
OPH luo yhteishaun
Määrittää haulle 

tarvittavat 
aikaparametrit

Opetushallitus korkeakoulu ATK hakija

Julkaisee haun

OPH kopioi 
koulutustarjonnan 
edelliseltä vuodelta 
seuraavalle vuodelle 
(haku+tarjonta+hak

ukohteet)

OPH päivittää 
yhteishakua 

koskevan yleisen 
ohjeistuksen 

(opintopolku.fi + 
kielet)

YTJ:stä 
organisaatiotiedot

KELAlle tarjonta, 
organisaatiot, 

koodistot, 1 krt / kk

Tallentaa 
koulutustarjonnan

Korkeakoulu 
julkaisee 

koulutustarjonnan

Yhteistyöstä 
tiedottaminen 
(vastuu – kk - 

tehtävä)

ATK indeksoi ja 
julkaisee 

koulutustarjonnan 
näkyviin 

opintopolku.fi

Tarjonnan 
massajulkaisu 
määritettynä 

päivänä

Etsii koulutusta

Tutustuu 
valintaperusteisiin

Vertailee ja karsii 
koulutuksia 

(muistilistalta)

Hakija tutustuu 
koulutuksiin ja 

minne voisi hakea

Hakulomakepohjan 
liittäminen hakuun

Hakulomakkeen 
testimuutokset

Luo 
hakukohderyhmät 
ja niiden säännöt

Laatii 
hakulomakkeen 

lisäkysymykset ja 
liitepyynnöt

ODW:hen 
datasiirrot joka 
päivä ja sieltä 

Vipuseen

Pyytää lomakkeen 
generoinnin ATK-

hemmolta

Hakulomake aukeaa 
määriteltynä 

päivänä ja 
kellonaikana

Täyttää 
hakemuksen:
- hakukohteet

- lupatiedot
- henkilötiedot
- kelpoisuudet
- osaaminen

- lisäkysymykset

Korkeakoulu 
neuvoo hakijaa

Lisää hakukohteita 
2. hakuaikana:

- OHP
- 1. hakuajan kk

Mahdolliset 
lomakemuutokset:

- OHP
- yhteys 

korkeakoulu

Liitteiden lähetys

Hakija voi perua 
hakemuksen

Toimittaa 
mahdolliset 

ennakkotehtävät 
yms.

Hakulomakemuutos
ten tekeminen

Korkeakoulut 
tallentavat 
paperiset 

hakulomakkeet

Paperihakemusten 
jälkikäsittely 
(pyydettävä 
poiminta)

Muodostaa 
hakemus-OIDin

ATK jälkikäsittelee 
tallennetut 
hakemukset

Sähköpostivahvistus 
hakijalle

Yskilöinnin 
erityistilanteiden ja 
virheiden selvitys

Hetuttomien 
passivointi + 
hakemusten 

yhdistäminen

Korkeakoulu yksilöi 
hetuttomat hakijat

Korkeakoulut 
käsittelevät liitteet

Korkeakoulu 
tarkistaa 

hakukelpoisuuden 
ja merkitsee sen

ATK muodostaa 
henkilö-OIDin 

hakijalle

YO-tutkintotiedot 
YTL:stä

Korkeakoulututkinto
suoritukset ja 
opiskelutieto 
Virrasta esim. 

ensikertalaisuuden 
päättelyä varten

Henkilötiedot ja 
automaattinen 

yksilöinti VTJ:stä

Hakulomakkeen 
sulkeutuminen 
määriteltynä 

päivänä ja 
kellonaikana

Hakee hakemukset 
rajapinnasta jos 
valinnat omissa 
järjestelmissä

Luo valintaryhmän

Luo valintaryhmälle 
1. valinnan vaiheen 

ja 1. 
valintatapajonon

Muodostaa 
ensikertalaisten 

hakijaryhmän ja sille 
laskentakaavan

Tarjonnan 
synkronointi

Koulutustarjonnan 
siirtäminen 

valintapuolelle

Mallintaa amk-
puolen 

valintaperustesuosit
uksen 

laskentakaavat ja 
jonot

Mallintaa 
yhteisvalintojen 

valintaperusteet (?)

Luo omia 
valintaryhmiä

Siirtää hakukohteet 
oikeaan 

valintaryhmään

Luo omille 
hakukohteilleen 

tarvittavat valinnan 
vaiheet, 

valintatapajonot, 
hakijaryhmät, 

laskentakaavat ja 
kiinnittävät 

jonokriteerit

Merkitsee 
aloituspaikat 

valintatapajonoille

Hakukelpoisuuslask
ennat ja 

koekutsuajot + 
esivalintalaskennat

Koekutsukirjepohjie
n muodostaminen

Muokkaa 
koekutsukirjepohjaa

Muodostaa 
koekutsut ja 

lähettää ehkä kutsut 
hakijoille

Saa ehkä koekutsun

Osallistuu 
mahdollisesti 

kokeeseen

Suoritukset ja 
ensikertalaisuus 
valintoja varten 

suresta

Tallentaa 
koetulokset yms.

Korkeakoulu siirtää 
valintojen tulokset 

sijoitteluun

Korkeakoulu 
suorittaa 

valintalaskennan

Tuo 
valintatapajonot 

omista 
järjestelmistä 

valintapalveluun 
(excel tai rajapinta)

OPH suorittaa 
sijoittelun ajastus

ATK sijoittelee 
hakijat asetetun 

ajastuksen mukaan

Hyväksyy 
valintaesityksen

Korkeakoulu 
lähettää 

hyväksymiskirjeet

Lähettää hakijalle s-
postin kun paikka 

vastaanotettavissa

Varasijasäännöt 
astuvat voimaan 

määriteltynä 
päivänä

OPH lähettää 
hylkäyskirjeet + 

hyväksymiskirjeet

Ottaa paikan 
vastaan (tai sitten 

ei)
- OHP tai kirje 

korkeakouluun

Tallentaa 
opiskelupaikan 
vastaanotto- ja 

ilmoittautumistietoj
a

Hakija ottaa 
opiskelupaikan 

ehdollisesti vastaan

Ilmoittautuu läsnä- 
tai poissaolevaksi 

OILIssa

ATK siirtää session 
OHP:stä OILIiin

Sijoittelu täyttää 
peruneiden, ei 
vastaanottanut 
määräaikana + 

tarvittasessa poissa 
olevaksi 

ilmoittautuniden 
tilalle uusia 

hyväksyttyjä + 
peruu ehdolliset 
vastaanotot kun 

hakija hyväksytään 
ylemmälle toiveelle 

Lähettää varasijalta 
hyväksyttyjen 

kirjeet

OPH tekee 
korkeakoulun 

pyynnöstä 
ylimääräisiä  

varasijahyväksymisi
ä

Paikan 
vastaanottomahdoll

isuus päättyy 
OHP:ssä 

määriteltynä 
päivänä ja 

kelloinaikana

Sijoittelu peruu 
varasijat 

määriteltynä 
päivänä + 

muuttaaehdolliset 
vastaanotot sitoviksi

KELAan paikan 
vastaanottaneet

Valinta-aineistot 
Tilastokeskukseen

Sijoittelu päättyy 
määriteltynä 

päivänä

Oikaisut yms. Tekee 
käsin korjaukset 

todistustarkistusten 
kautta tulleisiin 

muutoksiin 
(sijoittelun jälkeen)

Uusi sijoittelu aina 
kun on muutettu 

jotain

koulutustiedotus hakeminen valinnat valinnat
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