-perusjärjestelmä tai opintohallinnon järjestelmät  
 
=> Ilmoittautuminen kohdistuu korkeakouluun X 
=> Ilmoittautuminen kohdistuu [ainakin] opinto-oikeuteen Y 
 
4. Tietojen tarkastaminen: asiakirjan autenttisuuden tasolla 
 * Korkeakoulukelpoisuus 
 * Kelpoisuus korkeamman tason opintoihin (maisteri/jatko?) 
 * Valinnassa hyödynnetyt todistukset 
 
=> Oppijalta ei edellytetä asiointia asiakirjojen esittämiseksi 
TAI 
=> Oppijalta edellytetään asiointia asiakirjojen esittämiseksi 
 
5. Opiskelijan ensisijaisen opinto-oikeuden (mm. kustannuspaikkana) ilmoittaminen/valinta 
 * Opiskelijan ensisijaiseksi opinto-oikeudeksi asettuva opinto-oikeus on tunnettu ja 
määräytyy (miten?) 
 * Opiskelija voi valita ensisijaisen opinto-oikeutensa saamiensa uusien ja vanhojen opinto-
oikeuksiensa joukosta 
 
6. Uuden opinto-oikeuden perusteella automaattisesti tapahtuva, pakollinen, tietyn, saman 
korkeakoulun opinto-oikeuden päättäminen: ilmoitus? 
 



7. Lisäkysymyksiin vastaaminen 
 * Korkeakoulukohtaisia tai mahdollisesti opinto-kohdekohtaisia 
 * Esim. korkeakoulun omat tietojen luovuttamislupia koskevat lisäkysymykset 
 
8. Ilmoittautumisen kohteena olevat lukukaudet / koko lukuvuosi ja ilmoittautuuko läsnä- 
vai poissaolevaksi 
 * Poissaolevaksi ilmoittautuminen voi olla rajoitettu erillisen luvan taakse (ei voi 
ilmoittautua poissaolevaksi sähköisessä prosessissa tai poissaolevaksi ilmoittautuminen 
tulkitaan lupahakemukseksi...?) 
 * Normaalisti on mahdollista muuttaa poissaolo läsnäoloksi 
 * Yliopistosektorilla harjoitetaan opintojen keskeyttämistä 
 * Saattaa jossain tapauksessa olla mahdollista myös muuttaa läsnäolo poissaoloksi  
 
9. Poissaolon syyn kysyminen/käsittely 
 * Rajauslain tarkoittamien tapauksien tunnistaminen (yleensä selvitetään käsittelijän 
toimesta jälkeenpäin ja merkitään oikea syy) 
 * Muu poissaolon syytä koskeva kysely 
 
10. Maksujen valinta ja maksaminen 
 * Tehtyjen ilmoittautumistietojen perusteella määräytyvät maksut 
 * Vapaaehtoiset maksut 
 
11. Ilmoittautumisen tuloksen tallentaminen  
 * OPI-perusjärjestelmään  
 * opintohallinnon järjestelmään  
 * lähdejärjestelmään HAREK/AMKOREK/muu?  
 * ylioppilaskunnan järjestelmää (käytännössä kai vain opintohallinnon järjestelmän kautta?) 
 
12. Kuittaus ja edelleen ohjaus 
 
 
NORMAALI LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN 
 
Ala/osatapaukset uuden opiskelijan tai opinto-oikeuden tapauksista (pois kohdat 3-6).  
 
 
YLEISPALVELUT 
 
Puuttuvien ilmoittautumisten valvonta ja niistä muistuttaminen 
 * Vanhojen opiskelijoiden osalta onnistuu järjestelmän käytettävissä olevalla tiedolla 
 * Voisiko HARERK/YSHJ-päässä toteuttaa jotenkin uusia opinto-oikeuksia tukevana 
palveluna? 
 * Mashupit kirje, sähköposti, tekstiviesti, facebook, tweet... 
 
Ylioppilaskuntien jäsenmaksujen toteuttaminen 
 * Mallina esim. Oodi-konsortion toteutus 
 * Lisämahdollisuutena Suomen Verkkomaksu oy -tyyppiset palvelut 


