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Jäsenet ja työskentely

• Puheenjohtajat: Mari Emmes (Centria) ja Kirsi Jokipakka (TAMK)

• Jäsenet: Otto Moilanen (LUT),  Anniina Hämäläinen (XAMK), Leena 
Hauhio (Aalto),  Annika Männikkö (UEF), Mikko Siitonen (TuAMK), 
Paula Turkki (HAMK), Risto Hanhinen (OPH), Mikko Eronen (OPH), 
Merja Väistö (OPH), Anne Kemppainen (Haaga-Helia)

• Alustana työskentelyssä käytettiin Eduuni-wikialustaa, CSC 
taustatukena.

• Alatyöryhmien väliset yhteiset kokoukset ja alatyöryhmän omat 
tapaamiset (neljä).



Miksi nämä teemat, mitä taustalla opiskelijavalinnassa?

• ”Opiskelijavalintaan liittyvä kehittäminen mm. prosessien 
yhtenäistämiseen liittyen esim. todistusten toimittaminen ja 
autentikointi. Työssä huomioidaan perustutkinto-opiskelijoiden, 
vaihto-opiskelijoiden, jatko-opiskelijoiden ja kaksois- ja yhteistutkinto-
opiskelijoiden valintaprosesseihin liittyvät erot. ”

• Kick off- tapaamisen materiaali taustamateriaalina ja määrittelytyön 
tukena. 

• Lähtötilannekartoitus mukana oleville korkeakouluille, joka auttoi 
työn jäsentämisessä.



Ennakkokysymys 1: Miten opiskelijavalinta määritellään? Mitkä tahot ja 
toimijat ovat korkeakoulussa opiskelijavalinnassa mukana?

• Opiskelijavalintaa on kaikki se toiminta, jossa henkilö otetaan opiskelijaksi 
hakemuksen kautta (tai ilman). Opiskelijaksi ottamisella tarkoitetaan, että 
henkilölle myönnetään opiskelupaikka/opiskeluoikeus. 

• Opiskelijavalinta tehdään korkeakouluissa monen eri tahon/toimijoiden 
yhteistyönä: rehtorit, opintopalvelut/hakijapalvelut, koulutuksesta 
vastaavat henkilöt ohjelmissa/yksiköissä/tiedekunnissa jne.

• Valintaperusteet laaditaan korkeakouluittain ja korkeakoulun prosessien 
mukaisesti: pääpiirteissään prosessit toimivat hyvin, mutta kansallinen 
yhteistyö kuitenkin tärkeää

• Opintopolku ja sen kehittäminen keskeisessä roolissa



Ennakkokysymys 2: Mitkä asiat opiskelijavalinnassa tarvittavissa 
dokumenteissa ovat haastavia (esim. toimitustapa, aikataulu, aitous)?

• Eri maiden koulutusjärjestelmien ja dokumenttikäytäntöjen tunteminen haasteellista ja aikaa 
vievää. 

• Kun hakija hakee useampaan korkeakouluun ja haussa tarvittavat dokumentit tarkistetaan jo 
yhdessä korkeakoulussa, niin voisiko tarkastustietoa käyttää myös toisessa korkeakoulussa? Entä 
jos hakee uudelleen seuraavassa haussa, voisiko edellisen kierroksen aikana tehtyä tarkastustyötä 
hyödyntää? 

• Korkeakoulut vaativat osittain eri dokumentteja, mikä saattaa ”hämmentää” hakijaa.

• Aikataulu luo myös omat paineet, etenkin jos hakemuksia on paljon käsiteltävänä.

• Vaikka yhteisiä toimintatapoja (amk:t) on sovittu, hakijoiden yhdenvertainen kohtelu ei 
välttämättä aina toteudu hakukelpoisuuksien arvioinnissa.

• Osalle hakijoista erityisesti paperisten liitteiden (mikäli sähköinen varmentaminen ei ole 
mahdollista) toimittaminen annetussa aikataulussa on haastavaa ja aiheuttaa hakemusten 
hylkäämistä. 

• Osa hakijoista ei tutustu annettuihin ohjeisiin kunnolla, mikä aiheuttaa lisätyötä korkeakouluissa.



Ennakkokysymys 3: Mitä erityiskysymyksiä nousee esille muusta kuin 
tutkintoon johtavasta koulutuksesta (esim. tilauskoulutus ja 
kaksoistutkinnot)?

• Muiden maiden kanssa tehtävissä yhteisissä ohjelmissa joudutaan 
tekemään kompromisseja: aikataulujen ja prosessien 
yhteensovittaminen

• Kaksoistutkinnoissa yksi haaste on osin sopimustekninen eli mitä 
sopimukseen on kirjattu ja miten tarkasti

• Eri toimijoiden välinen yhteistyö korkeakoulun sisällä on tärkeää heti 
alusta saakka, kun kaksois-/yhteistutkintoa tai koulutusviennin 
sopimusta kv-kumppanin kanssa aletaan suunnittelemaan, jotta 
opiskelijavalinnan kokonaisuus on kaikilla tiedossa



Määrittelyvaiheen työskentelyssä tunnistettuja 
kehityskohteita

• Korkeakoulujen sisäisen ja välisen yhteistyön tärkeys 
• Verkostomainen tekeminen, vertaistuki, yhdessä tekeminen
• AMK /  YO samoissa vai eri verkostoissa? OPH:n rooli?

• Jatkuva haku 
• Suomen kilpailukyvyn vahvistaminen – hyvien osaajien houkuttelu!

• Yhteiset käytänteet opiskelijavalinnassa: dokumenttien toimittaminen ja 
oikeellisuuden todentaminen, valintakokeet, tulosten ilmoittaminen/paikan 
vastaanottaminen, tiedon siirtyminen EU-maiden välillä/Suomen sisällä, 
jne.

• Hakijoiden ohjeistaminen (asiakaskokemus)

• Opintopolun kehittäminen



Pilotin teemat ja niiden kuvaus 

1. Korkeakoulujen välinen yhteistyö
• Maalomakkeet: Kootaan maakohtaiset vaatimukset 1. syklin 

korkeakouluopintoihin molempien korkeakoulusektorien virkailijoiden 
käyttöön. Selvitetään paras malli tietojen pitämiseksi ajantasalla, 
esimerkiksi korkeakoulukohtaisia päivitysvastuita maittain. Uusien maiden 
osalta työ vähintään aloitetaan.

• Hakukelpoisuuden tarkistaminen: Selvitetään tarvetta laajentaa 
korkeakoulujen yhteistyötä amk-/kandi-tutkinto-ohjelmien yleisten 
hakukelpoisuuksien tarkistamisessa amk-sektorin toimintamallin 
mukaisesti. Lisäksi tarkistetaan, onko Opintopolun kehittäminen 
mahdollista niin, että sinne jäisi tieto tarkistetusta 
korkeakoulukelpoisuudesta seuraavien hakukierrosten käyttöön, ja onko 
tarpeellista siirtyä hakemuskohtaisuudesta osin henkilöperusteiseen 
tietoon.



Pilotin teemat ja niiden kuvaus 

2. Hakijan ohjeistaminen ja asiakaskokemuksen parantaminen

• Maatietolomakkeiden pohjalta on mahdollista tehdä koonti 
maakohtaisista vaatimuksista korkeakouluopintoihin julkisille 
verkkosivuille myös hakijoiden nähtäväksi. Listan yhteydessä 
mahdollista kertoa hakijalle maakohtaista tietoa tutkinnoista 
vaadittavista todistuksista tai muista hakulomakkeen liitteistä 
(esimerkiksi viralliset käännökset). Sopiva sijainti listalle voisi olla 
Opintopolku/Studyinfo. Tällä varmistetaan parempi asiakaskokemus 
koulutukseen hakeutumisessa hakukelpoisuuden ja siitä viestimisen 
osalta.



Pilotin teemat ja niiden kuvaus 

3. Joustava haku

• Selvitetään koko korkeakoulukentän käytänteet joustavan haun osalta.

• Tehdään joustavasta hausta opas korkeakouluille, jossa selkiytetään terminologia 
ja käsitteet, kerrotaan, millä eri tavoin joustavaa hakua voidaan käyttää ja mitkä 
ovat sen hyviä ja huonoja puolia. Kerrotaan vinkkejä ja yritetään löytää 
kehitettäviä asioita. Hyvä vinkki on esimerkiksi se, että kun hakijoita hyväksytään 
pitkin vuotta, mutta opinnot alkavat vasta virallisesti myöhemmin, niin kyseiset 
hakijat voivat aloittaa oniline-opinnot avoimen kautta. Joustavan haun hyviä 
puolia kilpailukyvyn puolesta on juuri se, että siinä voidaan hyväksyä hakija 
esimerkiksi kahden viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä. Normaalit 
hakuprosessit kestävät todella kauan ajatellen kansainvälisiä hakijoita. Tuodaan 
oppaan avulla joustava haku tutuksi korkeakouluille. Mietitään myös ohjeistus 
Opintopolun näkökulmasta virkailijoille.

• Tarkastellaan joustavaan hakuun liittyvää markkinointia (Study in Finland, 
Opintopolku/Studyinfo), ja huomioidaanko joustava haku riittävästi.



Pilottiin osallistujat ja resurssit

• Pilotin tehtävät jaetaan niiden mukana olevien korkeakoulujen 
kesken, jotka ovat olleet pilottia suunnittelemassa. Lisäksi 
kiinnostuneita korkeakouluja voi tulla mukaan.

• Opintopolun muutosten osalta on mahdollista tehdä virkatyötä, 
mutta tekniset muutokset pitää huomioida erikseen ja niihin laatia 
kustannusarvio. Korkeakoulujen osalta työaika kuuluu pilotissa 
mukanaoloon.



Muut selvitettävät asiat

• OPH:n tutkintojen tunnistamisen yksikön asiantuntijaroolin ja muiden 
mahdollisten sidosryhmien hyödyntäminen pilotissa selvitetään.

• Tiedonkeruu hakijoilta ja sen hyödyntäminen liittyen agenttien käyttöön 
korkeakouluihin hakeutuessa. 

• Vipuseen tiedonkeruu korkeakoulujen joustavan haun käytöstä. Tämä 
vaatisi muutoksen Opintopolun raportointiin.

• Pilotin yhteistyö muiden alatyöryhmien kanssa ja muun teemaan liittyvän 
kansallisen kehitystyön huomioiminen (esimerkiksi ammattikorkeakoulujen 
opiskelijavalinta). 

• Muuta?



Pilottiehdotuksilla saavutettava lisäarvo 

1. Korkeakoulujen välinen yhteistyö
• Korkeakoulujen toimijoiden tiedon jakaminen ja yhteiskehittäminen. Hyvien 

käytänteiden jakaminen ja yhdessä työskentely. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot 
yhdessä samojen asioiden äärellä.

2. Hakijan ohjeistaminen ja asiakaskokemuksen parantaminen
• Suomalaiseen koulutukseen hakeutumisen sujuvoituminen ja hakijakokemuksen 

parantaminen – positiivinen vaikutelma. Korkeakoulujen näkökulmasta yksittäisen 
hakijan ohjeistamisen tarve vähentyy. Palvelun nopeus ja laatu.

3. Joustava haku
• Yksi reitti lisää hakeutua suomalaiseen koulutukseen joustavasti hakijan 

näkökulmasta. Parhaiden mahdollisten hakijoiden houkuttelu ja sitouttaminen.



• Kysymyksiä?

Kiitos!


