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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 36 
ja 38 §:n, ammattikorkeakoululain sekä opiskelijavalinta-
rekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 
muuttamisesta  

 
 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yli-
opistolakia, ammattikorkeakoululakia sekä 
opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastut-
kintorekisteristä annettua lakia. Muutoksia 
ehdotetaan yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen hakumenettelyyn ja opiskelijavalin-
taan korkeakouluopintoihin pääsyn sujuvoit-
tamiseksi. Esityksen mukaan yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavaan 
koulutukseen haettaisiin korkeakoulujen yh-
teisessä valtakunnallisessa yhteishaussa ja 
ammattikorkeakoulujen neljä sähköistä haku-
järjestelmää ja yliopistojen yksi sähköinen 
hakujärjestelmä yhdistettäisiin yhdeksi kor-
keakoulujen hakujärjestelmäksi. Yliopistola-
kiin ja ammattikorkeakoululakiin ehdotetaan 

lisättäväksi säännös, jonka mukaan osa haet-
tavista opiskelupaikoista voitaisiin varata 
henkilöille, jotka eivät ole aikaisemmin suo-
rittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mu-
kaista korkeakoulututkintoa tai vastaanotta-
neet korkeakoulututkintoon johtavaa opiske-
lupaikkaa. Opiskelijavalintarekisteristä ja 
ylioppilastutkintorekisteristä annettuun lakiin 
ehdotetaan lisättäväksi uuden yhteishaku- ja 
valintajärjestelmän edellyttämät korkeakou-
lujen valtakunnallista tietovarantoa koskevat 
säännökset.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo-
den 2014 alusta. 
 
 

————— 
 



 HE 44/2012 vp  
  

 

2 

 
SISÄLLYS 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ.............................................................................1 
SISÄLLYS..................................................................................................................................2 
YLEISPERUSTELUT ................................................................................................................4 
1 NYKYTILA......................................................................................................................4 
1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö...................................................................................................4 

Korkeakoulujen opiskelijavalinta..............................................................................4 
Korkeakoulutukseen hakeneet, valitut ja paikan vastaanottaneet .............................5 
Valintaperusteet.........................................................................................................5 
Hakukelpoisuus .........................................................................................................7 
Korkeakoulujen yhteishaut........................................................................................8 
Koulutukseen hakeutumisvelvoite työmarkkinatuen ehtona...................................10 
Opiskelupaikan vastaanottaminen ...........................................................................11 

1.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö .....................................11 
Tanska .....................................................................................................................12 
Ruotsi ......................................................................................................................13 
Norja........................................................................................................................14 
Hollanti....................................................................................................................15 

1.3 Nykytilan arviointi ..........................................................................................................16 
Korkeakoulutukseen siirtyminen.............................................................................16 
Uudet korkeakouluopiskelijat..................................................................................17 
Hakukelpoisuus .......................................................................................................18 
Korkeakoulujen yhteishaut......................................................................................18 
Opiskelupaikan vastaanottaminen ...........................................................................20 
Koulutukseen hakeutumisvelvoite työmarkkinatuen ehtona...................................20 

2 ESITYKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET EHDOTUKSET ..................................21 
2.1 Tavoitteet ........................................................................................................................21 
2.2 Toteuttamisvaihtoehdot...................................................................................................21 

Ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevien aseman parantaminen...................21 
Korkeakoulujen hakujärjestelmät ............................................................................23 

2.3 Keskeiset ehdotukset.......................................................................................................24 
3 ESITYKSEN VAIKUTUKSET......................................................................................25 
3.1 Taloudelliset vaikutukset ................................................................................................25 
3.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan............................................................................28 
3.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset .........................................................................................29 
4 ASIAN VALMISTELU..................................................................................................31 
4.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto .........................................................................................31 
4.2 Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen.......................................................................33 
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT................................................................................35 
1 LAKIEHDOTUSTEN PERUSTELUT...........................................................................35 
1.1 Yliopistolaki....................................................................................................................35 
1.2 Ammattikorkeakoululaki.................................................................................................37 
1.3 Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä ..................................39 

1 a luku  Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto .....................................40 
2 TARKEMMAT SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRÄYKSET .................................................46 
3 VOIMAANTULO...........................................................................................................46 
4 SUHDE PERUSTUSLAKIIN JA SÄÄTÄMISJÄRJESTYS .........................................47 



 HE 44/2012 vp  
  

 

3

LAKIEHDOTUKSET ..............................................................................................................52 
Laki yliopistolain 36 ja 38 §:n muuttamisesta.........................................................52 
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta..........................................................54 
Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 
muuttamisesta..........................................................................................................56 
Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta 
tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä ......................................................56 

LIITTEET .................................................................................................................................59 
RINNAKKAISTEKSTIT .........................................................................................................59 

Laki yliopistolain 36 ja 38 §:n muuttamisesta.........................................................59 
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta..........................................................62 
Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 
muuttamisesta..........................................................................................................66 
Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta 
tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä ......................................................66 

ASETUSLUONNOS ................................................................................................................71 
korkeakoulujen yhteishausta ...................................................................................71 



 HE 44/2012 vp  
  

 

4 

 
 

YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyti la  

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Korkeakoulujen opiskelijavalinta 

Korkeakoulujen opiskelijavalinnoista sää-
detään yliopistolain (558/2009) 36 §:ssä ja 
ammattikorkeakoululain (351/2003) 22 §:ssä. 
Yliopistolain 36 §:n 1 momentin mukaan 
opiskelijat ottaa yliopisto. Opiskelija otetaan 
suorittamaan sekä alempaa että ylempää kor-
keakoulututkintoa, jompaakumpaa näistä tut-
kinnoista tai jatkotutkintoa. Ammattikorkea-
koululain 22 §:n 3 momentin mukaan opiske-
lijat ottaa ammattikorkeakoulu sen mukaan 
kuin valtioneuvoston asetuksella tarvittaessa 
säädetään. Ammattikorkeakouluista annetun 
valtioneuvoston asetuksen (352/2003) 18 §:n 
mukaan opiskelija otetaan ammattikorkea-
koulun koulutusohjelmaan tai koulutusoh-
jelman suuntautumisvaihtoehtoon. 

Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi 
suunnitelman opetus- ja kulttuuriministeriön 
hallinnonalan koulutuksen ja yliopistoissa 
harjoitettavan tutkimuksen kehittämisestä 
hyväksymisvuotta ja sitä seuraavaa viittä ka-
lenterivuotta varten. Kehittämissuunnitel-
massa esitetään myös koulutustarve-
ennakointeihin perustuvat koulutustarjonnan 
alakohtaiset määrälliset tavoitteet. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen väli-
sessä ohjausprosessissa sovitaan määrällisten 
tavoitteiden kohdentumisesta eri korkeakou-
luihin sekä ajoittumisesta sopimuskaudelle. 

Sovittujen tavoitteiden pohjalta yliopistot 
ja ammattikorkeakoulut päättävät itsenäisesti 
valittavien opiskelijoiden määrästä ja opiske-
lijavalinnan perusteista. Silloin, kun opiskeli-
joiden määrän rajoittamisen vuoksi koulutuk-
seen ei voi ottaa kaikkia hakijoita, hakijoihin 
on sovellettava yhdenmukaisia valintaperus-
teita. Hakijoiden yhdenvertaisuuden turvaa-
miseksi valintaperusteista tulee päättää ja 
niistä tiedottaa ennen opiskelijavalintojen al-
kamista. 

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut valitse-
vat opiskelijansa useimmiten hakijan aikai-

semman opintomenestyksen tai valintakoe-
menestyksen tai molempien perusteella. Li-
säksi valintaan voi vaikuttaa muun muassa 
työkokemus tai ennakkotehtävä. Useilla yli-
opistojen koulutusaloilla, esimerkiksi teknii-
kan, kauppatieteen, lääketieteen ja tietojen-
käsittelytieteen alalla sekä osittain opettajan-
koulutuksessa on käytössä alakohtainen yh-
teisvalinta tai valintakoeyhteistyö. Myös 
ammattikorkeakoulut tekevät valintakoeyh-
teistyötä, jolloin samassa valintakoeryhmässä 
olevat koulutusohjelmat hyväksyvät toisessa 
ammattikorkeakoulussa suoritetun valintako-
keen. 

Hakijat voidaan erilaisen koulutustaustan 
vuoksi jakaa valinnoissa erillisiin ryhmiin. 
Tällöin yhdenmukaisia valintaperusteita on 
sovellettava samaan ryhmään kuuluviin haki-
joihin. Yliopistolaissa säädetään lisäksi, että 
yliopisto voi jonkin kieliryhmän koulutustar-
peen turvaamiseksi rajoitetusti poiketa yh-
denmukaisista valintaperusteista. 

Hakijoiden jakaminen erillisiin ryhmiin 
koulutustaustan perusteella perustuu siihen, 
että samojen valintaperusteiden soveltaminen 
erilaisen koulutustaustan omaaviin hakijoihin 
ei ole mahdollista tai se ei olisi opiskelijava-
linnan tavoitteiden kannalta tarkoituksenmu-
kaista. Perustuslaillisesta yhdenvertaisuuspe-
riaatteesta johtuen yhdenvertaisuutta on kui-
tenkin pyrittävä toteuttamaan valintaperus-
teissa ja muissa valintaan vaikuttavissa jär-
jestelyissä myös eri hakijaryhmien välillä. 
Hakijoiden ryhmittelyyn perustuvat valinta-
menettelyt eivät vaativuudeltaan saa asettaa 
hakijoita eriarvoiseen asemaan ja valinnoissa 
hakijoita on verrattava yhtäläisin perustein. 

Yliopistolain perusteluiden (HE 7/2009) 
mukaan erilaiseen koulutustaustaan liittyviä 
ryhmiä voivat muodostaa muun muassa yli-
oppilastutkinnon suorittaneet, ammatillisen 
perustutkinnon suorittaneet, ulkomailla kou-
luopintonsa suorittaneet, korkeakoulututkin-
non suorittaneet, avoimen yliopiston opintoja 
suorittaneet ja erilaisiin muuntokoulutuksiin 
hakeneet. Perusteluiden mukaan hakijoita ei 
voida tällaisten ryhmien sisällä jakaa edel-
leen ryhmiin. 
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Erilaisten ryhmien muodostamiseen rinnas-
tuu myös lisäpisteiden tai muiden hyvitysten 
antaminen erityisellä perusteella. Tällaisessa 
menettelyssä on usein kysymys koulutuspo-
liittisten tavoitteiden saavuttamisesta ja tosi-
asiallisen yhdenvertaisuuden takaamisesta. 

 
Korkeakoulutukseen hakeneet, valitut ja 
paikan vastaanottaneet 

Korkeakouluihin hakeneiden määrä on 
noussut runsaalla neljänneksellä lukuvuodes-
ta 2006—2007 lukuvuoteen 2009—2010. 
Ammattikorkeakouluihin hakeneiden määrä 
on kasvanut yliopistoihin hakeneiden määrää 
selvästi enemmän, noin kolmanneksella. Tä-
hän on vaikuttanut esimerkiksi se, että vie-
raskieliseen koulutukseen hakeneiden määrä 
on kasvanut merkittävästi. Osan muutoksesta 
selittää tilastointitavan muutos. 

Syksyllä 2011 alkavaan ammattikorkea-
koulujen ja yliopistojen yhteishauissa ja eril-
lisissä hauissa mukana olleisiin koulutuksiin 
haki yhteensä 157 739 henkilöä. Hakijoista 
55 prosenttia oli naisia. Koulutukseen hyväk-
syttiin runsaat 59 000 henkilöä, heistä 53 
prosenttia oli naisia. Paikan vastaanotti vajaat 
56 000 henkilöä. Koulutukseen hyväksytty-
jen ja paikan vastaanottaneiden määrän eroa 
selittää osittain se, että hakija voi tulla hy-
väksytyksi useissa eri hauissa. Suurin osa 
hakijoista pyrki vain yliopistoon tai vain 
ammattikorkeakouluun. Sekä ammattikor-
keakouluun että yliopistoon haki vajaat 27 
000 henkilöä eli noin 17 prosenttia kaikista 

hakijoista. Molemmille sektoreille hakeneista 
noin kymmenelle prosentille (2 924 henki-
löä) tarjottiin paikkaa sekä ammattikorkea-
koulusta ja yliopistosta. Heistä suurin osa (82 
prosenttia) otti paikan vastaan yliopistokou-
lutuksesta. (Koulutusnetti: Ammattikorkea-
kouluun ja/tai yliopistoon hakeneet, hyväksy-
tyt ja paikan vastaanottaneet, 5.4.2012) 

Kevään 2011 yliopistojen yhteishaun haki-
joista 88 prosenttia ja hyväksytyistä 95 pro-
senttia oli ylioppilaita. Ammatillisella tutkin-
nolla hakeneita, hyväksyttyjä ja paikan vas-
taanottaneita on huomattavasti enemmän 
ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissa. 
Ammattikorkeakouluihin nuorten yhteishaus-
sa ammatillisella perustutkinnolla hakevien 
osuus oli 27 prosenttia ja hyväksyttyjen 
osuus 25 prosenttia. 

Ammattikorkeakoulujen syksyllä 2011 al-
kaneeseen koulutukseen haki lukion päästö-
todistuksen perusteella 788 henkilöä. Heistä 
160 hyväksyttiin koulutukseen. Alle 3-
vuotisen ammatillisen koulutuksen perusteel-
la hakeneita oli 3 480. Heistä koulutukseen 
hyväksyttiin 972. Osuudet vastaavat noin 
kolmea prosenttia kaikista ammattikorkea-
koulujen tutkintoon johtavaan koulutukseen 
hakeneista ja hyväksytyistä. 

Suurin osa kevään 2011 ammattikorkea-
koulujen ja yliopistojen yhteishaun hakijoista 
ja hyväksytyistä on alle 22-vuotiaita. Kevään 
2011 korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa 
alle 22-vuotiailla hakijoilla oli yli 22-
vuotiaisiin hakijoihin nähden paremmat 
mahdollisuudet tulla valituksi koulutukseen. 

 
Ikäjakauma Hakijat YO 

% 
Hyväksytyt YO 
% 

Hakijat AMK 
% 

Hyväksytyt 
AMK % 

alle 21-vuotiaita 54 66 55 62 
22–24-vuotiaita 19 16 21 19 
25–29-vuotiaita 14 10 14,5 11,5 
yli 30-vuotiaita 12 8 9,5 7,5 

 
(Ikäjakauma syksyllä 2011 alkavaan koulutukseen hakeneista ja hyväksytyistä. Lähde: OPH, 

ammattikorkeakoulujen hakurekisteri, yliopistojen hakurekisteri) 
 
 

Valintaperusteet 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on seurannut 
uusien ylioppilaiden sijoittumista korkeakou-

lutukseen ja sopi korkeakoulujen kanssa so-
pimuskaudella 2004—2006 ja 2007—2009 
tavoitteesta nostaa samana vuonna toisen as-
teen päättäneiden osuutta uusista opiskeli-
joista noin 50 prosenttiin. Uusina ylioppilai-
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na pidetään niitä korkeakouluihin hakeneita, 
jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon 
samana tai edellisenä lukukautena ja joilla on 
myös lukion päättötodistus. Tavoitteeseen ei 
kuitenkaan ole päästy. Osittain tämä johtuu 
siitä, että samoin valintaperustein valittavia 
muita kuin uusia ylioppilaita on yliopistoissa 
ollut yli kaksi kolmasosaa ja ammattikorkea-
kouluissa neljä viidesosaa. 

Keväällä 2007 uusien ylioppilaiden osuus 
oli 39 prosenttia kaikista kevään yliopistojen 
ns. päävalinnoissa opiskelupaikan vastaanot-
taneista ja 30 prosenttia ammattikorkeakou-
lujen nuorten koulutuksen yhteishaussa pai-
kan vastaanottaneista. Uusien ylioppilaiden 
mahdollisuuksien parantamiseksi yliopistot 
antoivat uusille ylioppilaille lisäpisteitä jois-
sain koulutuksissa. Myös eri vuosina suori-
tettuja ylioppilastutkinnon arvosanoja pistey-
tettiin eri tavoin. Eduskunnan apulaisoikeu-
sasiamies katsoi uusille ylioppilaille annetta-
vat lisäpisteet ja eri vuosina suoritettujen yli-
oppilastutkinnon arvosanojen erilaisen pis-
teytyksen yhdenvertaisuuden vastaisiksi 
(AOA 24.10.2007). Eduskunnan apulaisoi-
keusasiamiehen päätöksen jälkeen lisäpisteis-
tä uusille ylioppilaille pääsääntöisesti luovut-
tiin ja ylioppilastutkinnoista annettavia pis-
teitä tarkistettiin vuoden 2008 valinnoista al-
kaen. 

Uusien ylioppilaiden osuus kaikista yli-
opistojen kevään 2011 yhteishauissa paikan 
vastaanottaneista oli 35 prosenttia. Ammatti-
korkeakoulujen nuorten yhteishaussa uusia 
ylioppilaita oli 25 prosenttia paikan vastaan-
ottaneista. Valinnan perusteiden tarkistami-
sen vaikutuksia uusien ylioppilaiden osuu-
teen ei koko korkeakoululaitoksen tasolla 
pystytä erittelemään. Eräissä alakohtaisissa 
valintayhteistyön rakenteissa, kuten lääketie-
teissä ja kauppatieteissä on arvioitu, että lisä-
pisteiden poistamisen vaikutus oli alan valin-
tojen kannalta merkittävä ja hidasti uusien 
ylioppilaiden alalle pääsyä. Lääketieteellisiin 
tiedekuntiin hyväksyttyjen uusien ylioppilai-
den osuus on ollut voimakkaassa laskussa. 
Vuonna 2011 eri tiedekuntien lääkärikoulu-
tukseen hyväksytyistä oli saman vuoden yli-
oppilaita reilusti alle 20 prosenttia. Hammas-
lääketieteessä ja eläinlääketieteessä heitä oli 
alle 10 prosenttia. Kauppatieteellisen alan 
yhteisvalinnassa hakuvuonna ja edellisenä 

vuonna ylioppilastutkinnon suorittaneiden 
osuus koulutukseen hakeneista oli 53,7 pro-
senttia ja hyväksytyistä 59,5 prosenttia vuon-
na 2007, vastaavasti 52 prosenttia hakeneista 
ja 53,6 prosenttia hyväksytyistä vuonna 2008 
ja vastaavasti 52,8 prosenttia hakeneista ja 
52,9 prosenttia hyväksytyistä vuonna 2011. 
Vuosina 2005—2007 yhteispistevalinnassa 
annettiin hakuvuotta edeltävän vuoden ke-
väällä ylioppilastutkinnon (YO, IB, RP, EB) 
suorittaneille yksi lisäpiste ja hakuvuotta 
edeltävän vuoden syksyllä ja hakuvuoden 
keväällä ylioppilastutkinnon suorittaneille 
kaksi lisäpistettä. Lisäksi vuonna 2007 valit-
tiin hakuvuotta edeltävän vuoden syksyllä ja 
hakuvuoden keväällä ylioppilastutkinnon 
(YO, IB, RP, EB) suorittaneita noin 10 pro-
senttia sisäänotosta suoraan tutkinnon arvo-
sanojen perusteella. 

Uuden yliopistolain eduskuntakäsittelyn 
yhteydessä keväällä 2009 eduskunnan perus-
tusvaliokunta totesi lausunnossaan, että yli-
opisto voi koulutuspoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi myös kohtuullisessa määrin 
suosia tiettyjä yleisin kriteerein määriteltyjä 
hakijaryhmiä, kuten vastavalmistuneita yli-
oppilaita (PeVL 7/2009 vp). Eräät yliopisto-
alat ovat harkinneet uusille ylioppilaille an-
nettavien lisäpisteiden myöntämistä. Useat 
korkeakoulut ja alat ovat pyrkineet muuten 
tarkistamaan opiskelijavalinnan perusteita, 
jotta uusien ylioppilaiden pääsy korkeakoulu-
tukseen sujuvoituisi. Mahdollisina keinoina 
on nähty esimerkiksi pääsykoekirjallisuuden 
julkaiseminen ylioppilaskokeiden jälkeen tai 
valintakoekysymysten perustuminen kokees-
sa jaettavaan aineistoon (ns. aineistokoe). 

Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuk-
seen siirtymistä ja koulutuksen keskeyttämis-
tä pohtinut työryhmä esitti maaliskuussa 
2010 myös toisen asteen todistuksiin perus-
tuvan opiskelijavalinnan lisäämistä ja niin 
sanottua suoravalintaa, jossa tietyn tasoisilla, 
alan kannalta relevanteilla edellisen koulu-
tusasteen arvosanoilla voisi tulla suoraan va-
lituksi koulutukseen. Ammattikorkeakoulu-
jen opiskelijavalinnassa suoravalintaa ei juu-
rikaan käytetä. Yliopistoissa todistusten pe-
rusteella valittuja on eniten luonnontieteelli-
sellä, teknillistieteellisellä ja kauppatieteelli-
sellä alalla. Kevään 2011 yliopistojen yhteis-
haussa ja erillisissä hauissa todistusten perus-
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teella hyväksyttiin yhteensä 10 175 hakijaa. 
Heistä 7 226 otti paikan vastaan. (HAREK: 
Todistusten perusteella hyväksytyt ja paikan 
vastaanottaneet 14.10.2011) Työryhmän esi-
tyksiä koskeneella lausuntokierroksella useat 
lausunnonantajat totesivat, että todistusvalin-
tojen lisääminen ei ole mahdollista, mikäli 
ylioppilastutkintoa ei samanaikaisesti kehite-
tä.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitta-
massa Helsingin yliopiston ylioppilastutkin-
non arvosanojen vertailtavuutta koskevassa 
tutkimushankkeessa on todettu, että arvosa-
nojen vaativuustaso vaihtelee aineittain ja 
kirjoituskerroittain, että osa kirjoittajista va-
litsee helppojen aineiden yhdistelmiä ja osa 
joutuu opintosuunnitelmiensa vuoksi kirjoit-
tamaan useita vaikeita sekä, että kirjoitetta-
vissa aineissa ja niiden kombinaatioissa on 
merkittäviä eroja sukupuolten välillä. Tutki-
joiden mukaan näistä seuraa, että yliopistojen 
opiskelijavalinnoissa on ylioppilastutkinnon 
arvosanojen perusteella mahdotonta missään 
aineessa validisti asettaa hakijat järjestykseen 
osaamisen tai oppimispotentiaalin tms. suh-
teen ja siksi arvosanojen huomioiminen on 
kaikissa aineissa hakijoiden oikeusturvaa 
loukkaavaa. Tutkijoiden ministeriölle esittä-
män näkemyksen mukaan tyttöjen ja poikien 
tyypillisesti kirjoittamien aineiden ja aine-
kombinaatioiden arvosanatasojen erot ovat 
selkeästi tasa-arvolain vastaisia, sillä ne tuot-
tavat merkittävän ja hallitsemattoman suku-
puoleen linkittyvän edun tai haitan jatkokou-
lutukseen hakeuduttaessa. 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjel-
man mukaan ylioppilastutkinnon hyödyntä-
misen mahdollistamiseksi tutkintoa kehite-
tään parantamalla koearvosanojen vertailu-
kelpoisuutta ja kehittämällä tutkintoon yleis-
sivistystä sekä tiedon käsittelyn ja pätevyy-
den arvioinnin taitoja mittaava koe. 

Tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeu-
tuvat voidaan aiempien korkeakouluopinto-
jen perusteella jakaa kolmeen hakijaryh-
mään. Suurimman ryhmän muodostavat ha-
kijat, joilla ei ole aiempaa vastaavan tasoista 
tutkintoa tai opiskeluoikeutta (ensimmäistä 
opiskelupaikkaansa hakevat). Nykyisin en-
simmäistä opiskelupaikkaansa hakeneet 
muodostavat kaksi kolmannesta ja muut 
ryhmät yhden kolmanneksen koulutukseen 

hyväksytyistä. Ryhmien koot sekä hakijoissa 
että hyväksytyissä vaihtelevat erittäin paljon 
korkeakouluittain, koulutusaloittain ja var-
sinkin hakukohteiden tasoilla. 

Toisen hakijaryhmän muodostavat ne haki-
jat, jotka hakeutuvat aiempaa tutkintoaan tai 
kesken olevia opintojaan vastaamattomalle 
alalle (alan vaihtajat). Tällainen hakija voi 
olla esimerkiksi ammattikorkeakoulun tek-
niikan alalta yliopistoon oikeustieteelliseen 
koulutukseen hakeutuva tai aiemmin esimer-
kiksi yliopiston luonnontieteellisen alan tut-
kinnon suorittaneen hakeutuminen kauppa-
tieteelliselle alalle. Ryhmään kuuluvat vali-
taan pääsääntöisesti samojen valintaperustei-
den mukaan kuin ensimmäistä opiskelupaik-
kaansa hakevat. 

Kolmannen hakijaryhmän muodostavat ha-
kijat, jotka siirtyvät jatkamaan opintojaan 
toisessa koulutuksessa opintojensa aikana tai 
tutkinnon suoritettuaan (siirtyjät). Toisin 
kuin kahdessa muussa ryhmässä, siirtyminen 
ei tarkoita kokonaan uusien opintojen aloit-
tamista, vaan opintojen jatkamista siten, että 
alkuperäiset opinnot keskeytyvät siirtymisen 
seurauksena ja jatkuvat uudessa koulutukses-
sa. Siirtyminen edellyttää riittävää aiempien 
opintojen ja haettavana olevan koulutuksen 
sisällöllistä vastaavuutta, jotta valinta voi-
daan tehdä korkeakoulututkinnon osien ja 
yksittäisten opintosuoritusten perusteella. 

Edellä esitetystä poikkeaa Bolognan pro-
sessin mukainen siirtyminen ylempään kor-
keakoulututkintoon johtaviin opintoihin 
alemman korkeakoulututkinnon suorittami-
sen jälkeen. 

 
Hakukelpoisuus 

Yliopistolain 37 §:ssä säädetään kelpoisuu-
desta korkeakoulututkintoon johtaviin opin-
toihin. Pelkästään alempaan korkeakoulutut-
kintoon tai sekä alempaan että ylempään 
korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin 
voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on 
suorittanut ylioppilastutkinnon järjestämises-
tä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun 
tutkinnon, vähintään kolmivuotisen ammatil-
lisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikai-
semmat opinnot, ammatillisesta aikuiskoulu-
tuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoite-
tun ammatillisen perustutkinnon, ammattitut-
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kinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä 
vastaavan aikaisemman tutkinnon taikka ul-
komaisen koulutuksen, joka asianomaisessa 
maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin kor-
keakouluopintoihin. Säännöksen mukaan 
opintoihin voidaan lisäksi ottaa opiskelijaksi 
myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin 
olevan opintoja varten riittävät tiedot ja val-
miudet. 

Ammattikorkeakoululain 20 §:ssä sääde-
tään kelpoisuudesta ammattikorkeakoulu-
opintoihin. Säännöstä on yliopistouudistuk-
sen yhteydessä joiltain osin yhtenäistetty yli-
opistolain vastaavan säännöksen kanssa. Yli-
opistoista poiketen ammattikorkeakouluihin 
ovat kuitenkin lainsäädännön perusteella kel-
poisia myös lukion oppimäärän suorittaneet 
ja alle kolmevuotisen ammatillisen perustut-
kinnon suorittaneet henkilöt. 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin 
opintoihin voidaan ammattikorkeakoululain 
mukaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on 
suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilas-
tutkinnon järjestämisestä annetussa laissa 
tarkoitetun tutkinnon taikka ammatillisen pe-
rustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat 
opinnot tai ammatillisesta aikuiskoulutukses-
ta annetussa laissa tarkoitetun ammatillisen 
perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikois-
ammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikai-
semman tutkinnon sen mukaan kuin opetus- 
ja kulttuuriministeriön asetuksella tarkemmin 
säädetään. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös 
henkilö, joka on suorittanut ulkomaisen kou-
lutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa 
kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Am-
mattikorkeakoulututkintoon johtaviin opin-
toihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös muu 
kuin laissa luetellut edellytykset täyttävä 
henkilö, jolla ammattikorkeakoulu katsoo 
olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja var-
ten. 

Eräiden opintojen tuottamasta kelpoisuu-
desta ammattikorkeakouluopintoihin anne-
tussa opetusministeriön asetuksessa 
(1080/2009, jäljempänä kelpoisuusasetus) 
säädetään tarkemmin ammatillisessa perus-
koulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulu-
tuksessa suoritettujen tutkintojen tuottamasta 
kelpoisuudesta. Kelpoisuusasetuksen mukaan 
ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu 
laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen am-

matillinen perustutkinto tai vastaava aikai-
sempi tutkinto tuottavat yleisen kelpoisuuden 
ammattikorkeakouluopintoihin. Laajuudel-
taan tätä suppeampi perustutkinto tai vastaa-
va aikaisempi tutkinto tuottavat kelpoisuuden 
vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoi-
hin. Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta an-
netussa laissa tarkoitettu ammattitutkinto ja 
erikoisammattitutkinto tuottavat yleisen kel-
poisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. 

Kelpoisuusasetuksen mukaan henkilö, jolla 
on kelpoisuus vastaavan alan ammattikor-
keakouluopintoihin, saavuttaa yleisen kelpoi-
suuden ammattikorkeakouluopintoihin suo-
rittamalla lisäksi laajuudeltaan sellaiset yleis-
sivistävät tai ammatilliset lisäopinnot, jotka 
laajentavat perusopetuksen jälkeiset opinnot 
kolmeen vuoteen, taikka hankkimalla vähin-
tään kolmen vuoden työkokemuksen tutkin-
non suorittamisen jälkeen sitä vastaavalla 
alalla. 

 
Korkeakoulujen yhteishaut 

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen en-
simmäisen syklin koulutuksiin haetaan pää-
sääntöisesti valtakunnallisissa yhteishauissa. 
Maanpuolustuskorkeakoulu kuuluu valta-
kunnalliseen yliopistojen yhteishakuun. Po-
liisiammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan 
på Åland eivät osallistu yhteishakuun. Kor-
keakoulusektoreiden yhteishakuja koskevat 
säännökset ja käytännöt eroavat toisistaan. 

Yliopistolain 36 §:n 3 momentin mukaan 
yliopistojen opiskelijavalinta järjestetään 
päävalintojen osalta yliopistojen yhteishaun 
avulla opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppi-
lastutkintorekisteristä annetussa laissa 
(1058/1998, jäljempänä rekisterilaki) tarkoi-
tettua opiskelijavalintarekisteriä käyttäen. 
Opiskelijavalinnan toimittamisesta ja yhteis-
hausta säädetään tarkemmin yliopistoista an-
netussa valtioneuvoston asetuksessa 
(770/2009). 

Päävalinnalla tarkoitetaan säännöksen pe-
rustelujen (HE 7/2009 vp) mukaan yliopiston 
pysyväisluonteisia opiskelijavalintoja, joissa 
suurimman hakijajoukon muodostavat yliop-
pilastutkinnon suorittaneet ja joissa hakukel-
poisuutena on yliopistolaissa määritelty ylei-
nen korkeakoulukelpoisuus. Päävalinnat ta-
pahtuvat pääasiassa keväällä tai kesällä ja 
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niissä opiskelijat valitaan syksyllä alkavaan 
koulutukseen. Päävalintoja voidaan järjestää 
lisäksi syksyisin, jolloin opiskelijat valitaan 
keväällä alkavaan koulutukseen. 

Yliopistoihin haettiin valtakunnallisessa 
yhteishaussa ensimmäisen kerran syksyllä 
2008. Maanpuolustuskorkeakoulu on kuulu-
nut valtakunnalliseen yliopistojen yhteisha-
kuun keväästä 2010 lähtien. Yliopistojen yh-
teishaussa hakijat hakevat yliopistojen säh-
köisen hakujärjestelmän (YSHJ) yhteishaun 
hakulomakkeella kaikkiin yliopistojen yh-
teishakuun kuuluviin koulutuksiin. Yhteisha-
ku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, kevääl-
lä ja syksyllä. Yliopistoista annetun valtio-
neuvoston asetuksen 2 §:n mukaan hakija voi 
valita enintään yhdeksän hakukohdetta yli-
opistojen yhteishaussa. Hakukohteiden jär-
jestys ei vaikuta valintaan, joten hakija voi 
tulla hyväksytyksi useaan koulutukseen. Ha-
kija päättää, minkä tarjotuista opiskelupai-
koista hän ottaa vastaan. Halutessaan hakija 
voi ottaa paikan ehdollisesti vastaan ja jäädä 
myös odottamaan mieluisampaa vaihtoehtoa, 
jossa on varasijalla tai jossa valinnan tulos on 
kesken. Hakija voi tulla myös hyväksytyksi 
hakemaansa koulutukseen ehdollisesti, jol-
loin hänen tulee yleensä osoittaa määräajassa 
täyttäneensä lopullisen valinnan edellytykse-
nä olevan ehdon, kuten esimerkiksi IB-
tutkinnon tulosten varmistuttua.  

Yliopistoista annetun valtioneuvoston ase-
tuksen 2 §:n mukaan opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö vahvistaa yhteishaussa noudatettavat 
aikataulut. Yliopistojen hakujärjestelmän yl-
läpidosta ja kehittämisestä vastaa Opetushal-
litus. Opetushallitus antaa yhteishaun tar-
kemmat ohjeet sekä valmistelee ja toteuttaa 
tarvittavat muutokset yliopistojen hakurekis-
teriin. Lisäksi Opetushallituksessa on valta-
kunnallinen yliopistojen yhteishaun neuvon-
ta. Yliopistot tallentavat koulutustarjonnan ja 
hakuun vaikuttavat tiedot järjestelmiin, vas-
taavat hakemusten ja niiden liitteiden käsitte-
lystä, hakujen ja valintojen sisältöohjauksesta 
sekä valintojen toteutuksesta valintapäätök-
sineen ja tulosten siirrosta Opetushallituksen 
järjestelmiin. 

Yliopistojen yhteishaun ulkopuolelle jäävät 
sellaiset tietyille kohderyhmille suunnatut 
erillisvalinnat (muun muassa maisteriohjel-
mavalinnat, kansainvälisten hakijoiden va-

linnat sekä avoimen yliopiston opintojen pe-
rusteella hakevien valinnat), jotka järjeste-
tään usein yhteishakuaikataulujen ulkopuo-
lella ja joissa yliopisto on määritellyt haku-
kelpoisuuden erikseen. Erillisvalinnat voi-
daan toteuttaa käyttämällä hyväksi sähköistä 
hakujärjestelmää. Useat yliopistot käyttävät 
kuitenkin omia erillisiä haku- ja valintajärjes-
telmiään, esimerkiksi kansainvälisten opiske-
lijoiden valinnoissa University Admissions 
Finland UAF:ia tai opiskelijavalintajärjes-
telmä Valssia. Näistäkin tiedot toimitetaan 
valtakunnalliseen yliopistojen hakurekiste-
riin. 

Yliopistojen osalta nykyinen tietojärjestel-
mäkokonaisuus koostuu Opetushallituksen 
tuottamista keskitetyistä hakujärjestelmistä 
sekä yliopistojen omista valintajärjestelmistä. 
Opetushallituksen järjestelmäkokonaisuus 
koostuu useista itsenäisistä tietojärjestelmis-
tä. Korkeakoulujen sähköisten opiskelijava-
lintajärjestelmien ja Opetushallituksen ylläpi-
tämien hakijarekistereiden välillä siirretään 
hakijoita, koulutukseen valittuja ja paikan 
vastaanottaneita koskevia tietoja. 

Yliopistojen yhteishakujärjestelmä ei sisäl-
lä valintajärjestelmää. Valintaan liittyvä pis-
telasku ja valinta-ajot tapahtuvat korkeakou-
lujen omissa järjestelmissä. 

Ammattikorkeakouluihin on koko niiden 
olemassaolon ajan haettu valtakunnallisissa 
yhteishauissa. Ammattikorkeakoulukokeilun 
alkaessa ammattikorkeakouluihin haettiin 
samassa järjestelmässä ammatillisen koulu-
tuksen kanssa. Ammattikorkeakoulujen oma 
yhteishaku käynnistyi ammattikorkeakoulu-
jen vakinaistamisen jälkeen vuonna 1996. 
Ammattikorkeakoulujen sähköisten hakujär-
jestelmien kautta järjestetään vuosittain kah-
deksan yhteishakua. 

Ammattikorkeakoululain 22 §:n 2 momen-
tin mukaan ammattikorkeakoulujen opiskeli-
javalinta järjestetään yhteishaun avulla rekis-
terilaissa tarkoitettua opiskelijavalintarekiste-
riä käyttäen, jollei valtioneuvoston asetuksel-
la toisin säädetä. Ammattikorkeakouluihin 
hakeutumisessa ei käytetä “päävalinta”-
termiä. 

Ammattikorkeakoulujen yhteishausta anne-
tussa valtioneuvoston asetuksessa 
(1044/2009) säädetään tarkemmin yhteishaun 
käyttöalasta, aikataulusta, haku- ja valinta-
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menettelyistä sekä yhteishaun järjestämises-
tä. 

Ammattikorkeakoulujen yhteishausta anne-
tun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n mukaan 
yhteishakua käytetään valittaessa opiskelijoi-
ta ammattikorkeakoulututkintoon ja ylem-
pään ammattikorkeakoulututkintoon johta-
viin opintoihin sekä ammatillisesta opetta-
jankoulutuksesta annetussa laissa (356/2003) 
tarkoitettuun ammatilliseen opettajankoulu-
tukseen. Yhteishakua ei käytetä otettaessa 
opiskelijoita työvoimapoliittiseen aikuiskou-
lutukseen tai Euroopan unionin rakennera-
hastoista rahoitettavaan koulutukseen taikka 
otettaessa siirto-opiskelijoita toisesta ammat-
tikorkeakoulusta tai kaksoistutkintoa suorit-
tavia opiskelijoita. Lisäksi ammattikorkea-
koulu voi päättää tietyn aikuiskoulutuksen 
koulutusohjelman tai vieraskielisen koulu-
tusohjelman jättämisestä yhteishakujärjes-
telmän ulkopuolelle. 

Asetuksen 2 §:n mukaan opetusministeriö 
vahvistaa vuosittain yhteishaussa noudatetta-
vat aikataulut syksyllä ja keväällä alkavaan 
koulutukseen. Ammattikorkeakoulujen osalta 
päätöksessä määritellään erikseen aikataulut 
1) nuorten suomen- ja ruotsinkieliseen koulu-
tukseen, 2) nuorten vieraskieliseen koulutuk-
seen, 3) suomen- ja ruotsinkieliseen aikuis-
koulutukseen ja 4) suomen- ja ruotsinkieli-
seen ylempään ammattikorkeakoulututkin-
toon johtavaan koulutukseen. Ammattikor-
keakouluihin on siten neljä erillistä yhteisha-
kua ja valintajärjestelmää. Ammattikorkea-
koulujen yhteishakukokonaisuuteen kuuluu 
lisäksi ammatillisten opettajakorkeakoulujen 
yhteishaku, jossa haetaan ammatillisen opet-
tajan pätevyyteen johtavaan koulutukseen. 

Asetuksen 3 §:n mukaan hakija voi esittää 
ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään 
ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan 
koulutukseen liittyvässä yhteishaussa enin-
tään neljä hakukohdetta ja ammatilliseen 
opettajankoulutukseen liittyvässä yhteishaus-
sa enintään kaksi hakukohdetta. Hakukohteet 
otetaan huomioon opiskelijavalinnassa haki-
jan esittämässä etusijajärjestyksessä. Hakija 
voi muuttaa hakukohteitaan vain hakuaikana. 
Ammattikorkeakoulu valitsee hakijan ylim-
pään hakukohteeseen, johon hänen valinta-
pisteensä riittävät. Hakija voi tulla valituksi 
varasijalta vain ylempiin hakukohteisiinsa. 

Halutessaan hakija voi ottaa paikan vastaan 
myös ehdollisesti ja jäädä jonottamaan yhtä 
mieluisempaa vaihtoehtoa, jossa on varasijal-
la. Valinta on ehdollinen, kunnes ammatti-
korkeakoulu on tarkistanut hakijan haussa 
käyttämät todistukset. 

Ammattikorkeakoulujen nuorten suomen- 
ja ruotsinkielisen koulutuksen yhteishaussa 
järjestetään kevään yhteishaun jälkeen valta-
kunnallinen täydennyshaku vapaaksi jääneil-
le aloituspaikoille. Ammattikorkeakoulut 
päättävät itse, osallistuvatko täydennysha-
kuun. Yhteishaun ulkopuolella ammattikor-
keakoulut voivat lisäksi järjestää itsenäisesti 
lisähakuja vapaiksi jääneiden aloituspaikko-
jen täyttämiseksi. 

Opetushallitus vastaa ammattikorkeakoulu-
jen yhteishaun valtakunnallisesta toteutuk-
sesta sekä koulutukseen hakeutumiseen ja 
valintaan liittyvän valtakunnallisen tiedotuk-
sen järjestämisestä. Yhteishaun alueellisesta 
toteutuksesta vastaavat ammattikorkeakoulut. 
Ammattikorkeakoulut huolehtivat hakemus-
ten vastaanottamisesta, käsittelystä ja säilyt-
tämisestä, hakemiseen ja valintaan liittyvästä 
yleisestä tiedotuksesta sekä muista yhteis-
haun käytännön järjestelyistä. Ammattikor-
keakoulut huolehtivat myös hakijaa koskevi-
en tietojen tallentamisesta hakurekisteriin. 

Ammattikorkeakoulujen vieraskielinen ai-
kuiskoulutus, vieraskielinen ylempään am-
mattikorkeakoulututkintoon johtava koulu-
tus, Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettu 
koulutus ja työvoimapoliittinen koulutus ei-
vät kuulu yhteishaun piiriin, vaan niihin hae-
taan erillishakuina suoraan ammattikorkea-
kouluun. 

 
Koulutukseen hakeutumisvelvoite 
työmarkkinatuen ehtona 

Työttömyysturvalain (1290/2002) 8 luvus-
sa säädetään työmarkkinatuen erityisistä ra-
joituksista. Luvun 2 §:n mukaan työmarkki-
natukeen ei ole oikeutta työttömyysajalta alle 
25-vuotiaalla, joka ei ole suorittanut perus-
koulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johta-
vaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulu-
tusta. Työmarkkinatukeen on kuitenkin oike-
us sellaisella 18—24-vuotiaalla ammatillista 
koulutusta vailla olevalla nuorella, jolle ei 
hänen aktiivisesta työnhaustaan ja koulutuk-
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seen hakeutumisestaan huolimatta ole kyetty 
järjestämään työtä, koulutusta tai työllisty-
mistä edistävää palvelua. Työmarkkinatuki-
oikeuden säilyttäminen edellyttää, että hän 
on halukas ottamaan vastaan työtä, koulutus-
ta ja osallistumaan työllistymistä edistäviin 
palveluihin sekä aktiivisesti ja jatkuvasti ha-
keutuu tutkintoon johtavaan, ammatillisia 
valmiuksia antavaan koulutukseen. 

Työttömyysetuuden työvoimapoliittisista 
edellytyksistä annetun valtioneuvoston ase-
tuksen (1111/2008) 3 §:ssä säädetään tar-
kemmin ammatilliseen koulutukseen hakeu-
tumisesta. Alle 25-vuotiaan ammatillista 
koulutusta vailla olevan katsotaan hakeutu-
van aktiivisesti koulutukseen, jos hän hakeu-
tuu yhteishaussa vähintään kolmeen sellai-
seen tutkintoon johtavaan ammatilliseen kou-
lutukseen, joiden opiskelijaksi ottamisen pe-
rusteet hän täyttää. Työmarkkinatuen saami-
seksi tulee alle 25-vuotiaan hakea yhteis-
haussa peruskoulun oppimäärän suoritettuaan 
toisen asteen ammatilliseen koulutukseen tai 
ylioppilastutkinnon suoritettuaan hakea am-
mattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulu-
tukseen tai toisen asteen ammatilliseen kou-
lutukseen ylioppilastutkinnon suorittaneille 
varatussa kiintiössä. 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjel-
man mukaan hakeutumisvelvoitteen tarkoi-
tuksenmukaisuus arvioidaan. Työ- ja elinkei-
noministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministe-
riö teettivät tutkimuksen, jonka päätehtävänä 
oli selvittää alle 25-vuotiaiden työmarkkina-
tukioikeuteen liitetyn koulutukseen hakeu-
tumisvelvoitteen ohjausvaikutukset ja tarkoi-
tuksenmukaisuus sekä mahdolliset muutos-
tarpeet. Tutkimus julkistettiin helmikuussa 
2012 (työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 
3/2012). 

 
Opiskelupaikan vastaanottaminen 

Yliopistolain 38 §:n 1 momentin ja ammat-
tikorkeakoululain 22 §:n 3 momentin mu-
kaan opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden 
yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen val-
takunnalliseen yhteishakuun kuuluvan kor-
keakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan 
samana lukukautena alkavasta koulutuksesta 
(ns. yhden paikan säännös). Säännöksen tar-
koituksena on ollut turvata mahdollisimman 

monelle hakijalle opiskelupaikka. Yhden 
paikan säännös koskee ainoastaan valtakun-
nallisessa yhteishaussa mukana olevia koulu-
tuksia, joten muun muassa yliopistojen eril-
lisvalinnat ja ammattikorkeakoulujen vieras-
kielinen aikuiskoulutus sekä vieraskieliseen 
ylempään ammattikorkeakoulututkintoon 
johtava koulutus jäävät säännöksen sovelta-
misalan ulkopuolelle. Säännös ei myöskään 
estä ottamasta vastaan toista korkeakoulutut-
kintoon johtavaa opiskelupaikkaa jonain 
muuna lukukautena alkavasta koulutuksesta. 

 
1.2 Kansainvälinen kehitys sekä 

ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö 

Kansainväliseen tarkasteluun valittiin Nor-
ja, Ruotsi, Tanska ja Hollanti. Tarkasteltavis-
sa maissa on sekä ammatillisesti että tieteelli-
sesti profiloitunutta korkeakoulutusta, keski-
tetyt hakujärjestelmät ja kooltaan vertailu-
kelpoiset korkeakoululaitokset. 

Tarkastelussa mukana olevat maat eroavat 
esimerkiksi siinä, minkä ikäisinä korkeakou-
lutus aloitetaan ja kuinka kauan siirtyminen 
korkeakoulutukseen soveltuvan pohjakoulu-
tuksen suorittamisen jälkeen kestää. Hidas 
siirtyminen korkeakoulutukseen on Suomes-
sa muiden Pohjoismaiden tavoin yleistä. 
Vain alle puolet korkeakouluopiskelijoista 
siirtyy korkeakoulutukseen välittömästi toi-
sen asteen koulutuksen päättämisen jälkeen. 
Pohjoismaita koskevan tarkastelun tarkoituk-
sena on selvittää, ovatko maat pyrkineet no-
peuttamaan korkeakoulutukseen siirtymistä 
ja mitä keinoja ne ovat siinä käyttäneet. 

Eurostudent IV tutkimukseen osallistuneis-
ta 23 maasta ainoastaan Norjassa, Turkissa ja 
Tanskassa siirtyminen korkeakoulutukseen 
edeltävän koulutusasteen päättämisen jälkeen 
kestää kauemmin kuin Suomessa. Suomalai-
sista korkeakouluopiskelijoista 54 prosenttia 
oli vastaanottanut opiskelupaikkansa alle 
vuoden sisällä toisen asteen tutkinnon suorit-
tamisesta (Tanskassa 27 %, Norjassa 46 %, 
Alankomaissa 80 %). Eurostudent -
tutkimuksen mukaan 28 % suomalaisista 
korkeakouluopiskelijoista oli aloittanut opis-
kelun kaksi vuotta toisen asteen tutkinnon 
suorittamisen jälkeen. Tämä osuus on tutki-
mukseen osallistuneista maista kolmanneksi 
korkein; vain Tanskassa ja Irlannissa on 
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enemmän niitä, joilla opintojen aloitukseen 
kuluu yli kaksi vuotta. 

Tarkasteltavana olevat maat eroavat myös 
siinä, missä määrin valinnan perusteena käy-
tetään edeltävän koulutusasteen todistuksia 
tai muita todistuksia. Tarkastelun tavoitteena 
on myös selvittää, missä määrin opiskelijava-
linnassa käytetään erilaisia kiintiöitä ja erilli-
siä hakuja eri hakijaryhmille. 

 
Tanska 

Tanskassa kahdeksan yliopistoa antaa tut-
kimukseen perustuvaa opetusta (universitet-
suddannelser) Bolognan prosessin mukaisilla 
kolmella syklillä. Ensimmäisen syklin yli-
opistotutkinnot ovat Bachelor -tutkintoja 
(180 ECTS), toisen syklin tutkinnot Kandida-
tus (Master) -tutkintoja (120 ECTS) ja kol-
mannen syklin tutkinnot PhD -tutkintoja (180 
ECTS). Kymmenen ammatillisesti suuntau-
tunutta oppilaitosta (erhvervsakademier) tar-
joaa kaksivuotisia ohjelmia (erhvervsakade-
miuddannelser, 120 ECTS), jotka johtavat 
profession + AK -tutkintoon. Nämä lyhyet 
ohjelmat on otettu käyttöön mm. työmarkki-
noille siirtymisen nopeuttamiseksi. Kahdek-
san ammatillisesti suuntautunutta korkeakou-
lua (professionshøjskoler) tarjoaa 3-4,5 -
vuotisia ohjelmia (professionsbachelorud-
dannelser, 180—270 ECTS), jotka johtavat 
professionsbachelor -tutkintoon. 

Eurostatin tilastojen mukaan korkeakou-
luissa opiskeli vuonna 2009 yhteensä noin 
234 000 henkilöä ja eritasoisia tutkintoja suo-
ritettiin noin 49 000. Korkeakouluihin haki 
kevään 2011 yhteishaussa kaikkiaan 186 000 
hakijaa ja noin 57 500 valittiin koulutukseen. 

Opetusministeriö päättää ammatillisesti 
suuntautuneen korkeakoulutuksen ja tiede-
ministeriö yliopistokoulutuksen yleisistä va-
lintaperusteista. Kulttuuriministeriö päättää 
kirjastoalan koulutuksen, muotoilualan kou-
lutuksen ja arkkitehtikoulutuksen yleisistä 
valintaperusteista. Korkeakoulut voivat yleis-
ten valintaperusteiden lisäksi asettaa muita 
valintaperusteita, jotka kuitenkin edellyttävät 
ministeriön vahvistamista. 

Ministeriö asettaa aloituspaikoille maksi-
mimäärän vuosittain. Korkeakoulu voi kui-
tenkin itse päättää siitä, kuinka monta uutta 
opiskelijaa se ottaa. Mikäli koulutukseen ei 

voi ottaa kaikkia hakijoita, hakijat asetetaan 
valintaperusteiden mukaisesti paremmuusjär-
jestykseen ja koulutukseen valitaan kor-
keimman pistemäärän saaneet hakijat (nume-
rus clausus). 

Korkeakoulujen ensimmäisestä syklistä al-
kavaan koulutukseen haetaan koulutustaus-
taan perustuvissa eri kiintiöissä. 

Ensimmäisessä ja suurimmassa kiintiössä 
hakevat Tanskassa toisen asteen tutkinnon 
suorittaneet (ml. esim. IB ja EB). Valintape-
rusteena käytetään kelpoisuuden tuottavan 
päättötodistuksen arvosanojen keskiarvoa se-
kä hakukohteittain vaihtelevia hakuperustei-
ta. Alle kaksi vuotta sitten toisen asteen tut-
kinnon suorittaneet hyötyvät siitä, että hake-
vat nopeasti korkeakoulutukseen, sillä heidän 
keskiarvonsa kerroin on 1,08. Mikäli hakija 
ei ole perustellusta syystä (esim. lapsen syn-
tymä, varusmiespalvelus, pitkäaikainen sai-
raus) voinut hakea korkeakoulutukseen kah-
den vuoden sisällä, voi hän silti hakea kor-
keakoululta oikeutta käyttää kerrointa, mikäli 
tutkinnon suorittamisesta ei ole kulunut yli 
neljää vuotta. Kerrointa sovelletaan samoin 
perustein myös muualla kuin Tanskassa suo-
ritettuihin tutkintoarvosanoihin. Ensimmäi-
nen kiintiö voidaan jakaa kahteen osaan (1a 
ja 1b). Korkeakoulu määrittelee kiintiöiden 
koon ennakkoon. Eräissä koulutuksissa il-
moitetaan etukäteen, millä arvosanoilla pää-
see koulutukseen (garantikvotiet). Ne hakijat, 
jotka eivät tule valituiksi suoraan, voivat jää-
dä odottamaan varasijapaikoille ja joissain 
koulutuksissa myös tulla otetuksi huomioon 
toisen kiintiön valinnoissa. 

Toisessa kiintiössä hakevat 1) muissa 
EU/ETA maissa suoritetun tutkinnon perus-
teella hakevat, 2) hakijat, joilla ei ole toisen 
asteen tutkintotodistusta sekä 3) hakijat, jotka 
hakevat koulutukseen toisen asteen tutkin-
non, työkokemuksen ja aiemman koulutuk-
sen ml. korkeakouluopintojen perusteella. 

Kolmannen kiintiön muodostavat vieras-
kielisiin ohjelmiin hakevat EU/ETA-alueen 
ulkopuolelta tulevat hakijat, jotka tarvitsevat 
oleskeluluvan. Toisessa ja kolmannessa kiin-
tiössä valintaperusteena voidaan käyttää to-
distusarvosanoja, valintakokeita, työkoke-
musta tai esimerkiksi motivaatiokirjeitä. 

Hakija voi hakea enintään kahdeksaan ha-
kukohteeseen. Hakijan on lisäksi toimitettava 
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korkeimmalle priorisoimaansa hakukohtee-
seen niin sanottu priorisointilomake (priorite-
ringsskema). Hakija voi muuttaa hakujärjes-
tystä haun päättymiseen saakka. Priorisointi-
järjestys ei vaikuta hakijan arviointiin, ts. ei 
tuota esimerkiksi lisäpisteitä. 

Korkeakouluhaussa on myös käytössä niin 
sanottu kolmannen kerran sääntö (3-
gangsreglen). Sen mukaan hakija, joka on jo 
kaksi kertaa aikaisemmin vastaanottanut pai-
kan tutkintoon johtavassa koulutuksessa suo-
rittamatta niistä tutkintoa, sijoitetaan hakija-
joukon viimeiseksi ja voi tulla valituksi, jos 
muita hakijoita ei ole valittavissa. Niin sano-
tun maisterisäännön mukaisesti (kandidatre-
glen) toisen syklin korkeakoulututkinnon 
suorittanut voidaan valita ensimmäisestä syk-
listä alkavaan koulutukseen, jos aloituspaik-
koja jää käyttämättä. 

Hakija voi ottaa vastaan vain yhden paikan 
yhdellä yhteishakukerralla ja opiskelijalla voi 
olla kerrallaan vain yksi korkeakoulututkin-
non suorittamisoikeus. 

Yliopistojen ensimmäisen syklin tutkinnon 
suorittaneet voivat hakea toisen syklin koulu-
tukseen joko omassa pääaineessaan tai muis-
sa korkeakoulun tai korkeakoulujen yhdessä 
määrittelemissä maisterivaiheen ohjelmissa. 
Korkeakoulut valitsevat myös uusia opiskeli-
joita suorittamaan tosien syklin tutkintoja. 
Hakeminen näihin koulutuksiin tapahtuu 
pääsääntöisesti yhtenäisten aikataulujen mu-
kaisesti, mutta hakeminen tapahtuu korkea-
koulujen omien ohjeistusten mukaisesti nii-
den omilla hakulomakkeilla suoraan korkea-
kouluihin. 

 
Ruotsi 

Ruotsissa on 52 yliopistoa ja korkeakoulua, 
jotka voivat myöntää ruotsalaisia korkeakou-
lututkintoja (2010). Valtiollisia korkeakoulu-
ja on 35. Yliopistoja (universitet) on 14 ja 
muita korkeakouluja (högskolor) 21. Yhteen-
sä 26 korkeakoulua voi myöntää tutkintoja 
kaikilla Bolognan prosessin mukaisilla kol-
mella syklillä. Ensimmäisen syklin yliopisto-
tutkinnot ovat Högskoleexamen ja Kandidat -
tutkintoja (120/180 ECTS), toisen syklin tut-
kinnot Magisterexamen ja Master-tutkintoja 
(60/120 ECTS) ja kolmannen syklin tutkin-
not Lisentiat ja Doktor -tutkintoja (120/240 

ECTS). Muut korkeakoulut myöntävät tut-
kintoja useimmiten kahdella ensimmäisellä 
syklillä, osa vain tietyillä aloilla. 

Korkeakoulututkinnon voi suorittaa ko-
koamalla tutkinto yksittäisistä kursseista 
(fristående kurser) tai koulutusohjelmissa 
(program). Tietyt, erityisesti ammattiin val-
mistavat tutkinnot, (yrkesexamen) on kuiten-
kin mahdollista suorittaa vain koulutusoh-
jelmissa. 

Yhteishaku ruotsinkielisiin koulutusohjel-
miin ja kursseille järjestetään kaksi kertaa 
vuodessa, keväisin ja syksyisin. Korkeakou-
luihin (sekä koulutusohjelmiin että erillisiin 
kursseihin) haetaan keskitetyn sähköisen ha-
kujärjestelmän kautta (Verket för Högsko-
leservice, VHS). Lähes kaikki korkeakoulut 
toteuttavat hakujaan VHS:n kautta, mutta 
joihinkin koulutuksiin haetaan korkeakoulu-
jen omien hakujärjestelmien kautta. 

Yhteishaussa voi hakea samanaikaisesti 
enintään 20 koulutukseen. Hakijan tulee lait-
taa hakukohteet prioriteettijärjestykseen. Jär-
jestystä voi muuttaa haun päättymiseen saak-
ka. Haun päättymisen jälkeen yksittäisiä ha-
kukohteita voi vielä poistaa. 

Eurostatin mukaan korkeakouluissa opiske-
li vuonna 2009 noin 423 000 henkilöä ja eri-
tasoisia tutkintoja suoritettiin noin 59 000. 
Keväällä 2011 noin 335 000 henkilöä haki 
korkeakoulutukseen VHS:n kautta. Koulu-
tuspaikan sai noin 270 000 henkilöä. Heistä 
yli 100 000 on uusia opiskelijoita, joilla ei 
ole aikaisemmin suoritettua tutkintoa tai 
opiskeluoikeutta korkeakoulussa. Yleiset 
kelpoisuusehdot ja opiskelijavalinnan perus-
säännökset on määritelty laissa. Högskole-
verket määrittelee ammatillisesti suuntautu-
neen korkeakoulutuksen valintaperusteet. 
Korkeakoulut määrittelevät valintaperusteet 
muissa koulutuksissa. 

Keväästä 2010 alkaen ensimmäisen syklin 
koulutukseen hakevat on jaettu aiemman 
koulutustaustan perusteella neljään eri valin-
taryhmään: (betygsurval). Valintaryhmissä I 
ja II ovat ruotsalaisen lukion suorittaneet ha-
kijat, ahvenanmaalaiset ja IB/EB-tutkinnon 
suorittaneet. Ensimmäisessä valintaryhmässä 
ovat ne hakijat, jotka hakevat pelkästään lu-
kiotodistuksen perusteella ja toisessa valinta-
ryhmässä ne hakijat, joilla on myös muita 
täydentäviä kursseja, jotka vaikuttavat ansio-
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pisteisiin. Valintaryhmässä III ovat ulkomaa-
laisen todistuksen perusteella ruotsinkielisiin 
ohjelmiin pyrkivät hakijat. Valintaryhmä III 
poistuu vuonna 2012 syksyllä alkavan koulu-
tuksen valinnoista alkaen. Hakijaryhmään IV 
kuuluvat kansankorkeakoulussa suoritettujen 
opintojen perusteella koulutukseen hakevat 
(ns. Folkhögskolegruppen). 

Valintakiintiöt muotoutuvat koulutusoh-
jelmittain mm. kelpoisten hakijoiden määrien 
perusteella. Korkeakoulut päättävät itse kou-
lutukseen valittavien määrästä. Valtio ohjaa 
aloituspaikkamääriä kuitenkin epäsuorasti 
asettamalla katon opiskelijamäärään perustu-
valle valtionrahoitukselle. 

Laissa on säädetty, että kolmasosa korkea-
kouluopiskelijoista valitaan aiempien todis-
tusten arvosanojen perusteella. Hakijoille 
lasketaan ansiopisteet (meritvärde), jotka pe-
rustuvat pääasiassa toisen asteen todistuksen 
arvosanoihin. Tutkinnosta myönnettävät pis-
teet on skaalattu tutkintojen suorittamisvuo-
den mukaan. Hakija voi eri hakukohteiden 
valintaperusteista riippuen saada niissä erilai-
set ansiopisteet. 

Vaikka suuri osa opiskelijoista valitaan toi-
sen asteen todistusarvosanojen perusteella, 
myös soveltuvuuskoe (högskoleprovet) on 
usein käytetty opiskelijavalinnan peruste. 
Vuosittain noin kolmasosa kaikista opiskelu-
paikoista jaetaan soveltuvuuskokeen tuloksen 
perusteella. Taidealoilla koulutukseen valinta 
perustuu kuitenkin useimmiten muuhun kuin 
todistusarvosanoihin tai soveltuvuustestiin. 

Högskoleprovet on korkeakouluopintoihin 
vaadittavia tietoja ja taitoja mittaava yleinen, 
maksullinen testi. Koetta järjestetään vain 
ruotsin kielellä ja pääsääntöisesti Ruotsissa, 
vaikka koetta järjestetään myös esim. Maa-
rianhaminassa ja Vaasassa. Högskoleprov-
kokeen suorittaminen antaa mahdollisuuden 
hakea opiskelupaikkaa sekä todistusten pe-
rusteella valittavien (betygsurval) että Högs-
koleprovet -tuloksen perusteella valittavien 
(provurval) hakukiintiössä. 

Syksystä 2010 lähtien matematiikan ja 
kielten pitkät oppimäärän suorittaminen on 
tuottanut valintaperusteissa lisäpisteitä. 

 
 

 

Norja 

Norjan kahdeksan valtion yliopistoa (uni-
versitet), yhdeksän eri aloille erikoistunutta 
tiedekorkeakoulua (vitenskapelige høyskoler) 
antavat tutkimukseen perustuvaa opetusta 
Bolognan prosessin mukaisilla kolmella syk-
lillä. Valtion 22 ammatillisesti suuntautunut-
ta korkeakoulua (statlige høyskoler) ja kolme 
yksityistä ammatillisesti suuntautunutta kor-
keakoulua tarjoavat pääasiassa kolmevuotisia 
alempaan korkeakoulututkintoon johtavia 
koulutuksia. Lisäksi Norjassa on yli kolme-
kymmentä yksityistä korkeakoulua (private 
høyskoler) ja kuusi muiden ministeriöiden 
alaista korkeakoulua. Lukuvuonna 2010—
2011 korkeakouluissa oli noin 207 000 opis-
kelijaa. Noin 90 prosenttia opiskelijoista 
opiskelee valtion omistamissa korkeakou-
luissa. 

Korkeakoulut päättävät opiskelijamääristä 
opetus- ja tutkimusministeriön määrällisten 
tavoitteiden suuntaisesti. Keväällä 2011 kor-
keakoulujen yhteishaussa oli noin 107 800 
hakijaa. Noin 88 400 hakukelpoisesta 85 pro-
sentille tarjottiin opiskelupaikkaa ja heistä 
noin 60 prosentille ensisijaiseksi asettamaan-
sa koulutuspaikkaa. Noin 41 300 kevään yh-
teishaussa valittua opiskelijaa aloitti koulu-
tuksen syksyllä 2011. 

Kolmivuotisen yleissivistävän toisen asteen 
koulutuksen hyväksytty suorittaminen tuottaa 
yleisen hakukelpoisuuden ensimmäisestä 
syklistä alkavaan koulutukseen, mikäli kou-
lutukseen sisältyy tietty määrä norjan kielen, 
englannin kielen, historian, yhteiskunnallis-
ten aineiden, matematiikan ja luonnontietei-
den opetusta. Korkeakouluun voi hakea myös 
yli 23-vuotias hakija, jolla on vähintään viisi 
vuotta koulutus- tai työelämäkokemusta ja 
joka voi osoittaa suorittaneensa edellä maini-
tut eri alojen oppimäärät. Korkeakoulu voi 
myös ottaa harkintansa mukaan opiskelijaksi 
yli 25-vuotiaita hakijoita, jotka eivät täytä 
yleistä hakukelpoisuutta. 

Korkeakoulujen valinnat perustuvat pitkälti 
todistusarvosanoihin. Ministeriö päättää mi-
nimivaatimuksista ja oikeudesta käyttää va-
lintakoetta. Korkeakoulut voivat hakea mi-
nisteriöltä lupaa asettaa lisävaatimuksia. Va-
linnoissa käytettävät kiintiöt ja niissä käytet-
tävät valintaperusteet lisäpisteineen määritel-
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lään säädöksissä. Esimerkiksi hakuvuonna 
korkeintaan 21 vuotta täyttäville ensimmäistä 
korkeakoulututkintoa suorittamaan hakeville, 
joilla on 3-vuotinen toisen asteen tutkinto 
(videregående opplaerning), on oma kiintiön-
sä (førstegangsvitnemålskvoten). Tästä kiin-
tiöstä tulee todistusarvosanojen perusteella 
kaikissa koulutuksissa valita 50 % uusista 
opiskelijoista. Ne hakijat, jotka eivät tule va-
lituiksi tässä kiintiössä, kilpailevat paikoista 
muiden hakijoiden ryhmässä (50 % aloitus-
paikoista). 

Lisäksi käytössä on myös esimerkiksi su-
kupuoleen perustuvia kiintiöitä (esim. naisten 
kiintiö eräissä tekniikan alan koulutuksissa), 
alueellisia kiintiöitä (oma kiintiö pohjoisnor-
jalaisille hakijoille) sekä kieli- ja kulttuuri-
ryhmiin perustuvia kiintiöitä (saamelaisten 
kiintiö). Ministeriö voi myös päättää lisäpis-
teistä koulutusalalla tai alan työmarkkinoilla 
aliedustetun sukupuolen hakijoille (esim. 
miehille eläinlääketieteen alalla, naisille 
luonnontieteiden alalla) tai ikään perustuvista 
lisäpisteistä. 

NUCAS (Norwegian Universities and Col-
leges Admission Service) ylläpitää korkea-
koulujen sähköistä hakujärjestelmää ja koor-
dinoi yhteishakua. Yhteishaussa korkeakou-
luihin haetaan yhteisellä hakulomakkeella. 
Yhteishaussa on eri hakuaikoja. Ensimmäi-
nen hakuaika koskee vain eräitä korkeakou-
luja ja koulutuksia sekä hakijoita, jotka ha-
kevat koulutukseen aiemmin hankitun osaa-
misen tunnustamisen, IB-tutkinnon ja ulko-
mailla toisen asteen koulutuksen suorittami-
sen perusteella. 

Hakija voi yhteishaussa asettaa korkeintaan 
10 koulutusta ensisijaisuusjärjestykseen. Ha-
kija ei voi lisätä uusia hakutoiveita hakuajan 
päättymisen jälkeen, mutta hän voi muuttaa 
koulutusten ensisijaisuusjärjestystä heinä-
kuun alkuun saakka.  

Yhteishaun opiskelijavalinnan tulosten jul-
kistamisen yhteydessä ilmoitetaan täyttämät-
tä jääneistä paikoista ns. jäännöstorilla (reste-
torget). Täyttämättä jääneille paikoille järjes-
tetään välittömästi varsinaisen yhteishaun tu-
losten varmistumisen jälkeen valtakunnalli-
nen täydennyshaku ja lisähakuja. 

Ulkomaalaisille suunnatut haut järjestetään 
erikseen. Koulutuksen laadunvarmistusorga-
nisaatio NOKUT kokoaa ulkomaalaisten ha-

kijoiden hakukelpoisuutta koskevat maakoh-
taiset minimivaatimukset (GSU-list, Higher 
Education Entrance Qualification for foreign 
applicants). Korkeakoulut voivat lisäksi aset-
taa omia koulutuskohtaisia pääsyvaatimuk-
sia. Korkeakoulut päättävät maisterivaiheen 
opiskelijavalinnan valintaperusteista. 

 
Hollanti 

Hollannin korkeakoulujärjestelmä muodos-
tuu valtion rahoittamista yliopistokoulutusta 
(wetenschappelijk onderwijs, WO) tarjoavas-
ta 14 yliopistosta ja ammatillista korkeakou-
lutusta (hoger beroepsonderwijs, HBO) tar-
joavasta 39 korkeakoulusta (hogescholen). 
Yksi yliopistoista on avoin yliopisto. Hollan-
nissa on lisäksi kymmeniä yksityisiä oppilai-
toksia, jotka antavat korkeakoulutasoista 
koulutusta. 

Yliopistoissa on noin 240 000 opiskelijaa 
ja ammatillisesti suuntautuneissa korkeakou-
luissa noin 420 000 opiskelijaa (2011). Hol-
lannissa ulkomaalaisten tutkinto-
opiskelijoiden osuus kaikista korkeakoulu-
opiskelijoista on kasvanut voimakkaasti. 
Maisteriohjelmissa ulkomaalaisia opiskelijoi-
ta on miltei viidennes kaikista opiskelijoista. 

Yliopistot myöntävät tutkintoja kaikilla 
Bolognan prosessin mukaisella kolmella syk-
lillä (Bachelor 180 ECTS, Master 60-120 
ECTS ja PhD). Ammatillisesti suuntautu-
neissa korkeakouluissa on ensimmäisen (240 
ECTS) ja toisen syklin tutkintoon johtavia 
ohjelmia (60—120 ECTS) sekä lisäksi en-
simmäiselle syklille sijoittuvia kaksivuotisia 
associate degree (AD)-tutkintoon johtavia 
ohjelmia. 

Edeltävä koulutus ohjaa pitkälti korkeakou-
lutukseen sijoittumista. Yleissivistävän toisen 
asteen koulutuksen (wetenschappelijk on-
derwijs VWO) suorittaminen tuottaa kelpoi-
suuden yliopisto-opintoihin. Yliopistoihin 
voi siirtyä myös, mikäli on suorittanut en-
simmäisen vuoden ammatillisesti suuntautu-
neessa korkeakoulussa hyväksytysti (prope-
deuse). VWO sekä ammatillisesti suuntautu-
neet toisen asteen koulutukset (HAVO- ja 
MBO) tuottavat kelpoisuuden ammatillisesti 
suuntautuneisiin korkeakouluihin. Niillä yli 
21-vuotiailla, joilla ei ole päättötodistusta 
toiselta asteelta, on mahdollisuus suorittaa 
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pääsykoe (colloquium doctum) tai osoittaa 
osaamisensa näytöin. Avoimeen yliopistoon 
ei ole pääsyvaatimuksia. 

Tietyn arvosanatason toisen asteen tutkin-
nossa suorittaneet voivat valita, missä kor-
keakoulussa ja missä ohjelmassa he aloittavat 
opintonsa. Yliopistot voivat asettaa muille 
hakijoille valintakriteerejä. Korkeintaan puo-
let muista paikoista voidaan täyttää yliopisto-
jen omien valintaperusteiden mukaisesti. Mi-
käli yliopisto ei aseta omia valintakriteerejä, 
hakukelpoisuuden täyttävät valitaan arpomal-
la. Hyvä koulumenestys edeltävällä asteella 
parantaa sisäänpääsymahdollisuuksia myös 
arvonnassa. Aloituspaikkojen määrää säädel-
lään tietyillä aloilla, kuten lääketieteessä, 
eläinlääketieteessä, hammaslääketieteessä, 
biotieteissä, journalismissa ja fysioterapiassa. 
Ammatillisesti suuntautuneissa korkeakou-
luissa on yleisten kelpoisuusvaatimusten li-
säksi muita ministeriön päätöksellä vahvistet-
tuja tai korkeakoulujen asettamia valintakri-
teerejä. 

Korkeakouluihin on vuodesta 2009 lähtien 
haettu yhteishaussa. Yhteishakua koordinoi 
korkeakoulujen perustama ja ylläpitämä Stu-
dielink-organisaatio. 

Hollanti haluaa edelleen edistää kansainvä-
listen opiskelijoiden pääsyä korkeakoulutuk-
seen ns. punaisen maton aloitteella. Ulko-
maalaiset hakijat hakevat samassa yhteis-
haussa kuin hollantilaiset hakijat.  

 
1.3 Nykytilan arviointi 

Korkeakoulutukseen siirtyminen 

Talouskasvun ja hyvinvoinnin turvaaminen 
edellyttää työikäisen väestön työllisyysasteen 
kasvattamista. Työuran alkupäässä ei ole ta-
pahtunut positiivista kehitystä siitä huolimat-
ta, että koulutusjärjestelmässä on 2000 -
luvulla tehty useita tutkintojen suorittamis-
ajan lyhentämiseen tähtääviä uudistuksia, ku-
ten tutkinnonuudistus, tutkintojen mitoituk-
sen uudelleen tarkastelu, opintoaikojen ra-
jaaminen, henkilökohtaisten opintosuunni-
telmien käyttöönotto, toimet aiemmin hanki-
tun osaamisen tunnustamiseksi sekä opinto-
tuen uudistukset. Myöskään siirtymäaikaa 
toiselta asteelta korkeakoulutukseen ei ole 
saatu lyhennettyä, vaikka myös tämän tavoit-

teen saavuttamiseksi on työskennelty monin 
tavoin. Uudistukset ovat toisaalta melko uu-
sia, joten niiden vaikutukset voivat näkyä 
vasta myöhemmin. Myös Korkeakoulujen 
arviointineuvosto totesi vuonna 2010 teke-
mässään tutkinnonuudistuksen arvioinnissa, 
että tutkinnonuudistuksen osatavoitteiden to-
teutumisen arvioiminen on vielä liian var-
haista. 

Suomessa työmarkkinoille siirtymistä tut-
kinnon suorittaneena myöhentää keskimäärin 
pitkien opiskeluaikojen ohella myös kansain-
välisesti vertailtuna myöhäinen opintoihin 
siirtyminen. Suomessa korkeakouluopintojen 
aloittamisiän mediaani on 21,4 vuotta, mikä 
on OECD-maiden neljänneksi korkein. Suo-
malaisista 20—29-vuotiaista nuorista yli 40 
prosenttia on koulutuksessa, mikä on 
OECD:n korkein osuus; OECD:n keskiarvo 
on 25 prosenttia. Kun otetaan huomioon, että 
nuorissa ikäluokissa Suomi sijoittuu korkea-
asteen tutkinnon suorittaneiden ikäluokka-
osuuden osalta OECD-vertailun keskitasolle, 
on osuus erittäin huomattava. Vuonna 2009 
Suomessa korkea-asteen tutkinnon oli 25-34-
vuotiaista suorittanut 39 % ikäluokasta ja si-
joitus OECD-maiden vertailussa oli 18. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on seurannut 
uusien ylioppilaiden sijoittumista korkeakou-
lutukseen. Ylioppilastutkinnon suorittaneista 
noin kolme neljäsosaa hakee välittömästi 
korkeakoulutukseen. Heistä alle 40 prosenttia 
tulee valituksi. Yliopistojen uusista opiskeli-
joista vain runsas kolmannes ja ammattikor-
keakoulujen uusista opiskelijoista vajaa vii-
dennes on uusia ylioppilaita. OECD suositti 
Suomelle vuonna 2008, että opiskelijavalin-
nan tulisi perustua enemmän todistusvalin-
toihin ja, että avoimen korkeakoulutuksen 
kautta koulutukseen pääsyä edistetään. Li-
säksi OECD ehdotti, että Suomi lisäisi väli-
aikaisesti korkeakoulujen aloituspaikkoja 
niillä aloilla, joilla kysyntää on eniten ja, että 
Suomi tukisi toisen asteen päättävien opiske-
lua ulkomaisissa yliopistoissa. 

Uusia ylioppilaita valmistuu vuosittain run-
saat 33 000 ja ammattikorkeakouluissa ja 
yliopistoissa aloittaa yli 56 000 opiskelijaa. 
Ylioppilasikäluokkaan suhteutettuna aloitus-
paikkoja on siis noin puolitoistakertaisesti. 
Aloituspaikkojen määrää ei voida ikäluokka-
kehitys huomioon ottaen kasvattaa. Aloitus-
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paikkojen määrän vähentämiseen kohdistuu 
tällä hetkellä jollain aloilla erityisesti ammat-
tikorkeakouluissa paineita. Vähennyksistä 
huolimatta aloituspaikkojen suhde ikäluokan 
kokoon ei pienene. 

 
Uudet korkeakouluopiskelijat 

Samoissa korkeakoulujen yhteishauissa 
hakevat sekä ensimmäistä korkeakoulupaik-
kaa hakevat että ne, joilla jo on kokemusta 
korkeakouluopiskelusta. Tilanne näkyy esi-
merkiksi Helsingin yliopistossa teetetyssä 
selvityksessä seuraavasti: opiskelijoiksi vali-
tuista vuonna 2009 noin 60 prosenttia on ai-
dosti uusia opiskelijoita, 27 prosentilla on 
opiskeluoikeus korkeakoulussa ja noin 13 
prosentilla on jo aikaisemmin suoritettu kor-
keakoulututkinto. Tampereen yliopistossa oli 
vuoden 2006 tilastotietojen mukaan noin 70 
prosenttia sellaisia aidosti uusia hakijoita, 
joilla ei hakuhetkellä ollut aiempaa korkea-
koulututkintoa tai opiskelupaikkaa korkea-
koulussa. Yliopistoon kirjoittautuneista uu-

sista opiskelijoista aidosti uusia oli päävalin-
noissa alle 60 prosenttia. Mikäli erillisvalin-
nat otetaan huomioon, aidosti uusien osuus 
laskee noin 50 prosenttiin. Samaa tilannetta 
kuvaa tuore Itä-Suomen yliopistossa tehty 
selvitys, jonka mukaan Joensuun ja Kuopion 
yliopistoissa vuonna 2009 aloittaneista 30 
prosentilla oli kokemusta yliopisto-
opinnoista ennen nykyisen koulutuksen aloit-
tamista. 

Tilastokeskus on koonnut tietoa hakijoista, 
joilla on joko korkeakoulututkinto tai kor-
keakoulututkintoon johtava opiskelupaikka 
tai molemmat. Selvitys on tehty vuonna 2009 
hakeneista ja paikan vastaanottaneista siten, 
että aineistosta on poistettu maisteriohjelmi-
en ja ylempien ammattikorkeakoulututkinto-
jen hakijat. Selvityksen perusteella vaikuttaa, 
että tämä hakijaryhmä ei menesty ensim-
mäistä korkeakoulututkintoon johtavaa opis-
kelupaikkaansa hakevia paremmin. Noin 
kahdeksalla prosentilla uusista opiskelijoista 
on ainakin yksi aikaisempi korkeakoulutut-
kinto. 

 
Vain ensimmäisestä 
syklistä alkava tutkin-
toon johtava koulutus 

Muut kuin en-
sikertalaiset 
hakeneista % 

Muut kuin ensi-
kertalaiset opis-
kelupaikan vas-
taanottaneet yh-
teensä % 

Opiskelupaikan 
vastaanottaneista 
ne, joilla on jo 
jokin kk-tutkinto, 
% 

Yliopistot 37,5 37,1 11,9 
Ammattikorkeakoulut 16,5 18,1 5,4 
Yhteensä  - 25,1 7,8 

 
(Lähde: Opetushallitus, ammattikorkeakoulujen hakurekisteri sekä yliopistojen hakurekiste-

ri. Tilastokeskus, tutkintorekisteri sekä opiskelijavuosiaineisto) 
 
 
Hanna Norin väitöskirjatutkimuksessa (Tu-

run yliopisto, 2011) hakijan iällä oli muista 
taustatekijöistä riippumaton vaikutus opiske-
lemaan pääsyyn siten, että todennäköisyys 
päästä opiskelijaksi väheni hakijan iän koho-
tessa. Vuoden 2003 opiskelijavalinnoissa 
parhaiten opiskelemaan pääsivät tutkimuksen 
mukaan kaikkein nuorimmat, alle 20-vuotiaat 
hakijat, jotka useimmiten olivat saman ke-
vään ylioppilaita. Hakijoilla, joilla oli aiem-
paa koulutusta, vain korkea-asteella tehdyt 

suoritukset paransivat sisäänpääsymahdolli-
suuksia. 

Korkeakouluun hakeutuvissa on iältään, 
tavoitteiltaan ja toiveiltaan eri tavoin profi-
loituneita opiskelijoita, joille tulisi löytää oi-
keat kanavat hakeutua koulutukseen ja suo-
rittaa opintoja. Osa korkeakoulutukseen ha-
kevista haluaa suorittaa kokonaisen korkea-
koulututkinnon, osan tarkoituksena on vaih-
taa koulutusalaa, siirtyä korkeakoulusta toi-
seen tai suorittaa vain tutkinnon osia. Lähtö-
kohtien erilaisuudesta huolimatta nämä haki-
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jat hakevat pitkälti samoissa yhteishauissa 
suorittamaan kokonaista tutkintoa. 

Suurin haaste opiskelijavalinnan kehittämi-
sessä on se, kuinka korkeakouluihin saatai-
siin enemmän aidosti uusia opiskelijoita. 
Tutkimusten ja tilastojen perusteella voidaan 
arvioida, ettei ikään perustuva suosiminen 
ole yhdenvertaisuuden näkökulmasta perus-
teltua. Opiskelijavalintojen kehittämisen 
haaste on osittain rakenteellinen, sillä vain 
kaksi kolmasosaa ammattikorkeakouluihin ja 
yliopistoihin valituista on valittu suoritta-
maan ensimmäistä korkeakoulututkintoaan. 
Runsaalla kolmasosalla on jo aiemmin suori-
tettu korkeakoulututkinto tai yksi tai useam-
pia opiskeluoikeuksia korkeakoulussa, mikä 
vähentää ensikertaa opiskelijaksi pyrkivien 
mahdollisuuksia päästä korkeakoulutukseen. 

Korkeakoulujen välinen ja sisäinen siirty-
minen tulisi ohjata lähtökohtaisesti tapahtu-
vaksi yhteishaun ulkopuolella, jolloin opinto-
jen aikainen siirtyminen ei veisi aloituspaik-
koja ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevilta. 
Lisäksi korkeakoulujen koulutustarjontaa pi-
täisi kehittää siten, että osaamisen päivittämi-
seksi olisi houkuttelevampia vaihtoehtoja 
kuin hakeutuminen tutkintoon johtavaan kou-
lutukseen. 

 
Hakukelpoisuus 

Laissa säädetty kelpoisuus ammattikorkea-
kouluopintoihin poikkeaa jonkin verran yli-
opistolain kelpoisuussäännöksestä. Ammatti-
korkeakouluihin ovat suoraan lain perusteella 
kelpoisia myös lukion oppimäärän suoritta-
neet. Lisäksi alle kolmevuotisen ammatilli-
sen perustutkinnon suorittaneet henkilöt ovat 
kelpoisia vastaavan alan ammattikorkeakou-
luopintoihin. Kahden korkeakoulusektorin 
erilaisiin kelpoisuussäännöksiin ei ole erityi-
siä perusteita. Kelpoisuussäännösten yhden-
mukaistaminen olisi tarkoituksenmukaista 
koulutusneuvonnan selkeyden ja myös kor-
keakoulujen yhteisen yhteishaun toimivuu-
den turvaamiseksi. 

 
Korkeakoulujen yhteishaut 

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
sähköisten hakujärjestelmien kautta järjeste-
tään vuosittain yhteensä kymmenen yhteis-

hakua tutkintoon johtavaan koulutukseen. 
Keväällä 2009 ammattikorkeakoulujen vie-
raskieliseen koulutukseen haettiin tammi-
kuussa, suomen- ja ruotsinkieliseen nuorten 
koulutukseen maaliskuun viimeisellä viikolla 
ja huhtikuun ensimmäisellä viikolla, aikuis-
koulutukseen huhtikuun kahdella viimeisellä 
viikolla ja yliopistoihin helmikuun alusta 
huhtikuun loppuun kestävässä yhteishaussa. 

Yliopistojen sähköinen hakujärjestelmä 
otettiin käyttöön syksyllä 2008. Sähköisen 
yhteishaun käyttöönotto yliopistoissa kasvatti 
sekä hakemusmääriä että hakijamääriä. Val-
takunnallisen yhteishaun toteuttaminen ke-
väällä 2009 yhtenäisti yliopistojen hakuaiko-
ja. Tätä ennen kaikilla yhteishauilla oli oma 
erillinen aikataulunsa. Vuonna 2010 yhteen-
sovitettiin lisäksi ammattikorkeakoulujen ja 
yliopistojen hakuajat siten, että yliopistoihin 
ja ammattikorkeakoulujen nuorten ja aikuis-
ten suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen kou-
lutukseen sekä ylempään ammattikorkeakou-
lututkintoon johtavaan koulutukseen haettiin 
samassa yhteishaun aikataulussa. Sähköiset 
hakujärjestelmät, niiden kautta toteutettavat 
yhteishaut ja hakuaikataulujen yhtenäistämi-
nen ovat tuoneet koulutustarjontaa näky-
vämmäksi, selkeyttäneet hakemiseen liittyviä 
käytäntöjä ja parantaneet sähköisen asioinnin 
mahdollisuuksia eri yhteishakujen sisällä. 

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yh-
teishakujen erillisyys johtaa kuitenkin siihen, 
että koulutustarjonnasta ei muodostu selkeää 
kokonaiskuvaa hakijalle. Eri yhteishakuja 
palvelevat pääsääntöisesti eri tietojärjestel-
mät ja niihin on järjestetty koulutustarjonta-
tiedon esittäminen erikseen. Erilaiset haku-
käytännöt esimerkiksi hakukohteiden enim-
mäismäärän ja hakutoiveiden priorisoinnin 
suhteen voivat aiheuttaa hakijoille ongelmia. 

Hakemiseen liittyvää neuvontaa annetaan 
pääsääntöisesti hakukohteen korkeakoulusta. 
Ammattikorkeakoulujen yhteishauissa neu-
vontaa annetaan keskitetysti ensimmäisen 
hakutoiveen korkeakouluista. Yliopistojen 
yhteishaulla on lisäksi valtakunnallinen yli-
opistohaun neuvontapalvelu. Myös muut 
palveluratkaisut hakijoille ja muille järjes-
telmiä käyttäville, kuten korkeakoulujen 
henkilökunnalle ja ohjaushenkilöstölle, ovat 
eri sektoreilla ja yhteishauissa erilaisia esi-
merkiksi hakemusten liitteiden toimittami-
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sen, täydennyspyyntöjen ja korkeakoulukel-
poisuuden tarkistamisen sekä hakijoille lähe-
tettävien ilmoitusten osalta. 

Eri yhteishakujen yhteydessä kerätään pää-
sääntöisesti samoja tietoja. Hakemisen hel-
pottamiseksi hakulomakkeet tulisi yhdistää ja 
käytäntöjä, kuten priorisointikäytäntöjä yh-
denmukaistaa. 

Opetushallitus on vastannut valtakunnalli-
sista haku- ja valintajärjestelmistä aina 1970-
luvulta alkaen. Vallitsevana tietojärjestelmi-
en kehitystapana on ollut itsenäisten tietojär-
jestelmien luominen aina kulloiseenkin toi-
minnan tarpeeseen. Tämä tietojärjestelmien 
kehittämismalli on johtanut tilanteeseen, jos-
sa samankaltaista prosessia ja toiminnalli-
suustarvetta varten on luotu useita päällek-
käisiä tietojärjestelmiä eri koulutusasteiden ja 
koulutusmuotojen tarpeisiin. Ammattikor-
keakoulujen valintoja hoidetaan viidellä eril-
lisellä järjestelmällä, joiden toiminnallisuus 
on keskenään hyvin samanlaista. Tämän kal-
tainen tietojärjestelmien kehittämistapa on 
ollut käytössä aina viime päiviin saakka. 

Korkeakoulujen haku- ja valintajärjestel-
mäkokonaisuus on muodostunut pitkän ajan-
jakson kuluessa 1990-luvulta alkaen. Kor-
keakoulujen valintajärjestelmäkokonaisuus 
muodostuu eri aikoina käyttöön otetuista ko-
konaisuuksista. 

Siirtyminen sähköisiin hakupalveluihin on 
tuottanut säästöjä koulutuksen järjestäjille 
sekä hakijoille. Tuottavuuden parantaminen 
edelleen edellyttää merkittäviä toimintata-
pamuutoksia prosessin osalta, yhtenäisten 
tieto- ja käsitemallien käyttöönottoa sekä uu-
distettavia valintoja tukevia tietojärjestelmiä. 

Opetushallituksen nykyinen tietojärjestel-
mäkokonaisuus rakentuu vanhanaikaisen 
arkkitehtuurin varaan, jossa tarvittavat toi-
minnot sekä prosessit on ohjelmoitu sovel-
luksen sisään muiden järjestelmien ulottu-
mattomiin sekä vaikeasti muutettaviksi. Li-
säksi käytettävä tietomalli on järjestelmäkoh-
tainen. 

Lopputuloksena on ollut toiminnallisesti 
sekä arkkitehtuurisesti päällekkäinen tietojär-
jestelmäkokonaisuus, jossa kuhunkin erilli-
seen eri elinkaaren vaiheessa olevan järjes-
telmään kohdistuu erilliset integraatio-, yllä-
pito-, kehittämis-, hallinta- ja tietoturvapalve-
lut. Lisäksi jokaiseen järjestelmään on luotu 

omat käyttöliittymä-, sovellus- ja tietokanta-
kerrokset. Järjestelmäkokonaisuuden kustan-
nustehokas, yhtenäinen ja ketterä kehittämi-
nen on myös erittäin vaikeaa ja tehotonta. 
Nykyinen kokonaisuus ei myöskään vastaa 
tämän päivän tietojärjestelmiin kohdistuviin 
tarpeisiin ja haasteisiin. 

Erillisten hakujärjestelmien ylläpito ja ke-
hittäminen ei ole korkeakoulupoliittisesti ei-
kä kustannustehokkuuden kannalta perustel-
tua. Ajankohta järjestelmien uudistamiseen 
on otollinen. Opetushallituksen järjestelmä-
kokonaisuus on tilanteessa, jossa nykyisiin 
järjestelmiin ei ole kustannustehokasta to-
teuttaa valintojen uudistuksen vaatimaa toi-
minnallisuutta. 

Opiskelijaksi ottaminen liittyy valtakunnal-
listen tietojärjestelmäpalveluiden ohella kor-
keakoulujen omiin tietojärjestelmiin. Opiske-
lijaksi ottaminen alkaa koulutustarjonnan 
esittämisestä, jossa tietolähteenä ovat kor-
keakoulujen toiminnan suunnittelun tai kou-
lutustarjonnan tietovarannot. Keskeisin liitos 
on uusien opiskelijoiden tuominen valtakun-
nallisesta opiskelijavalintarekisteristä kor-
keakoulujen opiskelijarekistereihin. Lisäksi 
opiskelijavalinnoissa tarvitaan korkeakoulu-
jen rekistereissä olevia tietoja hakijoiden tut-
kinnoista ja muista opintosuorituksista. Kor-
keakoulujen tietojärjestelmät ovat erilaisia eri 
korkeakouluissa. 

Laki julkisen hallinnon tietohallinnon oh-
jauksesta (634/2011, jäljempänä tietohallin-
tolaki) tuli voimaan 1.9.2011. Julkisen hal-
linnon tietojärjestelmiä on lain mukaan kehi-
tettävä siten, että edistetään ja varmistetaan 
tiedon yhteentoimivuutta. Tällä tarkoitetaan 
tietojärjestelmien teknistä ja tietosisällöllistä 
yhteentoimivuutta muiden julkisen hallinnon 
viranomaisten tietojärjestelmien kanssa sil-
loin, kun järjestelmät käyttävät samoja tieto-
ja. Tietohallintolaki koskee kaikkia viran-
omaisia kuten opetus- ja kulttuuriministeriötä 
ja opiskelijavalinnoissa keskeisessä roolissa 
toimivaa Opetushallitusta. Korkeakoulut ovat 
pääsääntöisesti tietohallintolain ulkopuolella, 
mutta opiskelijavalinnoissa viranomaisten 
osallistumisen myötä tietohallintolain vaati-
mukset on otettava huomioon myös korkea-
koulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuu-
den näkökulmasta. 
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Opetustoimen alueella on meneillään kaksi 
toisiaan täydentävää merkittävää hanketta: 
valtiovarainministeriön koordinoimaan SA-
De-ohjelmaan kuuluva opetus- ja kulttuuri-
ministeriön Oppijan verkkopalvelut -hanke ja 
opetustoimen ohella myös koko korkeakou-
lujen toimintaan kohdistuva korkeakoulujen 
sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen 
RAKETTI-hanke (Rakenteellisen kehittämi-
sen tukena tietohallinto). Oppijan verkkopal-
velut tuottavat keskitettyjä verkkopalveluja 
kansalaisten käyttöön koko koulutusjärjes-
telmän osalta, mutta sen ensisijainen kohde-
alue on muu kuin korkeakoulutus. RAKET-
TI-hanke liittyy korkeakoulujen tietojärjes-
telmien kehittämiseen sekä korkeakoulujen ja 
viranomaisten väliseen tiedon yhteentoimi-
vuuteen. Raketti myös kehittää ja organisoi 
korkeakoulutasolla sitä tietoa ja toimintaa, 
jota Oppijan verkkopalvelut voivat hyödyn-
tää. 

 
 

Opiskelupaikan vastaanottaminen  

Vuonna 2000 käyttöön otetulla yhden uu-
den opiskelupaikan säännöksellä on tavoitel-
tu valintaprosessin sujuvuutta ja opiskelu-
paikkojen tehokasta käyttöä. Yhden opiske-
lupaikan säännöksen mukaisesti vuosina 
2000—2008 oli mahdollista ottaa vastaan 
vain yksi paikka lukuvuoden aikana. Vuonna 
2009 yhden opiskelupaikan säännös kytket-
tiin yhteishakuun. Korkeakoulujen sähköisen 
haku- ja valintajärjestelmän kautta on mah-
dollista ottaa vastaan vain yksi yhteishakuun 
kuuluva opiskelupaikka lukukaudessa. Kor-
keakoulupaikan vastaanottanut on lisäksi 
voinut ottaa paikkoja vastaan yhteishaun ul-
kopuolisissa erillisissä hakuväylissä. 

Yli 10 prosenttia opiskelijaksi hyväksytyis-
tä ei ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. 
Opiskelupaikkoja jää vastaanottamatta esi-
merkiksi sen vuoksi, että sama opiskelija on 
eri yhteishauissa ja muissa valinnoissa voinut 
tulla hyväksytyksi useaan paikkaan yhtä ai-
kaa. Opiskelupaikan vastaanottaneista osa 
ilmoittautuu ensimmäisenä opiskeluvuon-
naan poissaolevaksi. Poissaolevaksi ilmoit-
tautumisen syyt ovat erilaisia: aiempien opin-
tojen loppuun suorittaminen, perhevapaat ja 
erityisesti juuri toisen asteen päättäneiden 

osalta varusmiespalvelus. Opiskelupaikan 
vastaanottamatta jättäneiden ja poissaolevak-
si ilmoittautuneiden tilalle hyväksytään usein 
uusia opiskelijoita varasijoilta. 

 
Koulutukseen hakeutumisvelvoite 
työmarkkinatuen ehtona 

Voimassa olevan työttömyysturvalain mu-
kaan alle 25-vuotiaan ammatillista koulutusta 
vailla olevan henkilön työmarkkinatuen saa-
misen ehtona on aktiivinen hakeutuminen 
koulutukseen. Säännöstä on kritisoitu erityi-
sesti ammattikorkeakouluihin hakeutumisen 
osalta, sillä sen on katsottu lisäävän sellaisten 
valintakokeisiin osallistuvien määrää, joilla 
ei ole halua tulla valituksi ja työllistävän si-
ten tarpeettomasti korkeakouluja. Lisäksi 
säännöksen on katsottu lisäävän epämotivoi-
tuneiden opiskelijoiden määrää ja sitä kautta 
lisäävän opintojen keskeyttämistä. 

Helmikuussa 2012 julkistetun työ- ja elin-
keinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriminis-
teriön teettämän arviointitutkimuksen mu-
kaan suuri osa nuorista ei hakeudu koulutuk-
seen velvoitteen mukaisesti. Tutkimuksen 
mukaan opintojen keskeyttäminen on yleistä 
etenkin toisen asteen koulutuksessa, mutta 
velvoitteen ei nähdä merkittävästi lisäävän 
keskeyttämistä. Tutkimuksen mukaan haku-
velvoitteen muotoon ollaan yleisesti tyyty-
mättömiä. Tutkijat ehdottavat työmarkkina-
tuen edellytyksenä olevien hakeutumisehto-
jen lieventämistä ja hakeutumisvelvoitteen 
muuttamista nuoren yksilöllisen tilanteen 
huomioivaksi. Myös koulutukseen hakeutu-
misvelvoitteeseen liittyviä työmarkkinatuen 
myöntämisen ja seurannan käytäntöjä tulisi 
yksinkertaistaa ja käyttää vapautuvia resurs-
seja vaikuttavammin nuorten neuvontaan ja 
ohjaukseen. Ehdotusten mukaan koulutuk-
seen hakeutumisvelvoitteen toteuttamisessa 
tulisi sallia nuorten elämäntilanteen mukai-
sesti myös muut vaihtoehdot kuin yhteis-
haussa olevat koulutusvaihtoehdot. Koulu-
tukseen hakeutumisvelvoitetta olisi tutki-
muksen mukaan muutettava siten, että sen 
täyttämiseksi käytettäisiin nykyistä enemmän 
työssäoppimispainotteisia koulutuksia sekä 
muita nuorten tilanteisiin soveltuvia palvelui-
ta. 
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2  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

2.1 Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on osaltaan vaikuttaa 
korkeakouluopintojen aloittamisiän alenemi-
seen ja opiskelupaikkojen parempaan koh-
dentumiseen ja tätä kautta koulutusjärjestel-
män tehostumiseen, korkeakoulutuksesta 
työmarkkinoille siirtymisen nopeutumiseen 
ja työllisyysasteen kohoamiseen. 

Korkeakouluopintoihin pääsyä halutaan su-
juvoittaa edistämällä ilman korkeakoulu-
paikkaa olevien mahdollisuuksia hakea ja 
päästä korkeakoulututkintoon johtavaan kou-
lutukseen. Tavoitteena on, että mahdollisim-
man moni ensimmäistä korkeakoulututkin-
toon johtavaa opiskelupaikkaansa hakeva tu-
lisi valituksi korkeakouluun. Tavoitteena on 
siten vaikuttaa koulutuksen tasa-arvoisuuden 
lisääntymiseen, kun periytyväksi havaittu 
korkeakoulutus olisi yhä useamman saatavil-
la. Esityksen tavoitteena on myös osaltaan 
edistää hallitusohjelman mukaisen nuorten 
yhteiskuntatakuun toteutumista. 

Korkeakoulujen opiskelijahaun tietojärjes-
telmien uudistamisen tavoitteena on yhdistää 
hakujärjestelmä sekä opiskelua ja koulutus-
tarjontaa koskevat tiedot hakijan ja opinto-
ohjauksen näkökulmasta selkeäksi kokonai-
suudeksi. Tietojärjestelmien uudistamisella 
tavoitellaan myös tuottavuushyötyä. 

 
2.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

Ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa 
hakevien aseman parantaminen 

Ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hake-
vien asemaa opiskelijavalinnoissa voidaan 
parantaa kehittämällä korkeakoulujen valin-
taperusteita ja valintatapoja siten, että ne ei-
vät lähtökohtaisesti asettaisi ensimmäistä 
korkeakoulupaikkaansa hakevia tai juuri toi-
selta asteelta valmistuneita muita heikom-
paan asemaan. 

Korkeakoulut voivat kehittää edelleen va-
lintatapojaan esimerkiksi painottamalla va-
lintoja ylioppilastutkinnon perusteella tapah-
tuvaksi, vaihtamalla valintakoevaatimuksia ja 
-materiaalia vuosittain ja julkaisemalla ne 

mahdollisimman myöhään sekä suosimalla 
erilaisia soveltuvuutta ja motivaatiota mittaa-
via valintatapoja kirjallisuuskuulusteluiden 
sijaan. 

Osana korkeakoulujen valintaperusteita on 
käytetty ja edelleen käytetään lisäpisteitä 
mm. juuri toiselta asteelta valmistuneille. Li-
säpisteiden antamisella on pyritty paranta-
maan juuri toiselta asteelta valmistuneiden 
suhteellista asemaa. Valintatapoihin kohdis-
tuvat toimenpiteet sen sijaan pyrkivät pois-
tamaan ensimmäistä kertaa hakevien suhteel-
lista asemaa heikentäviä tekijöitä. Valintape-
rusteita ja -tapoja koskeva päätösvalta on 
korkeakouluilla. 

Opiskelijavalintaa kehittämällä ei kuiten-
kaan voida merkittävästi vaikuttaa opiskelu-
paikkoihin kohdistuvan kysynnän ja tarjon-
nan kohtaamisen ongelmiin, jotka ovat olleet 
pitkään huomion kohteena eräillä aloilla. Ha-
kijapainetta korkean vetovoiman hakukohtei-
siin on pyritty alentamaan kehittämällä ha-
keutumisen ja opintojen ohjaamista erityises-
ti toisella asteella. Ohjaamisessa ei ole kyse 
vain realististen mahdollisuuksien kartoitta-
misesta vaan erilaisten vaihtoehtojen tekemi-
sestä tunnetuiksi. 

Ohjaus- ja neuvontapalvelut eri oppilai-
tosmuodoissa ja koulutusasteilla vaikuttavat 
siihen, kuinka hyvin oppilaat ja opiskelijat 
pystyvät tekemään realistisia koulutusvalin-
toja ja siirtymään koulutusasteelta toiselle. 
Opintojen ohjauksessa tulisi pyrkiä jatkuvuu-
teen ja siihen tulisi koulutusasteelta toiselle 
siirryttäessä kiinnittää erityistä huomiota. 
Toisen asteen opinto-ohjauksen tehostamisel-
la pystytään tukemaan jatko opiskeluun ha-
keutumista ja onnistuneita valintoja sekä eh-
käisemään opintojen etenemisen ongelmia ja 
opintojen pitkittymistä korkea-asteella. Toi-
sen asteen opinto-ohjausta tukemaan tarvi-
taan nykyistä tiiviimpää toisen asteen oppi-
laitosten ja korkeakoulujen yhteistyötä. 

Myös korkeakoulut kehittävät hakeutumi-
sen ohjaamista opiskelijavalintojen kehittä-
misen rinnalla. Ohjaamiseen osallistuu kor-
keakoululaitoksen ulkopuolisia tahoja muun 
muassa opetus- ja kulttuuriministeriön toimi-
alalta ja työ- ja elinkeinoministeriön toimi-
alalta. 

Valintatapojen ja valintaperusteiden sekä 
ohjauksen kehittämisen lisäksi ensimmäistä 
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korkeakoulupaikkaansa hakevien pääsyä 
korkeakouluihin voidaan edistää myös kehit-
tämällä joustavia siirtymäjärjestelyjä korkea-
koulujen sisällä ja välillä niille opiskelijoille, 
joilla on jo opiskelupaikka korkeakoulussa ja 
jotka opintojensa aikana tai tutkinnon suori-
tettuaan haluavat siirtyä jatkamaan opinto-
jaan aiempien opintosuoritustensa pohjalta 
toisessa koulutuksessa. Korkeakoulujen si-
säinen ja korkeakoulujen välinen siirtyminen 
edellyttää pääsääntöisesti hakijan aiemmalta 
koulutukselta ja haettavalta koulutukselta 
riittävää sisällöllistä vastaavuutta. 

Joustavien siirtymäjärjestelyiden ohella 
nykyistä laajemmat hakukohteet voisivat vä-
hentää jo opiskelupaikan omaavien hakeutu-
mista uuteen koulutukseen. Monet yliopistot 
ja ammattikorkeakoulut ovat jo kehittämässä 
opiskelijavalintojaan siten, että opiskelijat 
otetaan yksittäisen pääaineen tai koulutusoh-
jelman sijaan laajempiin kokonaisuuksiin, 
jolloin tarkempi suuntautuminen valitaan 
vasta opintojen aikana. Korkeakoulut tulisi-
vat jatkossakin säilyttämään tarkemmin rajat-
tuja hakukohteita aloilla, joissa työelämän 
ammatit edellyttävät tutkinnolta tarkkaan 
määriteltyä sisältöä. 

Nykyisen keinovalikoiman ja joustavien 
siirtymisjärjestelyiden kehittämisen lisäksi 
ensimmäistä kertaa korkeakoulutukseen ha-
keutuvien asemaa voitaisiin parantaa mah-
dollistamalla hakijoiden ryhmittely aiemmin 
suoritetun korkeakoulututkinnon tai vastaan-
otetun opiskelupaikan perusteella. 

Vaihtoehtoisesti ryhmittely voisi perustua 
vain voimassa olevaan opiskeluoikeuteen, 
jolloin opiskeluoikeudesta luopuminen mah-
dollistaisi valituksi tulemisen ensimmäistä 
opiskelupaikkaansa hakevien ryhmässä. 
Voimassaolevaan opiskeluoikeuteen perustu-
va ryhmittely ei kuitenkaan estäisi ottamasta 
opiskelupaikkaa vastaan tilanteessa, jossa ei 
ole tarkoituskaan suorittaa koko tutkintoa ei-
kä siten mahdollistaisi esityksen tavoitteiden 
toteutumista. 

Korkeakoulu voisi päättää varata yhteis-
haun hakukohteen aloituspaikoista vähim-
mäismäärän pelkästään ensimmäistä opiske-
lupaikkaansa hakeville ja loput hakukohteen 
aloituspaikoista olisivat yhtäläisin valintape-
rustein tarjolla myös muille hakijoille. Ha-
keminen tutkintoon johtavaan korkeakoulu-

tukseen olisi yksi kokonaisuus ja korkeakou-
luihin hakeutuminen olisi selkeä prosessi ha-
kijan näkökulmasta. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö pyrkisi yhteistyössä korkeakoulujen 
kanssa edistämään erilaisten siirtymisväylien 
kehittämistä ja laaja-alaisempaa käyttöönot-
toa, jotta mahdollisimman moni aloituspaik-
ka vapautuisi ensimmäistä opiskelupaikkaan-
sa hakeville. 

Vaihtoehtoisesti laissa voitaisiin säätää, et-
tä yhteishaun opiskelupaikat varataan koko-
naan vain ensimmäistä tutkintoon johtavaa 
opiskelupaikkaansa hakeville. Perustuslain 
sivistyksellisiä oikeuksia ja yhdenvertaisuut-
ta koskevien säännösten toteutumisen var-
mistamiseksi alan vaihtaminen jäisi korkea-
koulujen järjestettäväksi erilaisilla siirtome-
nettelyillä ja muilla erillisillä valintakäytän-
nöillä. Korkeakoulut päättäisivät yhteishaun, 
siirtomenettelyiden ja muiden erillisten valin-
takäytäntöjen järjestämisestä, käytön laajuu-
desta ja keskinäisestä suhteesta. 

Ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville 
varattavien kiintiöiden käytöstä ja koosta 
voitaisiin harkita säädettäväksi lailla, kuten 
Norjassa. Tällöin valtakunnallisesti sekä kor-
keakoulukohtaisesti asetettaisiin hakukoh-
teissa ensimmäistä paikkaansa hakeville va-
rattavien aloituspaikkojen osuus. Kiintiöiden 
koon määritteleminen laissa saattaisi kuiten-
kin olla yliopistojen akateemista itsehallintoa 
koskevien perustuslain säännösten kannalta 
ongelmallista. Kiintiöiden käyttöönottoa ja 
tarkoituksenmukaisuutta on myös mahdollis-
ta edistää ja seurata osana opetus- ja kulttuu-
riministeriön ja korkeakoulujen välistä tu-
losohjausprosessia. 

Vaihtoehtona ensimmäistä opiskelupaik-
kaansa hakevien ryhmittelylle voitaisiin toi-
mia Tanskan mallin mukaan, jossa on käy-
tössä niin sanottu kolmannen kerran sääntö. 
Sen mukaan hakija, joka on jo kaksi kertaa 
aikaisemmin vastaanottanut paikan tutkin-
toon johtavassa koulutuksessa suorittamatta 
niistä tutkintoa, sijoitetaan hakijajoukon vii-
meiseksi ja voi tulla valituksi, jos muita haki-
joita ei ole valittavissa. Tämä malli mahdol-
listaisi kuitenkin useampien korkeakoulu-
paikkojen vastaanottamisen, eikä sinänsä 
edistäisi ensimmäisestä syklistä alkavien 
aloituspaikkojen riittävän tehokasta käyttöä. 
Niin sanotun maisterisäännön mukaisesti toi-
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sen syklin korkeakoulututkinnon suorittanut 
voidaan valita ensimmäisestä syklistä alka-
vaan koulutukseen, jos aloituspaikkoja jää 
käyttämättä. Mallissa alan vaihtajille olisi 
kuitenkin tarjolla vain sellaisia opiskelupaik-
koja, joiden vetovoima on heikko, mikä teki-
si alan vaihtamisen usealla alalla käytännössä 
mahdottomaksi. 

Ruotsin mallin soveltaminen suomalaisessa 
korkeakoulujärjestelmässä ei välttämättä ole 
mahdollista, koska suomalaisesta korkeakou-
lujärjestelmästä poiketen Ruotsissa ei aina 
haeta suorittamaan kokonaista tutkintoa. 

Hollannissa yliopistoon on vapaa pääsy 
kaikilla, jotka ovat suorittaneet sitä edeltävän 
kyseiseen koulutukseen soveltuvan alemman 
koulutuksen. Tämä malli lähtökohtaisesti 
mahdollistaisi kaikkien ensimmäistä opiske-
lupaikkansa hakevien koulutukseen pääsyn 
heti toisen asteen koulutuksen päätyttyä. 
Malli edellyttäisi kuitenkin aloituspaikkoja 
koskevaa säätelyä korkean vetovoiman aloil-
la tai opiskelijoiden voimakasta karsimista 
opintojen aikana, erityisesti opintojen alku-
vaiheessa työvoiman kysynnän ja tarjonnan 
vastaavuuden turvaamiseksi. Malli edellyttäi-
si myös mittavaa resursointia korkeakoulu-
tukseen. 

 
Korkeakoulujen hakujärjestelmät 

Korkeakouluopintoihin pääsyä voitaisiin 
sujuvoittaa myös kehittämällä hakijaa pa-
remmin palvelevia yhtenäisiä sähköisiä pal-
veluita ja kokoamalla korkeakoulujen tutkin-
toihin johtavaan koulutukseen hakeminen 
pääsääntöisesti yhdeksi yhteishauksi. Myös 
muu korkeakoulujen koulutustarjonta voitai-
siin koota vaiheittain samaan koulutustarjon-
tapalveluun SADe -ohjelman Oppijan verk-
kopalvelut -hankkeen osana. 

Vaihtoehtona korkeakoulujen koulutustar-
jonnan kokoamiselle yhteen yhteishakua tu-
kevaan tietojärjestelmäpalveluiden kokonai-
suuteen olisi haku- ja valintapalveluiden 
tuottaminen edelleen osin tai kokonaan ha-
jautetusti. Vaihtoehdossa tyydyttäisiin vain 
uudistamaan koulutustarjonnan esittäminen 
sellaiseksi, että kaikki korkeakoulutuksen 
mahdollisuudet olisivat selkeästi löydettävis-
sä hakijan näkökulmasta. Sen myötä ei kui-
tenkaan saavutettaisi hakijaa paremmin pal-

velevia yhtenäisiä sähköisiä palveluita eikä 
korkeakoululaitoksen ja sitä tukevien kansal-
listen palveluiden toimintaan liittyviä tuotta-
vuushyötyjä. 

Ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien 
käsittely omana ryhmänään korkeakoulujen 
yhteisessä sähköisessä hakujärjestelmässä 
edellyttää tutkintoja ja opiskeluoikeuksia 
koskevien tietojen kattavaa saatavuutta. Tä-
män vuoksi rekisterilakia ja siihen liittyen 
yliopisto- ja ammattikorkeakoululakia voitai-
siin uudistaa siten, että muodostettaisiin ny-
kyisen opiskelijavalintarekisterin rinnalle 
opiskelijoita, opiskeluoikeuksia, suoritettuja 
tutkintoja muita opintosuorituksia sisältävä 
korkeakoulujen toiminnassaan ylläpitämien 
ja käyttämien tietojen tietovaranto, jonka tie-
dot palvelisivat hakujärjestelmän tarpeita. 

Vaihtoehtoisesti voitaisiin yhteishaun to-
teuttamisen kannalta välttämättömät tiedot 
kerätä erikseen korkeakouluista hakuajan 
päätyttyä. Tällöin tiedot kaikista hakijoista 
toimitettaisiin opiskelijavalintarekisteristä 
kaikkiin korkeakouluihin, joissa tarkistettai-
siin voimassa olevat opiskeluoikeudet. Tämä 
olisi kuitenkin aikataulullisesti hankalaa ja 
tarkoittaisi erittäin suurten tietoaineistojen 
siirtoja kaikille korkeakouluille. Hakijoita ei 
myöskään voitaisi neuvoa mahdollisuudesta 
hakea ensimmäistä opiskelupaikkaansa ta-
voittelevien kiintiössä. 

Kolmantena vaihtoehtona olisi kerätä yh-
teishaun toteuttamisen kannalta välttämätön 
tieto nykyisen lain mukaiseen opiskelijava-
lintarekisteriin, jota laajennettaisiin uusien 
tietosisältöjen osalta. Yhteishaun kannalta 
välttämättömiä opiskeluoikeuksia ja korkea-
kouluun ilmoittautumisia (lukukaudelle läs-
nä- tai poissaolevaksi ilmoittautuminen) kos-
kevia tietoja käsitellään korkeakouluissa ja 
rakenteilla olevissa kansallisissa ja korkea-
koulujen yhteisissä palveluissa, joten tietojen 
siirtäminen erikseen vain opiskelijavalintaa 
varten olevaan rekisteriin olisi epätarkoituk-
senmukaista. Tässä mallissa ei olisi mahdol-
lista tarjota opiskelijavalintarekisterin käyttö-
tarkoituksen ulkopuolella parempia sähköisiä 
palveluita hakijoille ja opiskelijoille eikä 
saavutettaisi tuottavuushyötyjä korkeakoulu-
jen toiminnassa ja viranomaisten tiedonke-
ruissa. 
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2.3 Keskeiset ehdotukset 

Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mu-
kaan korkeakouluopintoihin pääsyä sujuvoi-
tetaan ja opiskelijavalinnan päävalinnat vara-
taan hakijoille, joilla ei ole aiempaa vastaa-
van tasoista tutkintoa tai opiskeluoikeutta. 
Hallitusohjelman kirjaus ehdotetaan toteutet-
tavaksi vaiheittain. 

Nyt ehdotettavassa ensimmäisessä vaihees-
sa korkeakouluopintoihin hakemisen suju-
voittamiseksi yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen tutkintoon johtavaan koulutukseen 
ehdotetaan haettavaksi korkeakoulujen yhtei-
sessä valtakunnallisessa yhteishaussa. Yh-
teishakua ja hakukelpoisuutta koskevat sään-
nökset yhdenmukaistettaisiin molemmilla 
korkeakoulusektoreilla ja sähköiset hakujär-
jestelmät yhdistettäisiin yhdeksi kokonaisuu-
deksi. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut te-
kisivät jatkossakin opiskelijavalintapäätökset 
ja päättäisivät itsenäisesti opiskelijavalinnan 
perusteista. 

Yhteishaussa ehdotetaan otettavaksi käyt-
töön menettely, jossa hakija kirjaisi yhteis-
haussa ammattikorkeakouluista ja yliopis-
toista valitsemansa hakukohteet etusijajärjes-
tykseen ja voisi tulla hyväksytyksi vain yh-
teen hakukohteeseen. 

Ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien 
aseman parantamiseksi yliopistolakiin ja 
ammattikorkeakoululakiin ehdotetaan lisättä-
väksi säännös, jonka mukaan osa haettavista 
opiskelupaikoista voitaisiin varata henkilöil-
le, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet 
Suomen koulutusjärjestelmän mukaista kor-
keakoulututkintoa tai vastaanottaneet kor-
keakoulututkintoon johtavaa opiskelupaik-
kaa. Hakijat voitaisiin aloituspaikkojen va-
raamiseen liittyvissä kiintiöissä jakaa edel-
leen koulutustaustan perusteella erillisiin 
ryhmiin. Korkeakoulut päättäisivät itsenäi-
sesti, käyttävätkö kiintiöitä ja miten jakavat 
aloituspaikat kiintiöiden välillä. 

Opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilas-
tutkintorekisteristä annettu laki antaa oikeu-
den tallentaa rekisteriin tietoja hakijoista. 
Mainittua lakia ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että korkeakouluissa opiskelevien ja 
opiskelupaikan vastaanottaneiden sekä kor-
keakoulututkinnon suorittaneiden tiedot saa-
taisiin hakujärjestelmän käyttöön. Lakia eh-

dotetaan muutettavaksi myös siten, että kor-
keakoulut voisivat harkintansa mukaan käyt-
tää rekisteriä hyväkseen myös muissa kuin 
tutkintoon johtavaa koulutusta koskevissa 
opiskelijavalinnoissaan. Lakiin ehdotetaan li-
sättäväksi uusi luku, joka koskee korkeakou-
lujen valtakunnallista tietovarantoa. Tietova-
ranto on tietojärjestelmä, jossa korkeakoulut 
säilyttävät kopiota osasta opiskelijarekisteri-
ensä ja muiden henkilörekisteriensä tietosi-
sällöstä. Tietovaranto ei muodosta korkea-
koulujen omista henkilörekistereistä loogi-
sesti erillistä henkilörekisteriä, ja jokainen 
korkeakoulu toimii rekisterinpitäjänä oman 
tietovarannossa säilytetyn tietosisältönsä 
osalta. Tietovarannon tavoitteena on tuottaa 
korkeakoulujen rekistereissä oleva tieto luo-
tettavasti ja tehokkaasti erityisesti opiskelija-
valintarekisterin, mutta myös muiden valta-
kunnallisten palveluiden, korkeakoulujen 
keskinäisten palveluiden ja korkeakoulujen 
omien palveluiden käyttöön henkilötietojen 
käsittelyä ja luovuttamista koskevan lainsää-
dännön ja tietosuojan turvaamisen edellyttä-
missä rajoissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö 
vastaisi korkeakoulujen lukuun pitämänsä 
korkeakoulujen valtakunnallisen tietovaran-
non teknisestä ylläpidosta. 

Kuluvan vaalikauden aikana on tarkoitus 
valmistella erillinen hallituksen esitys yli-
opistojen ja ammattikorkeakoulujen haku- ja 
valintajärjestelmän uudistamisen vuonna 
2015 toteutettavasta toisesta vaiheesta. Yli-
opistolakia ja ammattikorkeakoululakia muu-
tettaisiin siten, että valittaessa opiskelijoita 
pelkästään alempaan tai sekä alempaan että 
ylempään korkeakoulututkintoon korkeakou-
lujen yhteishaun avulla valittaisiin ainoastaan 
henkilöitä, jotka eivät ole aikaisemmin Suo-
men koulutusjärjestelmässä suorittaneet kor-
keakoulututkintoa tai vastaanottaneet kor-
keakoulututkintoon johtavaa opiskelupaik-
kaa. Uudistuksen toisessa vaiheessa myös 
tutkinnon suorittaneiden ja korkeakoulupai-
kan aiemmin vastaanottaneiden tosiasialliset 
ja tasavertaiset mahdollisuudet alan vaihta-
miseen turvataan opetus- ja kulttuuriministe-
riön sekä korkeakoulujen toimin. Toisessa 
vaiheessa korkeakoulututkinnon suorittaneet 
ja aikaisemmin opiskelupaikan vastaanotta-
neet valittaisiin yhteishaun ulkopuolella kor-
keakoulujen erillisillä hauilla. Yhteishaun ul-
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kopuoliset valinnat mitoitetaan turvaamaan 
tosiasiallinen mahdollisuus alan tai korkea-
koulun vaihtamiseen. Yhteishaun ulkopuoli-
sissa hauissa voitaisiin hyödyntää yhteishaun 
sähköistä hakujärjestelmää. 

Työllistymismahdollisuudet, henkilökoh-
tainen soveltuvuus alalle ja omat ammatilli-
set ja uratoiveet voivat muodostua painaviksi 
perusteiksi tarpeelle vaihtaa alaa. Opiskelu-
alan vaihtamista ei uudistuksessa vaikeuteta, 
mutta vaihtamisen tapa muuttuu. Joustavien 
siirtymämahdollisuuksien kehittämisellä ja 
käyttöönotolla turvataan alan vaihtajien tasa-
vertainen kohtelu. Vaiheittaisella etenemisel-
lä turvataan korkeakoulujen mahdollisuudet 
hallitusohjelman mukaisen mallin toteuttami-
seen varaamalla riittävästi aikaa yhteishaun 
ulkopuolisten hakuväylien rakentamiseen ja 
niitä koskeviin korkeakoulukohtaisiin pää-
töksiin sekä hakuväyliä ja siirtymämahdolli-
suuksia koskevaan tiedotukseen. Koulutuk-
sellisten umpiperien syntyminen estetään ja 
opiskelupaikan vastaanottaneiden oikeustur-
va ja tosiasialliset siirtymämahdollisuudet 
turvataan yhteishaun ulkopuolisilla väylillä, 
joiden kehittyminen ja käyttöönotto varmis-
tetaan informaatio- ja resurssiohjauksella se-
kä tarvittaessa säädöstoimin. Yhteishaun ul-
kopuolisia väyliä kehitetään jo valmistaudut-
taessa uudistuksen ensimmäiseen vaiheeseen 
ja niiden täysimääräinen käyttöönotto uudis-
tuksen toisen vaiheen käynnistyessä varmis-
tetaan. Yhteishaun ulkopuolisten väylien tar-
ve laajenee asteittain uudistuksen toisen vai-
heen aikana kun vastaanotetut opinto-
oikeudet vaikuttavat yhä useampaan alan 
vaihtajaan. Tosiasiallisten siirtymämahdolli-
suuksien kehitystä arvioidaan vuosittain ja 
opetus- ja kulttuuriministeriö ryhtyy tarvitta-
essa toimenpiteisiin siirtymämahdollisuuksi-
en laajentamiseksi. 

Mittavien uudistuksien vaiheistaminen 
varmistaa myös korkeakoulujen sähköisen 
hakujärjestelmän käyttöönoton suunnitellussa 
aikataulussa sekä hakijasuman pienentymi-
sen vuosikymmenen loppuun mennessä. 

Työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön teettämässä koulutuk-
seen hakeutumisvelvoitetta koskevassa tut-
kimuksessa tehtiin useita esityksiä hakeutu-
misvelvoitteen uudistamisesta, muun muassa 
hakeutumisvelvoitteen väljentämisestä siten, 

että velvoitetta laajennettaisiin muihin kuin 
yhteishauissa oleviin koulutusvaihtoehtoihin. 
Tarvittavat säädösmuutokset on tarkoitus 
valmistella kuluvan vaalikauden aikana. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Ehdotetut uudistukset haku- ja valintapro-
sessiin edellyttävät niin merkittäviä muutok-
sia nykyisiin tietojärjestelmiin, ettei muutok-
sia ole tietojärjestelmien kehittämisen näkö-
kulmasta mahdollista tehdä nykyisten tieto-
järjestelmien pohjalta. Vanhojen tietojärjes-
telmien muuttamisen kalleuden lisäksi koko-
naisvaltainen uudistaminen on perusteltua, 
jotta tietohallintolain edellyttämä yhteismi-
tallisuus ja yhteentoimivuus voidaan varmis-
taa samanaikaisten muiden kokonaisuuteen 
liittyvien hankkeiden kanssa. Oppijan keski-
tettyjä verkkopalveluita uudistetaan koko 
opetustoimen osalta opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön johdolla SADe -ohjelmassa. Lisäksi 
korkeakoulujen sekä opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön yhteinen Rakenteellisen kehittämi-
sen tukena tietohallinto (RAKETTI) -hanke 
uudistaa kokonaisvaltaisesti korkeakoulujen 
toimintaa tukevien tietojärjestelmien toteu-
tusedellytyksiä. Oppijan verkkopalvelut ja 
RAKETTI -hanke muodostavat kiinteästi 
korkeakoulujen yhteishakuun liittyvän toi-
minnallisen kokonaisuuden. 

Uusien tietojärjestelmien toteuttaminen 
edellyttää merkittäviä investointeja. Korkea-
koulujen sähköisen hakujärjestelmäkokonai-
suuden kehittämiskustannukset ovat yhteensä 
noin 5 miljoonaa euroa vuosina 2010—2013 
(2010: 500 000, vuosina 2011—2013 1,5 
miljoonaa euroa vuodessa). Yhdessä korkea-
koulujen sähköisen hakujärjestelmäkokonai-
suuden kanssa toteutetaan osin sitä tukevat 
kansallisen koulutustarjonnan esittämisen ja 
sähköisen asioinnin palvelut sekä kansallinen 
todennetun osaamisen rekisteri Oppijan 
verkkopalvelut -hankkeessa. Oppijan verk-
kopalvelut ovat osa valtiovarainministeriön 
koordinoiman SADe -ohjelman erillistä ra-
hoitusta. Korkeakoulujen sähköisen hakujär-
jestelmäkokonaisuuden ja Oppijan keskitet-
tyjen verkkopalveluiden toteuttaminen tapah-
tuu yhteiselle pohjalle samoja tietojärjestel-
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mäpalveluita jakaen. Tästä syystä taloudellis-
ten vaikutusten arvioinnissa on investoinnin 
kokonaislaajuuden osalta otettava huomioon 
myös Oppijan verkkopalveluiden toteuttami-
sen kokonaiskustannukset: hakeutujan palve-
luiden ja todennetun osaamisen rekisterin to-
teuttamisen on arvioitu maksavan muiden 
kuin korkeakoulujen osalta yhteensä noin 10 
miljoonaa euroa vuosina 2010—2014. 

Järjestelmän toimivuus edellyttää nykyistä 
kattavampaa koulutustarjontatietoa sekä 
myös tutkintotietojen, opintosuoritustietojen 
ja opiskeluoikeuksia koskevien tietojen saa-
tavuutta. Näiden tietojen keräämisestä ja hal-
linnoinnista aiheutuu kustannuksia keskite-
tysti Opetushallitukselle ja korkeakoulujen 
valtakunnallista tietovarantoa korkeakoulujen 
lukuun ylläpitävälle opetus- ja kulttuurimi-
nisteriölle sekä erikseen korkeakouluille. 

Esityksen mukaisen korkeakoulujen valta-
kunnallisen tietovarannon toteuttamisen kus-
tannukset ovat arviolta 200 000 euroa vuonna 
2012 ja 300 000 euroa vuonna 2013. Tämä 
kustannus kattaa toteuttamisen kustannukset 
siltä osin kuin tietovarantoon tallennetaan 
ehdottavan opiskelijavalintarekisteriä, kor-
keakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja 
ylioppilastutkintorekisteriä koskevan lain 
6 c §:n 1 momentissa tarkoitettua tietosisäl-
töä ja tarjotaan sitä opiskelijavalintarekisterin 
käyttöön 6 d §:n mukaisesti. Tietovarannon 
vuosittaisen ylläpidon kustannusten voidaan 
arvioida olevan noin 150 000 euroa vuodes-
sa. Toteutus ja ylläpito voidaan kattaa tarkoi-
tukseen varatuilla määrärahoilla. 

Tietovarannon käytön laajentaminen viran-
omaisten tiedonkeruiden palvelemiseen kas-
vattaa kustannuksia toiminnan laajuudesta 
riippuen, mutta toisaalta vähentävät tietojen 
tarkistamisessa ja keräämisessä tehtävää vuo-
sittaista työtä. 

Myös muuta tietovarannon toiminnallisuu-
den laajentamista ja käyttöä korkeakoululai-
toksen yhteisiin tarkoituksiin ja korkeakoulu-
laitoksen kokonaisarkkitehtuurin ja yhteen-
toimivuuden kehittämiseksi voitaisiin rahoit-
taa olemassa olevilla määrärahoilla koulutus- 
ja tiedepoliittisten tavoitteiden mukaisesti. 
Mikäli korkeakoulut katsovat tietovarannon 
käyttötapojen laajentamisen korkeakoulujen 
omassa toiminnassa tarkoituksenmukaiseksi, 

korkeakoulut rahoittaisivat järjestelmän ke-
hittämistä ja ylläpitoa tältä osin. 

Korkeakoulujen sähköisen haku- ja valinta-
järjestelmän käyttöönottoon saakka ylläpide-
tään myös nykyisiä hakeutumista ja opiskeli-
javalintaa tukevia tietojärjestelmiä. Opetus-
hallituksen ylläpitämien keskitettyjen palve-
luiden osalta tietojärjestelmien ylläpitämisen 
lisäksi tehdään vain välttämättömiä korjauk-
sia. 

Uusien tietojärjestelmäpalveluiden käyt-
töönoton jälkeen Opetushallituksen osalta yl-
läpitokustannukset muodostuvat pääkäyttäjä-
tehtävistä, käyttökustannuksista ja välttämät-
tömästä pienkehityksestä, jolla hallitaan toi-
mintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. 
Korkeakoulujen sähköisen haku- ja valinta-
järjestelmäkokonaisuuden ylläpitovaiheessa 
järjestelmän keskitetyt kustannukset eivät 
ylitä nykyisten Opetushallituksen ylläpitämi-
en ammattikorkeakoulujen hakujärjestelmien 
ja yliopistojen hakujärjestelmän sekä niihin 
liittyvien muiden tietojärjestelmien ylläpidon 
kokonaiskustannuksia. Koko opetustoimen 
tasolla Oppijan keskitettyjen verkkopalvelui-
den myötä nykyisten tasoisilla kustannuksilla 
voidaan saavuttaa merkittävästi laadukkaam-
pi ja kansalaisia paremmin palveleva koko-
naisuus, jossa tarjotaan kokonaan uusia pal-
veluita sekä nykyisille että uusille hakija-
ryhmille. 

Uusien tietojärjestelmien kehittämisestä ja 
käyttöönottamisesta syntyy korkeakouluille 
kustannuksia. Opetushallituksen ja RAKET-
TI -hankkeen tuottamien keskitettyjen ja yh-
teisten palveluiden määritteleminen edellyt-
tää korkeakoulujen asiantuntijoiden työ-
panosta. Merkittävimmät kustannukset syn-
tyvät kuitenkin uusien tietojärjestelmien 
käyttöönottamisesta. Kaikille korkeakouluille 
syntyy kustannuksia valtakunnallisten palve-
luiden edellyttämien tutkintoihin, opintosuo-
rituksiin ja opiskeluoikeuksiin liittyvien tie-
tojen siirtämisen järjestämisestä. Käytännös-
sä tarvitaan investointeja korkeakoulujen 
opiskelija-, tutkinto-, opintosuoritus- ja opis-
keluoikeustietoja tallentaviin rekistereihin, 
jotta niiden tieto saadaan yhteismitalliseen 
muotoon. Lisäksi tarvitaan investointeja tie-
tojärjestelmäratkaisuihin joilla tiedot kootaan 
korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovaran-
toon. Näiden kustannusten voidaan arvioida 
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olevan korkeakoulusta riippuen 5 000—
25 000 euroa korkeakoulua kohden, riippuen 
siitä, käyttääkö korkeakoulu itse kehittä-
määnsä ja ylläpitämäänsä rekisterijärjestel-
mää vai useamman korkeakoulun käyttämää 
tuotetta, jolloin tarvittavat kustannukset ja-
kaantuvat usealle korkeakoululle. Toisaalta 
hyödynnettäessä tietovarantoon kerättävää 
tietoa Tilastokeskuksen ja opetus- kulttuuri-
ministeriön tiedonkeruihin vastaamisessa, 
vastaamiseen kuluva kokonaistyöaika vähe-
nee. 

RAKETTI -hankkeessa organisoidaan ja 
toteutetaan yhteisellä tasolla korkeakoulujen 
sähköisen hakujärjestelmäkokonaisuuden 
edellyttämien tietojen kokoaminen korkea-
koulujen valtakunnalliseen tietovarantoon. 
Lisäksi RAKETTI -hankkeen puitteissa kor-
keakoulut voivat toteuttaa sähköisen ilmoit-
tautumisen mahdollistavat palvelut uusille 
opiskelijoille, jolloin oppijalle tarkoitetut 
sähköiset palvelut muodostaisivat saumatto-
man kokonaisuuden hakeutumisesta opinto-
jen aloittamiseen. Ilmoittautumisen sähköis-
täminen tuottaisi korkeakouluille säästöjä 
asiakaspalvelutyössä, mutta toisaalta ilmoit-
tautumispalvelun kehittäminen ja ylläpito ai-
heuttavat kustannuksia korkeakouluille. 

Yliopistot käyttävät nykyisin omia tietojär-
jestelmiään opiskelijavalintaan liittyvään pis-
telaskentaan ja valintajonojen käsittelyyn. 
Jatkossa tämä toiminnallisuus olisi tarjolla 
keskitetyssä järjestelmässä myös yliopistoil-
le, ja siten näitä koskevien yliopistojen omi-
en tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämi-
sestä voitaisiin luopua. Voidaan arvioida, että 
kustannussäästö omien järjestelmien ylläpi-
dossa olisi yliopistosta riippuen 0—20 000 
euroa vuodessa. Erillisten tietojärjestelmien 
käytön lopettaminen ja Opetushallituksen yl-
läpitämien palveluiden käyttöön siirtyminen 
edellyttää korkeakoulujen asiantuntijoiden 
työtä, kun valintaperusteet on muunnettava ja 
siirrettävä uusien tietojärjestelmien ymmär-
tämään muotoon. 

Ehdotettavan lain opiskelijavalintarekiste-
ristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tie-
tovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä 
2 § 1 momentin 1 kohdan mukaan korkea-
koulujen hakurekisteriä voidaan yliopiston ja 
ammattikorkeakoulun harkinnan mukaan 
käyttää valittaessa opiskelijoita yhteishaun 

ulkopuoliseen korkeakoulutukseen. Mikäli 
tällainen toiminnallisuus vaatii tulevaisuu-
dessa järjestelmäkokonaisuuden jatkokehit-
tämistä yksittäisten korkeakoulujen erityis-
tarpeiden mukaan, tällaiset jatkokehityskus-
tannukset kohdennetaan korkeakouluille. 

Opetushallituksen ylläpitämien uusien tie-
tojärjestelmäpalveluiden ja korkeakoulujen 
valtakunnallisen tietovarannon hyödyntämi-
nen myös muuhun opiskelijaksi ottamiseen 
tuottaa korkeakouluille merkittäviä säästöjä, 
kun nykyisistä erillisistä tietojärjestelmäpal-
veluista voidaan luopua. Esimerkiksi avoi-
men yliopiston ja avoimen ammattikorkea-
koulun koulutukseen hakeutumiseen liittyvi-
en palveluiden osalta ja korkeakoulujen väli-
sen opiskelijaliikkuvuuden alueella tehostu-
mis- ja säästöpotentiaali on merkittävä. Uu-
distuksen myötä korkeakoulujen hakuun ja 
valintaan liittyvien tietojärjestelmäpalvelui-
den kustannukset ja palveluiden järjestämi-
seen liittyvät kokonaiskustannukset tulevat 
pysymään samalla tasolla, samalla kun palve-
luiden kattavuus ja laatu huomattavasti para-
nevat. 

Muun muassa korkeakoulukelpoisuuden 
osoittavien liitteiden toimittaminen vain ker-
ran alentaa hakijoille aiheutuvia kustannuk-
sia. Pohjakoulutusta koskevien tietojen ja-
kaminen tuo tuottavuushyötyjä opiskelijava-
lintojen järjestämisessä. Uudet tietojärjestel-
mäpalvelut ja yhtenäistetyt yleistä korkea-
koulukelpoisuutta koskevat säädökset mah-
dollistavat hakijakohtaisen tiedon jakamisen 
eri hakukohteiden välillä ja tietojen hyödyn-
tämisen opiskelijavalinnassa ja hakijan luvan 
perusteella myös muussa korkeakoulujen 
toiminnassa. 

Koulutuspaikkojen täyttöasteen tehostumi-
nen yhteishaun sijoittelun myötä, tutkintoon 
johtavan koulutuksen koulutuspoliittisesti 
epätarkoituksenmukaisen käytön vähenemi-
nen ja turhien päällekkäisten opintojen vähe-
neminen vapauttavat korkeakoulujen resurs-
seja muuhun toimintaan. Korkeakoulun ja 
yhteiskunnan kannalta koulutusjärjestelmän 
resurssien tehokkaammalla käytöllä arvioi-
daan olevan merkittävää taloudellista vaiku-
tusta, jonka tarkkaa määrää on kuitenkin vai-
kea arvioida. 

Esityksessä ehdotetaan korkeakoulujen val-
takunnallisen yhteishaun lisäksi mahdolli-
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suutta varata korkeakoulujen aloituspaikkoja 
ensimmäistä korkeakoulututkintoon johtavaa 
opiskelupaikkaa hakeville. Mikäli opiskelija-
valintaan tällä hallituskaudella esitettävät uu-
distukset sekä muut työurien pidentämistä 
tukevat koulutukseen kohdistuvat toimenpi-
teet, kuten koulutustarjontaa koskevan tiedon 
saatavuuden parantaminen, toisen asteen ai-
kaisen ohjauksen kehittäminen, koulutusra-
kenteen, koulutustarjonnan ja opintoprosessi-
en kehittäminen, toteutuvat, korkeakoulu-
opintoihin pääsyn sujuvoitumisen ja opinto-
jen keskimääräisten läpäisyaikojen lyhenty-
misen kokonaisvaikutuksena arvioidaan 
työmarkkinoille siirryttävän tutkinnon suorit-
taneina vuotta aikaisemmin. Työurien piden-
tämisellä parannetaan merkittävästi julkisen 
talouden kestävyyttä. 

 
3.2 Vaikutukset viranomaisten 

toimintaan 

Korkeakoulujen valtakunnallisen yhteis-
haun käyttöönottamisen ja ensimmäistä kor-
keakoulupaikkaa hakeville varattavien aloi-
tuspaikkojen myötä koulutustiedostukseen 
kohdistuu siirtymävaiheessa paljon vaati-
muksia. Korkeakoulujen on järjestettävä oma 
tiedotuksensa hakijoille sekä opintojen ja ha-
keutumisen ohjaamiseen osallistuville tahoil-
le siten, että hakijoille muodostuu oikea kuva 
siitä, mitä hakeminen, sijoittelu ja opiskelu-
paikan vastaanottaminen merkitsevät tulevi-
en hakumahdollisuuksien ja -väylien kannal-
ta. Myös jo tutkinnon suorittaneiden, alan 
vaihtoa harkitsevien hakijoiden osalta uuden 
tilanteen selvittäminen edellyttää koulutus-
tiedotusta. Siirtymävaiheen jälkeen koottu ja 
yhtenäinen koulutustarjonnan esittäminen ja 
yhteinen yhteishakuväylä vapauttaa korkea-
koulujen tiedotus- ja neuvontaresursseja ha-
kuväyliin liittyvästä tiedottamisesta koulu-
tuksen markkinointiin ja opiskelijarekrytoin-
tiin sekä opintojen sisältöön liittyvään neu-
vontaan. 

Ensimmäistä korkeakoulututkintoa hakevil-
le varattavia aloituspaikkoja koskevan sään-
nöksen myötä korkeakoulujen on eri hakija-
ryhmien yhdenvertaisen kohtelun turvaami-
seksi rakennettava joustavia siirtymisväyliä 
sekä alan vaihtamisen mahdollisuuden tur-
vaavia erillisiä hakuväyliä. Korkeakoulujen 

tulisi lisätä mahdollisuuksia suorittaa tutkin-
non osia niille, joilla ei ole tarvetta suorittaa 
kokonaista tutkintoa. 

Korkeakoulujen opiskelijahaun prosessit 
yhtenäistyvät ja virtaviivaistuvat. Tietojärjes-
telmien kokonaisuuden uudistamisen seura-
uksena yhteentoimivuus keskitettyjen ja kor-
keakoulujen omien järjestelmien välillä para-
nee ja hallinnollinen työ sujuvoituu. Esimer-
kiksi nykyisin osassa hakujärjestelmiä manu-
aalisesti hoidettava opiskelupaikan vastaan-
ottaminen ja tätä seuraavat ilmoittautuminen 
läsnäolevaksi ja ylioppilaskunnan jäsenmak-
sun maksaminen voidaan siirtää sähköiseen 
palveluun myös ensimmäistä kertaa ilmoit-
tautuvien osalta. Toiminnan tehokkuutta 
edistää myös se, että korkeakoulujen opiske-
lun ja opetuksen tukipalveluiden kokonais-
arkkitehtuuria (RAKETTI -hanke) ja toisaal-
ta Opetushallitukseen keskitettyjen tietojär-
jestelmien kokonaisuutta uudistetaan sillä pe-
riaatteella, että tietoa tarvitsee syöttää vain 
yhteen paikkaan ja sitä voidaan tämän jäl-
keen käyttää sekä korkeakoulun omissa pal-
veluissa että keskitetyissä palveluissa. 

Jotta hakijoiden korkeakoulututkintoon 
johtavat opiskeluoikeudet ja suoritetut tut-
kinnot voidaan huomioida muodostettaessa 
hallituksen esityksessä ehdotettuja hakija-
ryhmiä, täytyy korkeakoulujen jatkossa tal-
lentaa korkeakoulujen valtakunnalliseen tie-
tovarantoon kaikki korkeakoulututkintoon 
johtavat opiskeluoikeudet sekä tiedot suorite-
tuista tutkinnoista. Korkeakoulujen valtakun-
nallisen tietovarannon ylläpitovastuu olisi 
uusi tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriölle. 
Tietovarannon tekninen ylläpito on tarkoitus 
antaa valtion kokonaan omistaman CSC – 
tieteen tietotekniikan keskus Oy:n hoidetta-
vaksi. Ministeriölle jäävä organisointityö 
tehdään osana tietohallintolaista seuraavien 
velvoitteiden hoitamista ja ministeriön toimi-
alan kokonaisarkkitehtuurin hallintatyötä. 

Korkeakoulu toimittaa lainsäädännön vel-
voittamana tietoja eri viranomaisille. Ensin-
näkin viranomaiset edellyttävät tietoa kor-
keakoulun toimintaan liittyvää seurantaa ja 
korkeakoululaitoksen ohjaamista varten. Toi-
seksi viranomaiset vaativat korkeakouluilta 
tietoa myös yksittäisiin henkilöihin kohdistu-
via hallintotoimia varten, esimerkiksi opinto-
tuen valvontaan ja työvoimapoliittisiin pää-
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töksiin liittyen. Kolmanneksi korkeakoulun 
varsinaisen toiminnan yhteydessä korkeakou-
lu vaihtaa tietoa eri viranomaisten kanssa. 
Korkeakoulut sekä opetus- ja kulttuuriminis-
teriö pyrkivät yhteisessä RAKETTI -
hankkeessaan mahdollistamaan tietojen välit-
tämisen viranomaisille suoraan korkeakoulu-
jen valtakunnallisesta tietovarannosta. 

Korkeakoulujen valtakunnallisen yhteis-
haun perusteella saadaan selkeä kokonaisku-
va hakijamääristä, jotka nykyisin hämärtyvät 
samojen hakijoiden hakiessa useissa eri ha-
kuväylissä, joissa on erilaiset tilastointikäy-
tännöt. Tämä muutos tuo entistä paremmin 
näkyviin korkeakoulujen eri alojen ja koulu-
tusten vetovoimaa. 

Uudistettaessa samanaikaisesti korkeakou-
lujen hakujärjestelmiä ja toisen asteen haku-
järjestelmiä poistetaan päällekkäisyyksiä oh-
jelmistojen toiminnallisuudesta. Lisäksi pal-
velut ohjelmoidaan palvelukeskeisen arkki-
tehtuuriperiaatteiden mukaisesti, jolloin ne 
ovat joustavasti muokattavissa ja käytettävis-
sä. Järjestelmä rakennetaan modulaariseksi 
siten, että kokonaisuutta ei tarvitse jatkossa 
uusia suurilla investoinneilla, vaan uusimis-
tarve kohdistuu yksittäisiin palveluihin, joka 
luo kokonaisuudelle aiempaa huomattavasti 
pidemmän elinkaaren. Tietojärjestelmien ke-
hittämisessä voidaan jatkossa keskittyä asia-
kasta palvelevan toiminnallisuuden kehittä-
miseen huomattavasti aiempaa ketterämmin, 
nopeammin ja kustannustehokkaammin. 

 
3.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Esityksen mukaan korkeakoulujen tutkin-
toon johtavaan koulutukseen haettaisiin kor-
keakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa 
yhteishaussa. Korkeakouluopintoihin sijoit-
tuminen nopeutuu, kun tiedot koulutustar-
jonnasta ovat kattavasti saatavilla selkeänä 
kokonaisuutena sekä hakijan että opinto-
ohjauksen tarpeisiin. Korkeakouluopintoihin 
hakemisen sujuvoitumisella arvioidaan ole-
van erityisesti hakijoiden kannalta suuri mer-
kitys palveluiden parantumisen myötä. Ny-
kyisin pelkästään tutkintoon johtavaan kor-
keakoulukoulutukseen hakeutumiseen on vii-
si erillistä valtakunnallista väylää sekä erityi-
sesti yliopistojen maisteritason opintojen 
osalta joukko korkeakoulu-, tiedekunta ja jo-

pa hakukohdekohtaisia hakuväyliä (tästä 
poikkeuksena kymmenelle yliopistolle vie-
raskielisiä maisterivaiheen hakuja toteuttava 
University Admissions Finland). Korkeakou-
lusektorit yhdistävää tietoa ei ole tarjolla. 
Toistuva opintoihin hakeutuminen vähenee, 
kun subjektiivisesti parhaan koulutusvaih-
toehdon löytymiselle on paremmat edellytyk-
set kuin erillisten hakuväylien tapauksessa. 

Korkeakoulujen tutkintoon johtavan koulu-
tustarjonnan kokoaminen samaan yhteisha-
kuun vahvistaa myös duaalimallia, kun haki-
joille syntyy parempi kokonaiskuva korkea-
kouluopintojen tarjonnasta. Kaikkien kor-
keakoulujen hakukohteet esitetään yhtäläi-
sesti samassa palvelussa, jolloin ammattikor-
keakoulut rinnastuisivat vahvemmin yliopis-
toihin samantasoisena korkeakoulutuksena, 
jolla on erilaiset tavoitteet. Hakijan tarpeita 
ja tilannetta vastaava koulutus voi jatkossa 
paremmin löytyä koko korkeakoulusektorilta. 

Tutkintoon johtavan koulutuksen yhteis-
haun ohella tarjotaan korkeakouluille ja 
muille koulutuksen järjestäjille mahdollisuus 
esittää myös muu koulutustarjonta samassa 
keskitetyssä verkkopalvelussa. Osaamisen 
päivittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
tarkoitettujen muun kuin tutkintoon johtavan 
koulutuksen mahdollisuuksien esille tuomi-
nen vähentää yhteishaussa opiskelupaikoista 
kilpailevien joukkoa. 

Esitettävän lain mukaan hakija voisi tulla 
yhteishaussa hyväksytyksi vain yhteen haku-
kohteeseen, mikä nopeuttaisi hakijakohtaisen 
valinnan tuloksen selviämistä ja tehostaisi 
opiskelupaikkojen jakamista. Yhteishaun ja 
siihen kuuluvan sijoittelun seurauksena opis-
kelupaikkoja ei enää jäisi vastaanottamatta 
siksi, että opiskelijalle on tarjottu useaa opis-
kelupaikkaa, joista hän voi valita vain yhden. 
On kuitenkin mahdollista, että esitettävän 
lain mukaisessa yhteishaussa syntyy hakija-
joukko, joka päättää olla vastaanottamatta 
tarjotun opiskelupaikan säilyäkseen ensim-
mäistä opiskelupaikkaa hakevien ryhmässä 
myöhemmässä opiskelijavalinnassa. 

Korkeakoulujen aloituspaikkojen varaami-
nen ensimmäistä korkeakoulututkintoon joh-
tavaa opiskelupaikkaa hakeville nopeuttaa 
korkeakouluopintoihin sijoittumista. Aikai-
semmin korkeakouluopintoihin sijoittumista 
on pyritty nopeuttamaan muun muassa vas-
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tavalmistuneille ylioppilaille annettavilla li-
säpisteillä, mikä on kohdistunut vain tiettyyn 
toisen asteen koulutuksen päättäneiden jouk-
koon. Uudistuksen myötä korkeakouluopin-
toihin sijoittumista nopeutetaan tehokkaam-
min toimenpiteillä, jotka kohdistuvat kaik-
kiin ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa ha-
keviin, eivätkä siten ole ongelmallisia yh-
denvertaisen kohtelun vaatimuksen näkö-
kulmasta. 

Aloituspaikkojen varaaminen ensimmäistä 
korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelu-
paikkaansa hakeville nopeuttaa korkeakoulu-
opintoihin sijoittumista, kun tutkintoon joh-
tavia opiskelupaikkoja ei käytetä välivuosina 
siihen saakka, kun pyritään uudelleen tavoi-
teltuun opiskelupaikkaan. Korkeakouluopin-
toihin pääsyn sujuvoitumisen lisäksi opinto-
jen läpäisyn voidaan arvioida paranevan, kun 
tutkintoon johtavassa koulutuksessa on vä-
hemmän niitä, joiden tavoitteena ei ole suo-
rittaa kyseistä tutkintoa. 

Paikkojen varaaminen ensimmäistä kor-
keakoulututkintoon johtavaa korkeakoulu-
paikkaa hakeville voi vaikuttaa joidenkin 
korkeakouluihin hakeneiden päätöksiin pai-
kan vastaanottamisesta. Mikäli hakija ei tule 
valituksi ensisijaiseen hakukohteeseensa, ha-
kija saattaa jättää ottamatta muun paikan vas-
taan turvatakseen mahdollisuuden kuulua 
seuraavassakin yhteishaussa ensimmäistä 
korkeakoulupaikkaa hakevien ryhmään. 
Opiskelupaikan vastaanottamisen merkityk-
sen kasvaminen saattaa toisaalta vähentää 
sellaisten koulutusten aloittamista, josta ei 
ole aikomusta valmistua. 

Toistuvan opintoihin hakeutumisen vähen-
tyminen, opiskelupaikkojen jakamisen tehos-
tuminen ja muiden koulutusmahdollisuuksien 
tehokkaampi tarjoaminen vähentää kokonai-
suudessa yhteishaussa hakevien määrää eri-
tyisesti muiden kuin ensimmäistä korkeakou-
lupaikkaa hakevien joukossa ja vaikuttaa 
näin ollen niin sanotun hakijasuman purka-
miseen. 

Työmarkkinatuen ehtona oleva koulutuk-
seen hakeutumisvelvoite koskee nykyisin 
myös yhteishakua ammattikorkeakouluihin. 
Kun ehdotuksen mukaan ammattikorkeakou-
luihin ja yliopistoihin haetaan samassa yh-
teishaussa, tulee arvioida erikseen, miten 
koulutukseen hakeutumisvelvoitetta koske-

vaa sääntelyä on syytä tarkistaa ehdotettava 
lainsäädäntö huomioiden. Samassa yhteis-
haussa olevien, keskenään etusijajärjestyk-
seen asetettavien hakukohteiden osalta olisi 
ongelmallista, jos vain joihinkin kohteisiin 
hakeminen täyttää hakeutumisvelvoitteen. 
Työmarkkinatuen ehtona olevaa koulutuk-
seen hakeutumisvelvoitetta tulee arvioida 
myös ehdotettavan lain mukaisen aloitus-
paikkojen varaamisen näkökulmasta hakijan 
oikeuksiin ja mahdolliseen syrjäytymisriskiin 
vaikuttavana tekijänä. 

Eri selvitysten mukaan useimmissa Euroo-
pan maissa korkeakouluissa on enemmän 
naisopiskelijoita kuin miesopiskelijoita kai-
killa kolmella syklillä. Eurostudent IV -
tutkimuksen mukaan vertailuun osallistuneis-
ta 24 maasta ainoastaan Saksassa, Turkissa ja 
Sveitsissä on tasainen sukupuolijakauma. 

Suomessa korkeakouluihin hakeneista ja 
hyväksytyistä yli puolet on naisia. Sähköisten 
järjestelmien käyttöönotto tai niissä tapahtu-
neet aikaisemmat muutokset eivät ole tilas-
tollisesti merkittävästi vaikuttaneet hakijoi-
den ja koulutukseen valittujen sukupuolija-
kaumaan. Ammattikorkeakoulujen ja yliopis-
tojen yhteiseen yhteishakuun siirtymisellä ei 
arvioida olevan vaikutusta korkeakouluopis-
kelijoiden sukupuolijakaumaan. Tehostamal-
la aloituspaikkojen käyttöä edistetään kor-
keakoulutuksen saavutettavuutta myös ali-
edustetuille ryhmille. 

Ammattikorkeakoululakiin ehdotettavat 
kelpoisuusvaatimusta koskevat muutokset 
eivät estä lukion oppimäärän suorittaneiden 
ja alle 3-vuotisen ammatillisen koulutuksen 
suorittaneiden hakeutumista korkeakoulutuk-
seen. Ammattikorkeakouluilla on edelleen 
ammattikorkeakoululain 20 §:n 2 momentin 
nojalla mahdollisuus ottaa ammattikorkea-
koulututkintoon johtaviin opintoihin henkilö, 
jolla se katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot 
opintoja varten. 

Uudistuksen osana opiskelijavalinnan tar-
peisiin koottava korkeakoulujen valtakunnal-
linen tietovaranto mahdollistaa korkeakoulu-
jen keskinäisten prosessien tehostamisen, 
kun korkeakoulut rakentavat tietovarantoa 
hyödyntäviä tietojärjestelmäpalveluita. Kor-
keakouluissa aiemmin suoritettuja tutkintoja 
ja muita opintoja koskevan tiedon avulla 
korkeakoulutuksessa aiemmin hankitun 
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osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
vähentää tarpeettomia päällekkäisiä opintoja. 
Ennen opintoja ja opintojen aikana muissa 
korkeakouluissa suoritettujen opintojen te-
hokkaampi huomioiminen nopeuttaa valmis-
tumisaikoja. 

 
4  Asian valmiste lu 

4.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehit-
tämisen taustalla on jo pitkään ollut tarve ke-
ventää ja tehostaa korkeakoulujen opiskelija-
valintoja ja sitä kautta nopeuttaa korkeakou-
lutukseen siirtymistä. Opiskelijavalintojen 
kehittämistä ja korkeakoulujen yhteishakua 
koskevia kehittämisehdotuksia on tarkasteltu 
useissa, erityisesti opetus- ja kulttuuriminis-
teriön selvitysmies- ja työryhmämuistioissa 
(esim. Opetusministeriön työryhmämuistioita 
ja selvityksiä 2007:12, 2005:17, 2004:9, 
2003:29, 2003:26). Nykyinen yliopistojen 
sähköinen hakujärjestelmä ja yhteishaku sekä 
ammattikorkeakoulujen sähköiset hakujärjes-
telmät ja niiden kautta toteutettavat yhteis-
haut pohjautuvat edellä mainittujen muistioi-
den ehdotuksiin. 

Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmaan 
vuonna 2007 sisältyneen työn, yrittämisen ja 
työelämän politiikkaohjelmaa koskevan kir-
jauksen mukaan työvoiman saatavuuden pa-
rantamiseksi edistetään toimenpiteitä, jotka 
tähtäävät muun muassa opiskeluaikojen tii-
vistämiseen ja työurien pidentämiseen. 

Opetusministeriö asetti marraskuussa 2008 
edelleen toimivan ammattikorkeakoulujen ja 
yliopistojen opiskelijavalintojen, sähköisten 
hakujärjestelmien ja valtakunnallisten yh-
teishakujen kehittämisryhmän. Kehittämis-
ryhmän tehtävänä on ollut koordinoida ja tu-
kea ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
opiskelijavalintojen kehittämistä sekä määrit-
tää ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
sähköisten hakujärjestelmien ja valtakunnal-
listen yhteishakujen kehittämislinjauksia. 

Matti Vanhasen II hallituksen politiikkarii-
hen kannanoton (24.2.2009) mukaan uusien 
ylioppilaiden siirtymistä korkeakouluasteen 
opintoihin nopeutetaan ja pääsykoejärjestel-
mää uudistetaan yhdessä yliopistojen ja am-
mattikorkeakoulujen kanssa siten, että säh-

köistä hakujärjestelmää ja ylioppilastutkintoa 
hyödynnetään nykyistä tehokkaammin. 

Opetusministeriö asetti politiikkariihen ta-
voitteiden toteuttamiseksi huhtikuussa 2009 
työryhmän, jonka tehtävänä oli muun muassa 
kartoittaa toiselta asteelta korkeakouluopin-
toihin siirtymisen nykytilanne ja ongelma-
kohdat ja tehdä esitykset, joilla nuorten kou-
lutuksesta työelämään siirtymistä voidaan 
nopeuttaa. Koulutukseen siirtymistä ja tut-
kinnon suorittamista pohtineen työryhmän 
muistio (Opetusministeriön työryhmämuisti-
oita ja selvityksiä 2010:11) sisältää muun 
muassa ehdotukset korkeakoulujen yhteiseen 
valtakunnalliseen yhteishakuun siirtymisestä 
ja ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa ha-
kevien erilliskiintiön käyttöön ottamisesta 
opiskelijavalinnoissa. 

Hallituksen esityksessä valtion talousarvi-
oksi vuodelle 2011 (HE 126/2010 vp) tode-
taan, että korkeakoulujen yhteinen sähköinen 
hakujärjestelmä valmistellaan otettavaksi 
käyttöön vuonna 2013. 

Opiskelijavalintojen uudistamista on val-
misteltu tiiviissä yhteistyössä korkeakoulu-
jen, opiskelijajärjestöjen ja muiden sidos-
ryhmien kanssa muun muassa opetus- ja kult-
tuuriministeriön asettamissa ryhmissä sekä 
ryhmien, opetus- ja kulttuuriministeriön ja 
Opetushallituksen järjestämissä seminaareis-
sa. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti ke-
väällä 2011 yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen edustajille koulutusalakohtaisia ti-
laisuuksia tutkinto- ja koulutusvastuusäädös-
ten uudistamisesta ja opiskelijavalintojen ke-
hittämisestä. 

Korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt ovat 
voineet osallistua sähköisen hakujärjestelmän 
uudistamiseen. Opetushallitus laati sähköisen 
hakujärjestelmän esiselvityksen, josta pyy-
dettiin lausunnot korkeakouluilta ja opiskeli-
jajärjestöiltä toukokuussa 2011. Järjestelmää 
ja sen kautta järjestettävää yhteishakua kos-
kevaa tavoitetilaa on tarkennettu mm. esisel-
vitystä koskevien lausuntojen pohjalta ja me-
neillään olevassa tavoitetilan määrittelyvai-
heessa. Korkeakoulut ovat voineet osallistua 
kehittämistyöhön työpajatyöskentelyssä 
myös korkeakoulujen sähköistä haku- ja va-
lintajärjestelmää koskevan määrittelyvaiheen 
aikana. Haku- ja valintajärjestelmän kehittä-
mistä ohjaa opetus- ja kulttuuriministeriön 
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asettama ohjausryhmä, jossa on sekä korkea-
koulujen että opiskelijajärjestöjen edustajia. 

Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman 
(22.6.2011) mukaan korkeakouluopintoihin 
pääsyä sujuvoitetaan ja opiskelijavalinnan 
päävalinnat varataan hakijoille, joilla ei ole 
aiempaa vastaavan tasoista tutkintoa tai opis-
keluoikeutta. Hallitusohjelman mukaan opis-
kelijat valitaan pääsääntöisesti nykyistä laa-
jempiin koulutusalakokonaisuuksiin, alakoh-
taiset erot huomioiden. Lisäksi luodaan jous-
tavia siirtymämahdollisuuksia korkeakoulu-
jen sisällä ja välillä muun muassa erillisvalin-
toja kehittämällä. Näillä keinoin puretaan ha-
kijasuma vuosikymmenen loppuun mennes-
sä. 

Valtioneuvoston vuosille 2011—2016 hy-
väksymän koulutuksen ja tutkimuksen kehit-
tämissuunnitelman mukaan opetus- ja kult-
tuuriministeriö vastaa yhdessä korkeakoulu-
jen kanssa siitä, että korkeakoulujen opiskeli-
javalinnat ja korkeakouluopintojen rakenteet 
on uudistettu 2015 loppuun mennessä no-
peuttamaan korkeakoulutukseen pääsyä. Ke-
hittämissuunnitelman mukaan ensimmäistä 
korkeakoulupaikkaa hakevien aseman paran-
tamiseksi mahdollistetaan ensimmäisessä 
vaiheessa heidän valintansa omassa kiintiös-
sään, jonka käyttöönotosta ja suuruudesta 
päättää korkeakoulu. Toisessa vaiheessa ha-
kujärjestelmä uudistetaan siten, että yhteis-
haussa valitaan vain ensimmäistä korkeakou-
lupaikkaansa hakevia. Muiden hakijoiden va-
litsemiseksi otetaan käyttöön erillisiä haku- 
ja valintaväyliä siten, että mahdollisuus jous-
tavaan alan vaihtoon turvataan. Opiskelijava-
lintojen uudistuksen yhteydessä arvioidaan 
niin sanotun pakkohaun tarkoituksenmukai-
suus. 

Valtioneuvosto on rakennepoliittisessa 
kannanotossaan maaliskuussa 2012 linjannut 
korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittä-
mistä. Linjauksen mukaan opiskelijavalinnat 
uudistetaan kaksivaiheisesti 2014–2015. En-
simmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien 
aseman parantamiseksi mahdollistetaan en-
simmäisessä vaiheessa heidän valintansa 
omassa kiintiössään, jonka käyttöönotosta ja 
suuruudesta päättää korkeakoulu. Toisessa 
vaiheessa hakujärjestelmä uudistetaan siten, 
että yhteishaussa valitaan vain ensimmäistä 
korkeakoulupaikkaansa hakevia. Uudistuk-

sen tavoitteena on purkaa opintojen aloitta-
mista viivästyttävä hakijasuma. Joustava alan 
vaihto turvataan erillisillä haku- ja valinta-
väylillä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman 
opiskelijavalintojen kehittämisryhmän toi-
meksiannosta on käynnissä selvitystyö, joka 
tuottaa kuvauksen päävalintojen ulkopuolis-
ten siirtymiskäytäntöjen nykytilanteesta am-
mattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Työ 
valmistuu kesäkuun 2012 alkuun mennessä. 
Ryhmän on tarkoitus nykytilan kuvauksen 
pohjalta pohtia ja ehdottaa menettelyjä, joilla 
opinto-oikeuden jo saanut opiskelija voi siir-
tyä toisen pääaineen tai koulutusohjelman 
opiskelijaksi korkeakoulujen sisällä ja kor-
keakoulujen välillä. Tavoitteena on, että en-
tistä joustavammat koulutusohjelman ja kor-
keakoulun vaihtamiseen liittyvät käytännöt 
toteutettaisiin eri korkeakouluissa mahdolli-
simman selkeällä ja yhdenmukaisella tavalla, 
jotta voidaan varmistaa järjestelmän lä-
pinäkyvyys hakeutujan kannalta. Valmistelu-
työssä on lähdetty siitä, että joustavien, sel-
keiden ja yhdenmukaisten käytäntöjen luo-
miseksi korkeakoulut voivat myös yhteis-
haun ulkopuolisissa opiskelijavalinnoissa 
hyödyntää sähköistä hakujärjestelmää. Myös 
yhteishaun ulkopuolisen opiskelijavalinnan 
osalta korkeakouluilla on käytettävissä kaikki 
nykyisin käytettävissä olevat tavat valita 
opiskelijansa esimerkiksi aiempien opinto-
suoritusten tai valintakokeen perusteella. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman 
opiskelijavalintojen kehittämisryhmän toi-
meksiannosta on käynnissä selvitystyö, joka 
tuottaa kuvauksen päävalintojen ulkopuolis-
ten siirtymiskäytäntöjen nykytilanteesta am-
mattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Työ 
valmistuu kesäkuun 2012 alkuun mennessä. 
Ryhmän on tarkoitus nykytilan kuvauksen 
pohjalta pohtia ja ehdottaa menettelyjä, joilla 
opinto-oikeuden jo saanut opiskelija voi siir-
tyä toisen pääaineen tai koulutusohjelman 
opiskelijaksi korkeakoulujen sisällä ja kor-
keakoulujen välillä. Tavoitteena on, että en-
tistä joustavammat koulutusohjelman ja kor-
keakoulun vaihtamiseen liittyvät käytännöt 
toteutettaisiin eri korkeakouluissa mahdolli-
simman selkeällä ja yhdenmukaisella tavalla, 
jotta voidaan varmistaa järjestelmän lä-
pinäkyvyys hakeutujan kannalta. Valmistelu-
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työssä on lähdetty siitä, että joustavien, sel-
keiden ja yhdenmukaisten käytäntöjen luo-
miseksi korkeakoulut voivat myös yhteis-
haun ulkopuolisissa opiskelijavalinnoissa 
hyödyntää sähköistä hakujärjestelmää. Myös 
yhteishaun ulkopuolisen opiskelijavalinnan 
osalta korkeakouluilla on käytettävissä kaikki 
nykyisin käytettävissä olevat tavat valita 
opiskelijansa esimerkiksi aiempien opinto-
suoritusten tai valintakokeen perusteella. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi kor-
keakouluja raportoimaan työurien pidentä-
mistä koskevista toimista osana valmistau-
tumista vuonna 2012 pidettäviin sopimus-
neuvotteluihin. Korkeakoulut ovat sitoutu-
neet työurien pidentämistavoitteeseen, mutta 
eivät näe jo toteutettujen toimenpiteiden vie-
lä riittävän tavoitteeseen pääsemiseen. Kor-
keakoulut ovat uudistaneet koulutuksen sisäl-
töjä ja tehneet rakenteellista uudistamista se-
kä niihin sidoksissa olevaa opiskelijavalinto-
jen kehittämistä työurien pidentämiseksi. 
Korkeakoulut raportoivat käynnistäneensä 
useita korkeakoulututkintojen, opiskelijava-
lintojen ja opintoprosessien kehittämiseen 
tähtääviä uudistuksia. Useat korkeakoulut 
ilmoittivat, että niillä olisi joko valmius tai ne 
ovat jo pitkälle valmistautuneet uuteen kor-
keakoulujen sähköiseen hakujärjestelmään ja 
sen kautta toteutettavaan yhteishakuun. 

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyö-
nä opetus- ja kulttuuriministeriössä edellä se-
lostettujen linjausten sekä sidosryhmäyhteis-
työn pohjalta. Esitys on ollut käsiteltävänä 
myös sivistyspoliittisessa ministeriryhmässä. 
 
4.2 Lausunnot ja niiden huomioon 

ottaminen 

Hallituksen esitysluonnoksesta on pyydetty 
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä 
muiden keskeisten sidosryhmätahojen lau-
sunnot. 

Lausunnonantajat pitivät hallituksen esi-
tyksen yleisiä tavoitteita korkeakouluopinto-
jen aloittamisiän alentamisesta, koulutusjär-
jestelmän tehostamisesta ja työmarkkinoille 
siirtymisen nopeutumisesta yleisesti ottaen 
hyvinä ja kannatettavina. 

Useimmat lausunnonantajat kannattivat 
siirtymistä korkeakoulujen yhteiseen valta-
kunnalliseen yhteishakuun. Monet korkea-

koulut painottivat lausunnoissaan sen tärke-
yttä, että korkeakoulut jatkossakin päättävät 
opiskelijavalinnan perusteista ja tekevät 
opiskelijavalintapäätökset. Yhteishaun käyt-
töalaa koskevaa säännöstä on täsmennetty 
erityisesti oikeusministeriön lausunnon pe-
rusteella. Ehdotuksen liitteenä olevaan ase-
tusluonnokseen liittyneet lausunnot huomioi-
daan mahdollisuuksien mukaan asetuksen 
valmistelun yhteydessä. 

Yhteishaun toteuttamisaikataulua pidettiin 
monissa lausunnoissa liian tiukkana. Opetus- 
ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat 
sopineet korkeakoulujen sähköisen hakujär-
jestelmähankkeen aikataulun pidentämistä 
alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen yh-
dellä vuodella siten, että tietojärjestelmän 
käyttöönotto ja siihen liittyvät opiskelijava-
lintojen muutokset tapahtuisivat keväällä 
2014 alkavan yhteishaun yhteydessä valitta-
essa opiskelijoita syksyllä 2014 alkavaan 
koulutukseen. Aikataulumuutos on huomioi-
tu ehdotettavien lakien voimaantulosäännök-
sissä. 

Lausunnolla olleessa hallituksen esityksen 
luonnoksessa ehdotettiin kiintiöitä hakijoille, 
jotka ovat aikaisemmin suorittaneet korkea-
koulututkinnon tai vastaanottaneet korkea-
koulututkintoon johtavan opiskelupaikan. 
Enemmistö lausunnonantajista kannatti mah-
dollisuutta kiintiöintiin. Samanaikaisesti mo-
nissa lausunnoissa korostettiin sitä, että kor-
keakouluilla tulee olla päätösvalta kiintiöiden 
käyttämisestä ja aloituspaikkojen jakamisesta 
kiintiöiden välillä. Esimerkiksi taidealoilla 
kiintiöiden käyttöönottoa ei pidetty tarkoi-
tuksenmukaisena. Monissa lausunnoissa esi-
tettiin myös epäilyjä siitä, nopeuttaako kiin-
tiöiden käyttöönotto ratkaisevasti toisen as-
teen koulutuksen suorittaneiden siirtymistä 
korkeakoulutukseen. 

Lausuntokierroksen jälkeen kiintiösään-
nöksen sanamuotoa on muokattu vastaamaan 
paremmin hallitusohjelman kirjausta pääva-
lintojen varaamisesta hakijoille, joilla ei ole 
aiempaa vastaavan tasoista tutkintoa tai opin-
to-oikeutta. 

Myös kiintiösäännöksen voimaantuloaika-
taulua pidettiin monissa lausunnoissa huoles-
tuttavan tiukkana hankkeen hallitun läpivien-
nin ja hakijoiden neuvonnan kannalta. Esi-
tyksen voimaantuloa on lausuntokierroksen 
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jälkeen siirretty vuodella eteenpäin edellä se-
lostetun mukaisesti. 

Hallituksen esitysluonnokseen sisältynyttä 
kuvausta hakujärjestelmän uudistamisen toi-
sesta vaiheesta kritisoitiin voimakkaasti kai-
kissa lausunnoissa muutamaa lausunnonanta-
jaa lukuun ottamatta. Lausunnonantajat eivät 
pitäneet ehdotettua toista vaihetta tarkoituk-
senmukaisena eikä oikeasuhtaisena esityksen 
tavoitteisiin nähden. Uudistuksen toisesta 
vaiheesta järjestetään lausuntokierros erik-
seen. 

Hakukelpoisuusperusteiden yhtenäistämi-
seen korkeakoulusektoreiden välillä suhtau-
duttiin pääsääntöisesti positiivisesti, mutta 
osa ammattikorkeakouluista ei kannattanut 
sitä, että vanhan kaksivuotisen tutkinnon suo-

rittaneet siirtyvät harkinnanvaraisen haku-
kelpoisuuden piiriin. 

Lausunnoissa todettiin pääsääntöisesti, että 
uudistettu hakujärjestelmä edellyttää työttö-
myysturvalain mukaisen työmarkkinatuen 
ehtona olevan ammattikorkeakouluihin koh-
distuvan hakeutumisvelvoitteen poistamista 
eri korkeakoulusektoreille hakevien yhden-
vertaisen kohtelun turvaamiseksi. 

Ehdotettua korkeakoulujen valtakunnallista 
tietovarantoa pidettiin useissa lausunnoissa 
tärkeänä ja tarpeellisena uudistuksena. Eri-
tyisesti Tietosuojavaltuutettu ja oikeusminis-
teriö esittivät kuitenkin useita täsmennyseh-
dotuksia tietovarantoa koskeviin säännöksiin, 
jotka on esityksen valmistelussa otettu huo-
mioon. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Yliopistolaki 

36 §. Opiskelijaksi ottaminen. Säännöksen 
1 momenttiin ei ehdoteta muutoksia. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulu-
jen yhteisestä yhteishausta, jonka avulla yli-
opisto valitsisi opiskelijat pelkästään alem-
paan korkeakoulututkintoon, sekä alempaan 
että ylempään korkeakoulututkintoon ja pel-
kästään ylempään korkeakoulututkintoon 
johtaviin opintoihin. Yhteishaussa käytettäi-
siin rekisterilaissa tarkoitettua opiskelijava-
lintarekisteriä kuten nykyisinkin.  

Käytännössä yhteishaku ei kuitenkaan so-
vellu kaikkeen tutkintoon johtavaan koulu-
tukseen hakeutumiseen. Tämän vuoksi pykä-
lässä ehdotetaan säädettäväksi, että korkea-
koulujen yhteishakua ei käytettäisi otettaessa 
opiskelijoita muuhun kuin yliopistolain no-
jalla rahoitettavaan koulutukseen, esimerkik-
si työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen 
tai Euroopan unionin rakennerahastoista ra-
hoitettavaan koulutukseen taikka otettaessa 
siirto-opiskelijoita. Siirto-opiskelijalla tarkoi-
tetaan henkilöä, jonka opiskeluoikeus siirtyy 
yliopistosta toiseen saman tai läheisen alan 
opintoihin sekä henkilöä, jonka opiskeluoi-
keus siirtyy yliopiston sisällä pääaineesta tai 
koulutusohjelmasta toiseen tai toiselle koulu-
tusalalle. Yliopisto päättää siirtymisen edel-
lytyksistä, jotka voivat liittyä esimerkiksi 
siirtoa hakevan opiskelijan opintosuorituksiin 
tai opintomenestykseen. Siirtyminen edellyt-
tää voimassaolevasta opiskeluoikeudesta 
luopumista. Säännös ei estäisi siirtoa hakevaa 
opiskelijaa hakemasta koulutukseen myös 
yhteishaussa. Valmistautuessaan opiskelija-
valintauudistuksen toiseen vaiheeseen yli-
opistojen tulisi kuitenkin kehittää siirtymi-
seen liittyviä käytäntöjään ja tehdä ne opiske-
lijoilleen tunnetummiksi, jotta hakeutuminen 
niiden kautta olisi jo uudistuksen ensimmäi-
sen vaiheen aikana opiskelijoille ensisijainen 
vaihtoehto. 

Yliopisto voisi lisäksi päättää jättää yhteis-
haun ulkopuolelle vieraskielisen koulutuksen 
sekä sellaisen rajatulle kohderyhmälle suun-

natun koulutuksen, johon korkeakoulu on 
määritellyt hakukelpoisuuden erikseen, esi-
merkiksi silloin, kun hakijaryhmän tilanteen 
huomioiden on noudatettava yhteishausta 
poikkeavia aikatauluja. Ehdotettava säännös 
vastaisi tutkintoon johtavan koulutuksen 
osalta sisällöllisesti nykyisiä ammattikorkea-
koulujen yhteishaun soveltamisalaa koskevia 
säännöksiä. Yliopistojen opiskelijavalinnois-
ta säädettäessä ei enää käytettäisi termejä 
päävalinta ja erillisvalinta. 

Yhteishakujärjestelmän tarkoituksena on 
tarjota hakijalle vain yhtä korkeakoulututkin-
toon johtavaa opiskelupaikkaa. Tämän vuok-
si pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
hakija voisi yhteishaussa tulla hyväksytyksi 
vain yhteen hakukohteeseen. Säännös kor-
vaisi myös nykyiseen 38 §:n 2 momenttiin 
sisältyvän niin sanotun yhden opiskelupaikan 
säännöksen. 

Pykälän 2 momenttiin sisältyisi myös val-
tuussäännös säätää yhteishaun toimittamises-
ta ja siihen liittyvistä menettelyistä valtio-
neuvoston asetuksella. Valtioneuvoston ase-
tuksella voitaisiin valtuuden perusteella sää-
tää muun muassa menettelystä, jossa hakija 
kirjaisi yhteishaussa ammattikorkeakouluista 
ja yliopistoista valitsemansa hakukohteet etu-
sijajärjestykseen, sekä valittavien hakukoh-
teiden enimmäismäärästä. Sen sijaan yhteis-
haun käyttöalasta olisi säädetty kattavasti 
laissa. Tämä on tärkeää erityisesti sen vuoksi, 
että sääntely kohdistuu itsehallinnon suojaa-
miin yliopistoihin. 

Pykälän 3 momentin mukaan yliopistot 
päättäisivät edelleen itsenäisesti opiskelijava-
linnan perusteista ja soveltaisivat hakijoihin 
yhdenmukaisia valintaperusteita. Ensimmäis-
tä opiskelupaikkaansa hakevien aseman pa-
rantamiseksi 3 momentissa ehdotetaan lisäksi 
säädettäväksi, että osa haettavista opiskelu-
paikoista voidaan varata henkilöille, jotka ei-
vät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen 
koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulu-
tutkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakou-
lututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Sään-
nöksellä on tarkoitus nopeuttaa korkeakoulu-
opintojen aloittamista ja turvata mahdolli-
simman monelle hakijalle opiskelupaikka se-
kä saattaa ensimmäistä korkeakoulupaikkaa 
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hakevat yhdenvertaiseen asemaan jo opiske-
lupaikan saaneiden kanssa, jotka jo korkea-
kouluopintoja suorittaneina voivat menestyä 
valintakokeissa ensikertalaisia paremmin. 
Koska esityksellä pyritään nopeuttamaan 
Suomen koulutusjärjestelmän tarjoamaan 
korkeakoulututkintoon johtavaan opetukseen 
pääsemistä ja koska Suomen koulutusjärjes-
telmän ulkopuolella vastaanotetuista opiske-
lupaikoista on mahdotonta saada kattavaa tie-
toa, aloituspaikkojen varaamiseen liittyvässä 
kiintiöinnissä merkitystä olisi vain sellaisilla 
aiemmin vastaanotetuilla korkeakoulututkin-
toon johtavilla opiskelupaikoilla, jotka kuu-
luvat Suomen koulutusjärjestelmään. Suo-
men koulutusjärjestelmään kuuluvista kor-
keakoulututkinnoista säädetään korkeakoulu-
tutkintojen järjestelmästä annetussa asetuk-
sessa (464/1998). Ehdotettavan säännöksen 
nojalla yliopistot voisivat päättää siitä, kuin-
ka monta tutkintoon johtavan koulutuksen 
aloituspaikkaa varataan hakijoille, joilla ei 
ole suomalaisessa korkeakoulussa suoritettua 
tutkintoa ja jotka eivät ole aiemmin ottaneet 
vastaan opiskelupaikkaa suomalaisessa kor-
keakoulussa. Tämän kiintiön sisällä hakijat 
voidaan jakaa koulutustaustan perusteella eri 
ryhmiin kuten nykyisinkin. Yliopistot päättä-
vät autonomiansa perusteella itsenäisesti sii-
tä, käyttävätkö säännöksen tarkoittamaa kiin-
tiöintiä ja miten jakavat aloituspaikat kiinti-
öiden välillä niitä käyttäessään. 

Ehdotettavan säännöksen tarkoituksena ei 
kuitenkaan ole saattaa aiemmin opiskelupai-
kan saaneita kohtuuttomasti erilaiseen ase-
maan ensimmäistä korkeakoulupaikkaa ha-
keviin nähden. Yliopistojen tulisi nykyistä 
paremmin mahdollistaa opintojen aloittami-
nen aiempien opintojen ja suoritettujen tut-
kintojen osien perusteella ja luoda heitä var-
ten joustavia siirtymis- ja hakumahdollisuuk-
sia korkeakoulujen ja korkeakoulujärjestel-
män sisällä. Näiden siirtymis- ja hakumah-
dollisuuksien sekä ehdotettavien valintakiin-
tiöiden käyttö on kokonaisuus, jossa yliopis-
tojen tulee huolehtia siitä, ettei mikään haki-
jaryhmä joudu kohtuuttomasti erilaiseen 
asemaan. Alan vaihtamisen tulee olla mah-
dollista myös sellaiselle alalle, jossa aiempia 
opintoja ei ole mahdollista hyödyntää vaan 
opinnot joudutaan aloittamaan alusta. 

Ehdotettavan voimaantulosäännöksen mu-
kaan 36 §:n 3 momentin säännöstä, joka kos-
kee aloituspaikkojen varaamista ensimmäistä 
korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelu-
paikkaa hakeville, sovellettaisiin ensimmäi-
sen kerran otettaessa opiskelijoita syksyllä 
2014 alkavaan koulutukseen. Koska ehdotet-
tavan lain mukaan opiskelupaikan vastaanot-
tamisella saattaa hakijan kannalta olla mer-
kittävä vaikutus tuleviin hakuväyliin, ehdo-
tettavassa 3 momentissa tarkoitettua aloitus-
paikkojen varaamista sovellettaisiin lain 
voimaantulosäännöksen mukaan myös haki-
jaan, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan 
koulutuksesta, joka on alkanut keväällä 2014 
tai sitä ennen mutta ei ole suorittanut korkea-
koulututkintoa. Tällä varmistettaisiin hakijan 
mahdollisuudet arvioida opiskelupaikan vas-
taanottamisen merkitys omia koulutuspolkuja 
koskevien suunnitelmien kannalta. 

Voimassa olevan yliopistolain 36 §:n 2 
momentin mukaan hakijat voidaan jakaa va-
linnoissa erillisiin ryhmiin koulutustaustan 
perusteella. Säännöksen tarkoittaman koulu-
tustaustaan liittyvän ryhmän voivat muodos-
taa muun muassa korkeakoulututkinnon suo-
rittaneet. Tämän vuoksi korkeakoulututkin-
non suorittaneet hakijat voitaisiin valita en-
simmäistä korkeakoulututkintoon johtavaa 
opiskelupaikkaa hakevien kiintiön ulkopuo-
lella. 

38 §. Opiskelupaikan vastaanottaminen. 
Voimassa olevan säännöksen 1 momenttiin 
sisältyy yhden opiskelupaikan säännös ja sii-
hen liittyvä lukukauden määrittely. Yhden 
opiskelupaikan säännös menettää merkityk-
sensä, kun korkeakoulujen uudessa yhteisha-
kujärjestelmässä hakija voisi ehdotettavan 
36 §:n 2 momentin mukaan tulla hyväksytyk-
si vain yhteen hakukohteeseen. Pykälässä 
säädettäisiin jatkossa ainoastaan opiskelupai-
kan vastaanottamiseen liittyvistä menettelyis-
tä. 

Säännöksen mukaan yliopiston olisi viipy-
mättä merkittävä tieto opiskelupaikan vas-
taanottamisesta opiskelijavalintarekisteristä, 
korkeakoulujen valtakunnallisesta tietova-
rannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä an-
netun lain 1 luvussa tarkoitettuun korkeakou-
lujen hakurekisteriin. Korkeakoulujen haku-
rekisterin toiminnan kannalta on välttämätön-
tä, että varasijojen täyttöä varten tieto opiske-
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lupaikan vastaanotosta ja tähän liittyvät läs-
näolotiedot saadaan nopeasti hakijarekisterin 
käyttöön. Tiedon merkitseminen voi tapahtua 
korkeakoulujen hakurekisterin ja korkeakou-
lujen omien tietojärjestelmien toteutusten 
kokonaisuudesta ja järjestelmäintegraatiosta 
riippuen joko hakijan ottaessa paikan sähköi-
sesti vastaan hakijarekisterin toiminnallisuu-
tena tai korkeakoulun virkailijan toimesta 
suorakäyttöliittymällä hakijarekisteriin. Tieto 
voidaan siirtää myös korkeakoulujen valta-
kunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilas-
tutkintorekisteristä annetun lain 1a luvussa 
tarkoitetun tietovarannon kautta, mikäli tie-
tovarannon tietosisältö täyttää ajantasaisuus-
vaatimuksen. 

 
1.2 Ammattikorkeakoululaki 

20 §. Kelpoisuus ammattikorkeakouluopin-
toihin. Korkeakoulujen yhteiseen hakujärjes-
telmään siirtymisen vuoksi ammattikorkea-
koulututkintoon johtavaa koulutusta koskeva 
kelpoisuussäännös ehdotetaan yhtenäistettä-
väksi voimassa olevan yliopistolain 37 §:n 1 
momentin kanssa. Ammattikorkeakoulutut-
kintoon johtaviin opintoihin voitaisiin ehdo-
tettavan 1 momentin mukaan ottaa opiskeli-
jaksi henkilö, joka on suorittanut ylioppilas-
tutkinnon järjestämisestä annetussa laissa 
tarkoitetun tutkinnon, vähintään kolmivuoti-
sen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vas-
taavat aikaisemmat opinnot, ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoite-
tun ammatillisen perustutkinnon, ammattitut-
kinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä 
vastaavan aikaisemman tutkinnon taikka ul-
komaisen koulutuksen, joka asianomaisessa 
maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopin-
toihin. Lain perusteella kelpoinen ei siten oli-
si henkilö, joka on suorittanut ainoastaan lu-
kion oppimäärän tai joka on suorittanut kol-
mevuotista ammatillista perustutkintoa sup-
peamman tutkinnon. Esityksessä ei ehdoteta 
muutettavaksi säännöksen 2 momenttia, jon-
ka mukaan ammattikorkeakoulu voi ottaa 
opiskelijaksi myös muun kuin 1 momentissa 
tarkoitetun henkilön, jolla ammattikorkea-
koulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot 
opintoja varten. Esityksessä ei ehdoteta muu-
tettavaksi myöskään ylempää ammattikor-

keakoulututkintoa koskevaa 3 momentin kel-
poisuussäännöstä. 

22 §. Opiskelijavalinta ja opiskelupaikan 
vastaanottaminen. Pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin siitä, että opiskelijat ottaa am-
mattikorkeakoulu. Voimassa olevan 3 mo-
mentin mukaan opiskelijat ottaa ammattikor-
keakoulu sen mukaan kuin valtioneuvoston 
asetuksella tarvittaessa säädetään. Ammatti-
korkeakouluista annetun valtioneuvoston 
asetuksen 18 §:n 1 momentin mukaan opis-
kelija otetaan koulutusohjelmaan tai koulu-
tusohjelman suuntautumisvaihtoehtoon. Täs-
tä hakukohdetta koskevasta rajauksesta ehdo-
tetaan luovuttavaksi, joten jatkossa ammatti-
korkeakoulu voisi itse vapaammin määritellä 
hakukohteen. Opiskelijalle tulee kuitenkin 
opiskelijavalinnan yhteydessä olla selvää, 
minkä tutkinnon suorittamisoikeus hänellä 
on. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi ammattikorkeakoulujen ja yliopisto-
jen yhteisestä yhteishausta, jonka avulla am-
mattikorkeakoulu valitsisi opiskelijat ammat-
tikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammat-
tikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin. 
Yhteishaussa käytettäisiin rekisterilaissa tar-
koitettua opiskelijavalintarekisteriä kuten 
nykyisinkin. 

Käytännössä yhteishaku ei kuitenkaan so-
vellu kaikkeen tutkintoon johtavaan koulu-
tukseen hakeutumiseen. Tämän vuoksi pykä-
lässä ehdotetaan säädettäväksi, että korkea-
koulujen yhteishakua ei käytettäisi otettaessa 
opiskelijoita muuhun kuin opetus- ja kulttuu-
ritoimen rahoituksesta annetun lain 
(635/1998) nojalla rahoitettavaan koulutuk-
seen, esimerkiksi työvoimapoliittiseen ai-
kuiskoulutukseen tai Euroopan unionin ra-
kennerahastoista rahoitettavaan koulutukseen 
taikka otettaessa siirto-opiskelijoita. Siirto-
opiskelijalla tarkoitetaan henkilöä, jonka 
opiskeluoikeus siirtyy ammattikorkeakoulus-
ta toiseen samaan tai vastaavaan koulutusoh-
jelmaan sekä henkilöä, jonka opiskeluoikeus 
siirtyy ammattikorkeakoulun sisällä koulu-
tusohjelmasta tai suuntautumisvaihtoehdosta 
toiseen. Ammattikorkeakoulu päättää siirty-
misen edellytyksistä, jotka voivat liittyä esi-
merkiksi siirtoa hakevan opiskelijan opinto-
suorituksiin tai opintomenestykseen. Siirty-
minen edellyttää voimassaolevasta opiskelu-
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oikeudesta luopumista. Säännös ei estäisi 
siirtoa hakevaa opiskelijaa hakemasta koulu-
tukseen myös yhteishaussa. Valmistautues-
saan opiskelijavalintauudistuksen toiseen 
vaiheeseen ammattikorkeakoulujen tulisi kui-
tenkin kehittää siirtymiseen liittyviä käytän-
töjään ja tehdä ne opiskelijoilleen tunnetum-
miksi, jotta hakeutuminen niiden kautta olisi 
jo uudistuksen ensimmäisen vaiheen aikana 
opiskelijoille ensisijainen vaihtoehto. 

Ammattikorkeakoulu voisi lisäksi päättää 
jättää yhteishaun ulkopuolelle vieraskielisen 
koulutuksen sekä sellaisen rajatulle kohde-
ryhmälle suunnatun koulutuksen, johon kor-
keakoulu on määritellyt hakukelpoisuuden 
erikseen esimerkiksi silloin, kun hakijaryh-
män tilanteen huomioiden on noudatettava 
yhteishausta poikkeavia aikatauluja. Ehdotet-
tava säännös vastaisi tutkintoon johtavan 
koulutuksen osalta sisällöllisesti nykyisiä 
ammattikorkeakoulujen yhteishaun sovelta-
misalaa koskevia säännöksiä. Voimassa ole-
van lainsäädännön mukaan yhteishakua käy-
tetään myös valittaessa opiskelijoita ammatil-
lisesta opettajankoulutuksesta annetussa lais-
sa tarkoitettuun ammatilliseen opettajankou-
lutukseen. Vaikka ammatillinen opettajan-
koulutus ei jatkossa kuuluisi yhteishaun pii-
riin, korkeakoulujen sähköistä hakujärjestel-
mää on kuitenkin tarkoitus hyödyntää valin-
tojen toteuttamisessa. 

Yhteishakujärjestelmän tarkoituksena on 
tarjota hakijalle vain yhtä korkeakoulututkin-
toon johtavaa opiskelupaikkaa. Tämän vuok-
si pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
hakija voisi yhteishaussa tulla hyväksytyksi 
vain yhteen hakukohteeseen. Säännös kor-
vaisi myös nykyiseen 22 §:n 3 momenttiin 
sisältyvän niin sanotun yhden opiskelupaikan 
säännöksen. 

Pykälän 2 momenttiin sisältyisi myös val-
tuussäännös säätää yhteishaun toimittamises-
ta ja siihen liittyvistä menettelyistä valtio-
neuvoston asetuksella. Valtioneuvoston ase-
tuksella voitaisiin valtuuden perusteella sää-
tää muun muassa menettelystä, jossa hakija 
kirjaisi yhteishaussa ammattikorkeakouluista 
ja yliopistoista valitsemansa hakukohteet etu-
sijajärjestykseen, sekä valittavien hakukoh-
teiden enimmäismäärästä. Sen sijaan yhteis-
haun käyttöalasta olisi säädetty kattavasti 
laissa. 

Pykälän 3 momentin mukaan ammattikor-
keakoulut päättäisivät edelleen itsenäisesti 
opiskelijavalinnan perusteista ja soveltaisivat 
hakijoihin yhdenmukaisia valintaperusteita. 
Ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien 
aseman parantamiseksi 3 momentissa ehdote-
taan lisäksi säädettäväksi, että osa haettavista 
opiskelupaikoista voidaan varata henkilöille, 
jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet 
Suomen koulutusjärjestelmän mukaista kor-
keakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet 
korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelu-
paikkaa. Säännöksellä on tarkoitus nopeuttaa 
korkeakouluopintojen aloittamista ja turvata 
mahdollisimman monelle hakijalle opiskelu-
paikka sekä saattaa ensimmäistä korkeakou-
lupaikkaa hakevat yhdenvertaiseen asemaan 
jo opiskelupaikan saaneiden kanssa, jotka jo 
korkeakouluopintoja suorittaneina voivat 
menestyä valintakokeissa ensikertalaisia pa-
remmin. Koska esityksellä pyritään nopeut-
tamaan Suomen koulutusjärjestelmän tar-
joamaan korkeakoulututkintoon johtavaan 
opetukseen pääsemistä ja koska Suomen 
koulutusjärjestelmän ulkopuolella vastaan-
otetuista opiskelupaikoista on mahdotonta 
saada kattavaa tietoa, aloituspaikkojen va-
raamiseen liittyvässä kiintiöinnissä merkitys-
tä olisi vain sellaisilla aiemmin vastaanote-
tuilla korkeakoulututkintoon johtavilla opis-
kelupaikoilla, jotka kuuluvat Suomen koulu-
tusjärjestelmään. Suomen koulutusjärjestel-
mään kuuluvista korkeakoulututkinnoista 
säädetään korkeakoulututkintojen järjestel-
mästä annetussa asetuksessa. Ehdotettavan 
säännöksen nojalla ammattikorkeakoulut 
voisivat päättää siitä, kuinka monta tutkin-
toon johtavan koulutuksen aloituspaikkaa va-
rataan hakijoille, joilla ei ole suomalaisessa 
korkeakoulussa suoritettua tutkintoa ja jotka 
eivät ole aiemmin ottaneet vastaan opiskelu-
paikkaa suomalaisessa korkeakoulussa. Tä-
män kiintiön sisällä hakijat voidaan jakaa 
koulutustaustan perusteella eri ryhmiin kuten 
nykyisinkin. Ammattikorkeakoulut päättävät 
itsenäisesti siitä, käyttävätkö säännöksen tar-
koittamaa kiintiöintiä ja miten jakavat aloi-
tuspaikat kiintiöiden välillä niitä käyttäes-
sään. 

Ehdotettavan säännöksen tarkoituksena ei 
kuitenkaan ole saattaa aiemmin opiskelupai-
kan saaneita kohtuuttomasti erilaiseen ase-
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maan ensimmäistä korkeakoulupaikkaa ha-
keviin nähden. Ammattikorkeakoulujen tulisi 
nykyistä paremmin mahdollistaa opintojen 
aloittaminen aiempien opintojen ja suoritettu-
jen tutkintojen osien perusteella ja luoda hei-
tä varten joustavia siirtymis- ja hakumahdol-
lisuuksia korkeakoulujen ja korkeakoulujär-
jestelmän sisällä. Näiden siirtymis- ja haku-
mahdollisuuksien sekä ehdotettavien valinta-
kiintiöiden käyttö on kokonaisuus, jossa 
ammattikorkeakoulujen tulee huolehtia siitä, 
ettei mikään hakijaryhmä joudu kohtuutto-
masti erilaiseen asemaan. Alan vaihtamisen 
tulee olla mahdollista myös sellaiselle alalle, 
jossa aiempia opintoja ei ole mahdollista 
hyödyntää vaan opinnot joudutaan aloitta-
maan alusta. 

Ehdotetun voimaantulosäännöksen mukaan 
22 §:n 3 momentin säännöstä, joka koskee 
aloituspaikkojen varaamista ensimmäistä 
korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelu-
paikkaa hakeville, sovellettaisiin ensimmäi-
sen kerran otettaessa opiskelijoita syksyllä 
2014 alkavaan koulutukseen. Koska ehdotet-
tavan lain mukaan opiskelupaikan vastaanot-
tamisella saattaa hakijan kannalta olla mer-
kittävä vaikutus tuleviin hakuväyliin, ehdo-
tettavassa 3 momentissa tarkoitettua aloitus-
paikkojen varaamista sovellettaisiin lain 
voimaantulosäännöksen mukaan myös haki-
jaan, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan 
koulutuksesta, joka on alkanut keväällä 2014 
tai sitä ennen mutta ei ole suorittanut korkea-
koulututkintoa. Tällä varmistettaisiin hakijan 
mahdollisuudet arvioida opiskelupaikan vas-
taanottamisen merkitys omia koulutuspolkuja 
koskevien suunnitelmien kannalta. 

Voimassa olevan säännöksen 1 momentin 
mukaan hakijat voidaan jakaa valinnoissa 
erillisiin ryhmiin koulutustaustan perusteella. 
Säännöksen tarkoittaman koulutustaustaan 
liittyvän ryhmän voivat muodostaa muun 
muassa korkeakoulututkinnon suorittaneet. 
Tämän vuoksi korkeakoulututkinnon suorit-
taneet hakijat voitaisiin valita ensimmäistä 
korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelu-
paikkaa hakevien kiintiön ulkopuolella. 

Voimassa olevan säännöksen 3 momenttiin 
sisältyy yhden opiskelupaikan säännös ja sii-
hen liittyvä lukukauden määrittely. Yhden 
opiskelupaikan säännös menettää merkityk-
sensä, kun korkeakoulujen uudessa yhteisha-

kujärjestelmässä hakija voisi ehdotettavan 2 
momentin mukaan tulla hyväksytyksi vain 
yhteen hakukohteeseen. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin jatkos-
sa opiskelupaikan vastaanottamiseen liitty-
vistä menettelyistä. Säännöksen mukaan 
ammattikorkeakoulun olisi lisäksi viipymättä 
merkittävä tieto opiskelupaikan vastaanotta-
misesta opiskelijavalintarekisteristä, korkea-
koulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja 
ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 1 
luvussa tarkoitettuun korkeakoulujen haku-
rekisteriin. Korkeakoulujen hakurekisterin 
toiminnan kannalta on välttämätöntä, että va-
rasijojen täyttöä varten tieto opiskelupaikan 
vastaanotosta ja tähän liittyvät läsnäolotiedot 
saadaan nopeasti hakijarekisterin käyttöön. 
Tiedon merkitseminen voi tapahtua korkea-
koulujen hakurekisterin ja korkeakoulujen 
omien tietojärjestelmien toteutusten kokonai-
suudesta ja järjestelmäintegraatiosta riippuen 
joko hakijan ottaessa paikan sähköisesti vas-
taan hakijarekisterin toiminnallisuutena tai 
korkeakoulun virkailijan toimesta suorakäyt-
töliittymällä hakijarekisteriin. Tieto voidaan 
siirtää myös korkeakoulujen valtakunnalli-
sesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintore-
kisteristä annetun lain 1a luvussa tarkoitetun 
tietovarannon kautta, mikäli tietovarannon 
tietosisältö täyttää ajantasaisuusvaatimuksen. 

Voimassa oleva opiskelijavalintapäätöksen 
oikaisua koskeva 4 momentti siirtyisi sellai-
senaan pykälän 5 momentiksi. 

26 a §. Tilauskoulutus. Pykälän 2 momen-
tin viittaussäännös opiskelijavalintaa ja opis-
kelupaikan vastaanottamista koskevan pykä-
län 4 momenttiin muutettaisiin 5 momentiksi, 
jossa jatkossa säädettäisiin opiskelijavalinta-
päätöksen oikaisusta. 
 
1.3 Laki opiskelijavalintarekisteristä ja 

ylioppilastutkintorekisteristä 

Lain nimike ehdotetaan muutettavaksi uu-
den 1 a luvun johdosta, ja lain uusi nimike 
olisi laki opiskelijavalintarekisteristä, kor-
keakoulujen valtakunnallisesta tietovarannos-
ta ja ylioppilastutkintorekisteristä. 

1 §. Rekisteri ja rekisterinpitäjä. Voimassa 
olevan lain mukaan opiskelijavalintarekisteri 
koostuu kolmesta eri osarekisteristä, joita 
ovat yliopistojen hakurekisteri, ammattikor-
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keakoulujen hakurekisteri ja ammatillisen 
koulutuksen ja lukiokoulutuksen hakurekiste-
ri. Kaksi ensin mainittua rekisteriä ehdote-
taan yhdistettäväksi, ja niistä muodostuisi 
korkeakoulujen hakurekisteri. 

2 §. Käyttötarkoitus. Pykälään ehdotetaan 
tehtäväksi osarekisterien yhdistymisen ja yh-
den opiskelupaikan säännöstä luopumisen 
perusteella tarvittavat muutokset.  

Korkeakouluopintoihin pääsyä on tarkoitus 
sujuvoittaa ohjaamalla ensimmäistä korkea-
koulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa 
hakevien kanssa samoista aloituspaikoista 
kilpailevia hyödyntämään heille tarkoitettuja 
muita hakumahdollisuuksia. Muille kuin en-
simmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville 
voidaan tarjota joustavia siirtymämahdolli-
suuksia korkeakoulujen sisällä ja välillä. 
Korkeakoulut tarjoavat lisäksi tutkintoon joh-
tavan koulutuksen ohella muita koulutus-
väyliä osaamisen päivittämiseen elinikäisen 
oppimisen periaatteen mukaisesti. Näiden 
koulutusmahdollisuuksien tarjoamista, kou-
lutukseen hakeutumista ja opiskelijaksi otta-
mista on tarkoitus tukea korkeakoulujen ha-
kurekisteriin tallennettujen tietojen ja siihen 
liittyvien tietojärjestelmäpalveluiden avulla 
korkeakoulun niin harkitessa. Tästä syystä 
säännöstä ehdotetaan lisäksi täydennettäväksi 
siten, että korkeakoulujen hakurekisteriä voi-
taisiin käyttää paitsi otettaessa opiskelijoita 
tutkintoon johtaviin opintoihin myös korkea-
koulun tarjoamaan muuhun koulutukseen 
korkeakoulujen niin harkitessa. Myös haku 
ammatilliseen opettajankoulutukseen voidaan 
järjestää hyödyntäen korkeakoulujen hakure-
kisteriä ja sähköistä hakujärjestelmää kuten 
nykyisinkin. 

Tilastointia varten hakijarekisteriin tulee 
myös jatkossa tallentaa tiedot hakijoista, hy-
väksytyistä ja paikan vastaanottaneista myös 
yhteishaun ulkopuolisten opiskelijavalintojen 
osalta, vaikka hakijarekisteriä ei muuten käy-
tettäisi näiden opiskelijavalintojen toteutta-
miseen. Tiedot toimitetaan hakijarekisteristä 
opetushallituksen toimesta Tilastokeskuk-
seen. 

Muun muassa yliopistojen tarjoamista 
opettajan pedagogisista opinnoista voitaisiin 
jatkossa tiedottaa ammatillisen opettajankou-
lutuksen rinnalla korkeakoulun niin harkites-
sa. Yliopistot voisivat halutessaan myös hyö-

dyntää korkeakoulujen hakurekisteriä järjes-
tämällä esimerkiksi oman yhteishaun opetta-
jan pedagogisiin opintoihin sekä käyttää ha-
kurekisteriin liittyviä tietovarantoja ja tieto-
järjestelmäpalveluita opiskelijoiden valitse-
miseksi näihin opintoihin. 
 
1 a luku  Korkeakoulujen valtakunnal-

linen tietovaranto 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi luku, 
joka koskee korkeakoulujen valtakunnallista 
tietovarantoa. Tietovaranto on tietojärjestel-
mä, jossa korkeakoulut säilyttävät kopiota 
osasta opiskelijarekisteriensä ja muiden hen-
kilörekisteriensä tietosisällöstä. Tietovaranto 
ei muodosta korkeakoulujen omista henkilö-
rekistereistä loogisesti erillistä henkilörekis-
teriä, ja jokainen korkeakoulu toimii rekiste-
rinpitäjänä oman tietovarannossa säilytetyn 
tietosisältönsä osalta. Tietovarannon tavoit-
teena on tuottaa korkeakoulujen rekistereissä 
oleva tieto luotettavasti ja tehokkaasti erityi-
sesti opiskelijavalintarekisterin, mutta myös 
muiden valtakunnallisten palveluiden, kor-
keakoulujen keskinäisten palveluiden ja kor-
keakoulujen omien palveluiden käyttöön 
henkilötietojen käsittelyä ja luovuttamista 
koskevan lainsäädännön ja tietosuojan tur-
vaamisen edellyttämissä rajoissa. 

Tietovarantoon tallennettaisiin opiskelija-
valintarekisterin tarpeisiin tutkintotietoja se-
kä opintosuorituksia ja niiden arvosanoja 
koskevia tietoja. Lisäksi tietovarantoon tal-
lennettaisiin opiskelijatiedot eli tiedot henki-
löistä ja heidän opiskeluoikeuksistaan sekä 
ilmoittautumisestaan läsnä- tai poissaolevak-
si opiskelijaksi. Tietovarantoon tallennettavia 
tutkintoja ja opiskeluoikeuksia koskevia tie-
toja käytettäisiin erityisesti silloin, kun kor-
keakoulu varaa osan haettavista opiskelupai-
koista ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa 
hakeville ehdotettavan yliopistolain 36 §:n 3 
momentin ja ammattikorkeakoululain 22 §:n 
3 momentin mukaisesti. 

6 a §. Tietovaranto. Pykälässä säädettäisiin 
opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämästä 
tietovarannosta, jonka tarkoituksena olisi 
palvella ensisijaisesti korkeakoulujen opiske-
lijavalintoja ja opiskelijavalinnan tietojärjes-
telmää (opiskelijavalintarekisteri) sekä jat-
kossa mahdollisesti muita keskitettyjä hakeu-
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tujan palveluita ja kansallista todennetun 
osaamisen rekisteriä, joita Opetushallitus to-
teuttaa osana sähköisen asioinnin ja demo-
kratian vauhdittamisen ohjelmaan (SADe) 
kuuluvaa Oppijan verkkopalvelut -hanketta. 
Lisäksi korkeakoulu voisi käyttää tietovaran-
toa omassa toiminnassaan ja luovuttaessaan 
tietoa muille viranomaisille ja toisille kor-
keakouluille. 

Tietovarannon tarkoituksena olisi osaltaan 
edistää opiskelupaikkojen parempaa kohden-
tumista sekä sujuvoittaa korkeakouluopintoi-
hin pääsyä ja opintojen aloittamista. Lisäksi 
tietovarannon tarkoituksena olisi edistää säh-
köistä asiointia, korkeakoulujen ja viran-
omaisten tietojärjestelmien yhteentoimivuut-
ta ja tietojen yhteiskäyttöä. 

Tietovarannon avulla hakijoiden hakukel-
poisuutta koskeva tieto voitaisiin luotettavas-
ti todeta Suomen koulutusjärjestelmässä suo-
ritettujen opintosuorituksien perusteella. Ha-
kijaa voitaisiin hakutilanteessa informoida 
järjestelmän avulla hänen asemastaan suh-
teessa korkeakoulujen aloituspaikkakiintiöi-
hin ja toisaalta hakijaa voitaisiin informoida 
myös hänen jo suorittamiensa opintojen pe-
rusteella esimerkiksi ehdottamalla tutkinnon 
täydentämistä uuden opiskelupaikan hakemi-
sen sijaan. 

Tietovarantoa voitaisiin käyttää valittaessa 
opiskelijoita myös jatko-opintoihin ja muu-
hun kuin tutkintoon johtavaan koulutukseen 
sekä otettaessa siirto-opiskelijoita. Tietova-
rantoa voitaisiin korkeakoulun harkinnan 
mukaan hyödyntää muun muassa joustavien 
siirtymämahdollisuuksien tarjoamisessa, jol-
loin opiskelijaksi ottaminen perustuisi luotet-
tavasti saatavilla olevaan tietoon opiskelijan 
menestyksestä korkeakouluopinnoissaan. 

Lisäksi tietovaranto mahdollistaisi palvelu-
ja, jotka tukevat opintojen sujuvaa aloittamis-
ta. Esimerkiksi opiskelupaikan vastaanotta-
mista ja korkeakouluun ilmoittautumista 
koskeva palvelu olisi tarkoituksenmukaista 
pyrkiä tarjoamaan sähköisesti. Korkeakoulu-
opintoihin sijoittuminen ja koulutuspaikkojen 
täytön tehokkuus on muun muassa varasijoil-
ta valituksi tulemisen osalta riippuvaista siitä, 
miten nopeasti opiskelijaksi valitut voivat 
ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamista ja 
läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumista 
koskevasta ratkaisustaan. 

Tietovarantoon perustuen opintojen suju-
vaa aloittamista voitaisiin helpottaa myös 
palveluilla, jotka tukevat aiemmin hankitun 
osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. 
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen 
ja tunnustaminen on opintoaikojen lyhenty-
misen ja työelämään siirtymisen nopeutumi-
sen sekä koulutusjärjestelmän tehokkuuden 
osalta keskeinen keino tarpeettoman päällek-
käiskoulutuksen vähentämiseksi. Korkeakou-
lun harkinnan mukaan tietovarannon avulla 
voitaisiin tunnistaa ja tunnustaa toisissa kor-
keakouluissa suoritettuja opintosuorituksia. 

Tietovaranto tehostaisi myös tietohallinto-
lain tavoitteiden mukaisesti julkisen hallin-
non toimintaa sekä parantaisi julkisia palve-
luja ja niiden saatavuutta. Tietohallintolakia 
sovelletaan sen 2 §:n mukaan ammattikor-
keakouluihin mutta ei yliopistoihin. Tietohal-
lintolaista tai muista voimassa olevista sää-
döksistä ei seuraa opetus- ja kulttuuriministe-
riölle toimivaltaa velvoittaa korkeakouluja 
tallentamaan tietoja yhteiseen tietovarantoon 
opiskelijavalintajärjestelmän tarpeisiin, joten 
tallentamisvelvollisuudesta säädettäisiin jäl-
jempänä 6 c §:ssä. 

6 b §. Tekninen ylläpitäjä ja rekisterinpitä-
jät. Pykälän 1 momentin mukaan tietovaran-
toa hoitaisi korkeakoulujen lukuun opetus- ja 
kulttuuriministeriö, joka toimisi tietovaran-
non teknisenä ylläpitäjänä. Tekninen ylläpi-
täjä vastaisi tietovarannon yleisestä toimin-
nasta sekä teknisestä käyttöyhteydestä tieto-
jen tallentamista, käsittelyä ja luovutusta var-
ten. Ministeriö voisi antaa toimeksiantoteh-
tävänä tietovarannon teknisen ylläpidon vi-
raston tai muun tahon, kuten esimerkiksi 
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n 
hoidettavaksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan korkeakoulut 
toimisivat tallennetun tiedon rekisterinpitäji-
nä ja vastaisivat järjestelmään tallennettujen 
tietojen sisällöstä ja virheettömyydestä. Tie-
tovaranto on tietojärjestelmä, jossa korkea-
koulut säilyttävät kopiota osasta vastuullaan 
olevan henkilörekisteriensä tietosisällöstä. 
Tietovaranto ei siten muodosta korkeakoulu-
jen omista henkilörekistereistä loogisesti eril-
listä henkilörekisteriä, eikä koko palveluun 
tallennettavan tietokokonaisuuden osalta re-
kisterinpitäjän tehtäviä olisi tarkoituksenmu-
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kaista antaa keskitetysti opetus- ja kulttuuri-
ministeriölle tai muulle viranomaiselle. 

Korkeakoulujen toimiessa rekisterinpitäjinä 
omien tietojensa osalta henkilötietolain 
(523/1999) 26 §:n mukainen rekisteröidyn 
tarkastusoikeus toteutetaan henkilötietolain 
28 §:n mukaisesti siten, että rekisterin tietoja 
koskeva tarkastuspyyntö osoitetaan korkea-
koululle. 

Mikäli ilmenisi, että tietovarannon tietosi-
sällössä on virhe, pykälän perusteella tiedon 
korjausvaatimus tulisi osoittaa rekisterinpitä-
jälle eli siihen korkeakouluun, jonka tiedoista 
on kyse. Korkeakoulun olisi henkilötietolain 
29 §:n mukaisesti viipymättä korjattava vir-
heellinen tieto tietovarannon tietosisällössä. 
Mikäli ilmenisi, että virhe johtuu tietovaran-
non teknisestä virheestä, ylläpitäjä vastaisi 
järjestelmävirheen korjauksesta. 

Rekisteröidyn informoinnista henkilötieto-
jen käsittelystä vastaisi henkilötietolain mu-
kaisesti rekisterinpitäjä. Tietovarannon 
6 c §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot ovat 
kunkin korkeakoulun opiskelijarekisterin tie-
toja, eikä siten ole tarpeen säätää erillisestä 
rekisteröidyn katselumahdollisuudesta tieto-
varannon tietoihin. 

Tietojen suojaamista koskevan henkilötie-
tolain 32 §:n ja hyvää tiedonhallintatapaa 
koskevan viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetun lain (621/1999, jäljempänä jul-
kisuuslaki) 18 §:n nojalla tietovarannon käy-
tön valvomiseksi on rekisteröitävä tietova-
rannon käyttöoikeustietoja ja lokitietoja, joita 
käytetään tietojen käsittelyn hallintaa, seu-
rantaa, valvontaa ja suojausta varten, tietova-
rannon tietojen käytön määrän ja laajuuden 
seurantaan ja tietovarannon toimivuuden 
varmistamista ja parantamista sekä tietojen 
käyttöä koskevien ongelmien selvittämistä 
varten. Näistä tiedoista muodostuvat tietova-
rannon tietojen käyttöoikeuksien hallintaa 
varten pidettävä käyttöoikeusrekisteri sekä 
automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidet-
tävä lokirekisteri, johon tallennetaan tietoja 
järjestelmän tietoja käsitelleistä henkilöistä ja 
esimerkiksi tietojen luovutuksesta käsittely-
tapahtumien perusteella. Korkeakoulukoh-
taisten käyttöoikeus- ja lokirekisterien pito 
osana tietovarantoa on välttämätöntä tieto-
turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi tie-
tovarannon teknisen ylläpitäjän on luotava 

tietoturvan edellyttämät lokit teknisen ylläpi-
don yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen 
käsittelystä. Koska henkilötietolain ja jul-
kisuuslain edellä mainitut säännökset velvoit-
tavat käyttöoikeustietojen ja lokitietojen re-
kisteröimiseen, tässä laissa ei ole tarpeen sää-
tää käyttöoikeus- ja lokirekistereistä erik-
seen. 

Henkilötietolain 5 §:n mukaan rekisterinpi-
täjä vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmu-
kaisuudesta ja sama velvollisuus on sillä, jo-
ka itsenäisenä elinkeinon- tai toiminnanhar-
joittajana toimii rekisterinpitäjän lukuun. 
Tietovarannon teknisenä ylläpitäjänä opetus- 
ja kulttuuriministeriön on huolehdittava siitä, 
että järjestelmä on teknisesti ja toiminnalli-
sesti sellainen, että rekisterinpitäjän velvolli-
suudet voidaan täyttää. Tietovarannon hal-
linnoimiseksi ja käytännöistä sopimiseksi on 
tärkeä luoda teknisen ylläpitäjän ja korkea-
koulujen yhteiset toimintatavat. Kun tietova-
rantoa käytettäisiin tiedon välittämiseen 
opiskelijavalintarekisterin käyttöön sekä tie-
don välittämiseen opetus- ja kulttuuriministe-
riön ohjauskäyttöön, Tilastokeskukselle ja 
mahdollisesti muille viranomaisille, myös 
Opetushallitus, Tilastokeskus ja mahdolliset 
muut viranomaiset osallistuisivat yhteisten 
toimintatapojen luomiseen. 

6 c §. Tietosisältö ja velvollisuus tallentaa 
tietoja. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
korkeakoulujen velvollisuudesta tallentaa tie-
tovarantoon momentissa kuvatut opiskelija-
valintarekisterin tiedot. Korkeakoulujen 
opiskelijarekisterien pito perustuu korkea-
koulun opetustehtävään ja siinä muodostu-
vaan opiskelijan ja korkeakoulun väliseen 
henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohdan 
mukaiseen asialliseen yhteyteen. Korkeakou-
lujen opiskelijarekisterien tietosisältöä ovat 
korkeakoulun opiskelijoiden yksilöintitiedot, 
osoitetiedot, tiedot opiskeluoikeuksista, tie-
dot suoritetuista opinnoista ja tutkinnoista 
sekä mahdollisesti esimerkiksi tiedot ilmoit-
tautumisesta opetukseen ja muita korkeakou-
lun opetustehtävän toteuttamisessa tarvittavia 
tietoja. Silloin kun korkeakoulu käsittelee 
toiminnassaan tietovarantoon tallennettuja 
omien opiskelijoidensa henkilötietoja, kyse 
on henkilötietojen käsittelystä sen omassa 
toiminnassa. 
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Näistä tiedoista tietovarantoon tulisi pykä-
län 1 momentin mukaan tallentaa henkilön 
tunnistetieto, tiedot suoritetuista ammattikor-
keakoulututkinnoista, ylemmistä ammatti-
korkeakoulututkinnoista, alemmista ja 
ylemmistä korkeakoulututkinnoista sekä tie-
dot opintosuorituksista ja niiden arvosanois-
ta. Opintosuoritustiedot ovat merkityksellisiä 
valittaessa eri väylien, kuten avoimen kor-
keakoulun suorituksien perusteella, järjestet-
täessä joustavia siirtymisväyliä opintojen ai-
kana sekä erityisesti järjestettäessä ensim-
mäisen ja toisen syklin välisiä siirtymäväyliä. 
Opintosuoritustietoja voidaan korkeakoulun 
harkinnan mukaan hyödyntää myös muussa 
korkeakoulutuksessa aiemmin hankitun 
osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamises-
sa tarpeettomien päällekkäisten opintojen 
välttämiseksi. 

Tietovarantoon tallennettaisiin myös tiedot 
opiskeluoikeuksista ja ilmoittautumisista 
ammattikorkeakoulututkintoon, ylempään 
ammattikorkeakoulututkintoon, pelkästään 
alempaan korkeakoulututkintoon, sekä alem-
paan että ylempään korkeakoulututkintoon ja 
pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon 
johtavaan koulutukseen. Tiedot opiskeluoi-
keuksista ja opiskelupaikan vastaanottami-
sesta tarvitaan, jotta aloituspaikkoja voidaan 
varata ensimmäistä korkeakoulututkintoon 
johtavaa opiskelupaikkaa hakeville. Tiedot 
ilmoittautumisesta läsnä- tai poissaolevaksi 
alempaan tai ylempään korkeakoulututkin-
toon johtavaan koulutukseen tarvitaan, jotta 
opintoihin sijoittuminen olisi mahdollista 
mahdollisimman tehokkaasti myös varasijoil-
ta hyväksymisen osalta. 

Pykälän 1 momentissa tarkoitetuilla tieto-
varannon tiedoilla olisi keskeinen vaikutus 
rekisteröityjen oikeusturvaan, koska tietoja 
käytettäisiin rekisteröityä koskevassa päätök-
senteossa, esimerkiksi aloituspaikkojen va-
raamisessa ensimmäistä korkeakoulututkin-
toon johtavaa opiskelupaikkaansa hakeville. 
Tietovarannon ja tiedonsiirtojen suunnitte-
lussa on siten kiinnitettävä erityistä huomiota 
tietojen virheettömyyteen ja muuttumatto-
muuteen. 

Pykälän 2 momentin nojalla tiedot tallen-
nettaisiin tietovarantoon opetus- ja kulttuu-
riministeriön päättämän aikataulun mukaises-
ti, jossa huomioidaan korkeakoulukohtaiset 

tekniset edellytykset. Tiedot tallennettaisiin 
tietovarantoon esimerkiksi reaaliaikaisesti 
suoraan korkeakoulun rekisteristä. Tieto voi-
taisiin tallentaa tietovarantoon myös siten, et-
tä korkeakoulu päivittäisi erillisellä ajoittain 
suoritettavalla tiedonsiirrolla rekisteritieto-
jaan tietovarantoon. Aikataulut ja käytännöt 
valmisteltaisiin yhteistyössä korkeakoulujen 
kanssa. 

Lain voimaantulosäädöksessä säädettäisiin 
erikseen, että tietovarantoon ei tarvitsisi tal-
lentaa niitä tutkintotietoja ja tietoja opinto-
suorituksista, jotka eivät tämän lain voimaan 
tullessa ole sähköisessä muodossa. Tietova-
rantoon ei myöskään tarvitsisi tallentaa tieto-
ja niistä opiskeluoikeuksista, jotka eivät enää 
ole voimassa tämän lain tullessa voimaan.  
Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudis-
tamisen esiselvitysvaiheessa keväällä 2011 
saadun tiedon perusteella tutkintotiedot olisi-
vat kattavasti saatavilla sähköisesti vuodesta 
2000 alkaen. Opiskeluoikeuksia koskevat 
tiedot olisi tallennettava voimassa olevien 
opiskeluoikeuksien osalta, jotta tieto olisi 
käytettävissä joustavia haku- ja siirtymämah-
dollisuuksia varten. 

Lakiehdotuksen 6 a §:n mukaan korkea-
koulut voisivat käyttää tietovarantoa myös 
muussa toiminnassaan ja luovuttaessaan tie-
toa viranomaisille ja muille korkeakouluille. 
Tähän liittyen 6 c §:n 3 momentissa säädet-
täisiin korkeakoulujen mahdollisuudesta so-
pia tietovarannon ylläpitäjän kanssa 1 mo-
mentissa säädettyä laajemman, korkeakoulun 
vastuulla olevan rekisterin ylläpitämisestä 
tietovarannossa. Säännöksen tarkoitus on laa-
jentaa korkeakoulujen mahdollisuuksia hyö-
dyntää korkeakoulujen valtakunnallista tieto-
varantoa ja siihen liittyviä tietojärjestelmä-
ratkaisuja myös muuhun kuin tässä laissa 
säädettyyn tarkoitukseen silloin, kun korkea-
koulu omien tehtäviensä nojalla katsoo tar-
peelliseksi ja sopii asiasta ylläpitäjän kanssa. 
Ehdotettavalla lailla luotaisiin malli, jolla 
loogisesti erillisiä korkeakoulukohtaisia re-
kistereitä tuotaisiin osin säädöksiin perustuen 
ja osin sopimusperustaisesti keskitetyssä tie-
tojärjestelmässä eli korkeakoulujen valta-
kunnallisessa tietovarannossa säilytettäviksi. 

Pykälän tarkoittama laajempi tietosisältö 
voisi käsittää esimerkiksi muun kuin tutkin-
toon johtavan koulutuksen, esimerkiksi 
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avoimen korkeakouluopetuksen, opiskeluoi-
keuksia koskevia tietoja, jolloin korkeakoulu 
voisi harkintansa mukaan käyttää tietovaran-
toa ja opiskelijavalintarekisteriä ottaessaan 
näitä opiskelijoita. Sopimalla laajemman tie-
tosisällön tallentamisesta tietovarantoon kor-
keakoulu voisi käyttää sitä opiskelijoita, tut-
kintoja ja muita opintosuorituksia koskevana 
pääasiallisena tietolähteenään osana tietojär-
jestelmiensä kokonaisuutta. 

Korkeakoulun niin päättäessä ja asiasta tie-
tovarannon ylläpitäjän kanssa sopiessa laa-
jempi tietosisältö voisi tarkoittaa myös muita 
kuin opiskelijoihin liittyviä korkeakoulun tie-
toja, esimerkiksi julkaisuihin tai korkeakou-
lun henkilöstöön kohdentuvia viranomaisten 
tiedonkeruita varten. Asiaa koskeneissa RA-
KETTI –hankkeen yhteydessä tehdyissä sel-
vityksissä on ilmennyt tarve valtakunnallisel-
le korkeakouluissa tehtyjen julkaisujen tieto-
ja kokoavalle julkaisurekisterille ja sen osana 
tutkijarekisterille. Tällainen rekisteri olisi 
mahdollista toteuttaa tietovarannon osana so-
pimuspohjaisesti hajautetun rekisterinpidon 
mallin mukaisesti. 

6 d §. Tietojen luovuttaminen tietovaran-
non kautta. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 6 c §:n 
1 momentissa tarkoitettujen tietojen siirtämi-
sestä opiskelijavalintarekisterin käyttöön. 
Tietovarantoon tallennetut tiedot tarjottaisiin 
teknistä käyttöyhteyttä käyttäen opiskelijava-
lintarekisterin käyttöön niiden tietojen osalta, 
jotka opiskelijavalintarekisteriin voidaan 
3 §:n mukaan tallentaa. Tietoa siirrettäisiin 
tietovarannon kautta korkeakoulujen rekiste-
reistä opiskelijavalintarekisterin käyttöön il-
man erillistä luovutuspäätöstä tai henkilön 
omia tietojaan koskevaa nimenomaista val-
tuutusta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
korkeakoulu rekisterinpitäjänä päättäisi 
muusta tietojen luovuttamisesta tietovaran-
non kautta sekä vastaisi luovutuksen lainmu-
kaisuudesta. Tietovarannossa ylläpidettyjen 
korkeakoulujen rekisteritietojen luovuttamis-
ta säätelevät yleislakeina julkisuuslaki ja 
henkilötietolaki. Luovutettaessa henkilötieto-
ja sisältäviä aineistoja sovelletaan julkisuus-
lain 16 §:n 3 momenttia, jonka nojalla luovu-
tuksensaajalla on oltava henkilötietojen suo-

jaa koskevien säännösten mukaan oikeus tal-
lettaa ja käyttää näitä tietoja. 

Korkeakoulut luovuttavat tietoja lakiin pe-
rustuen useille viranomaisille. Näitä lakiin 
perustuvia tietojen luovutuksia ovat muun 
muassa tilastolakiin (62/1994) perustuva 
opiskelija- ja tutkintotietojen luovuttaminen 
Tilastokeskukselle yhteiskunnallisia oloja ja 
niiden kehittymistä kuvaavien tilastojen laa-
dintaa varten, opintotukilakiin (65/1994) pe-
rustuva opiskelija- ja tutkintotietojen luovut-
taminen Kansaneläkelaitokselle opintotuki-
asioiden käsittelyä varten, valtion varoista 
suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle 
kolmivuotiaan lapsen tai opiskelun ajalta an-
netun lain (644/2003) mukainen opiskelija-
tietojen luovuttaminen kansaneläkelaitokselle 
opiskeluajalta karttuvan eläkkeen määrittä-
miseksi sekä työttömyysturvalain 
(1290/2002) ja julkisesta työvoimapalvelusta 
annetun lain (1295/2002) mukainen tietojen 
luovuttaminen Kansaneläkelaitokselle tai 
työttömyyskassalle työmarkkinatuen sekä 
työttömyyspäivärahan saamisedellytysten kä-
sittelyä varten. Yliopistot luovuttavat opiske-
lijoistaan tietoja myös Ylioppilaiden tervey-
denhoitosäätiölle terveydenhuoltolain 
(1326/2010) 17 §:n mukaista opiskelijater-
veydenhuoltoa varten. 

Pykälän 3 momentin mukaan opetus- ja 
kulttuuriministeriö voisi tuottaa tietovaran-
nossa ylläpidettyjen korkeakoulujen rekiste-
rien kokonaisuudesta laissa määritellyn käyt-
tötarkoituksen edellyttämiä tietoaineistoja. 
Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on yliopisto-
lain 51 §:n ja ammattikorkeakoululain 40 §:n 
mukaan oikeus saada määräämänsä koulu-
tuksen ja tutkimuksen arvioinnin, kehittämi-
sen, tilastoinnin ja muut seurannan ja ohjauk-
sen edellyttämät tiedot. Nykyisin opetus- ja 
kulttuuriministeriö kerää korkeakouluilta tie-
toja muun muassa yliopistojen ja ammatti-
korkeakoulujen henkilöstöstä, suoritetuista 
opintopisteistä, julkaisuista, toimipisteistä, 
yliopistojen täydennyskoulutuksesta, tutkin-
non osien suorituksista avoimessa yliopisto-
opetuksessa ja erillisinä opintoina, ammatti-
korkeakoulujen erikoistumisopintoihin hake-
neista opiskelijoista, avoimen ammattikor-
keakoulun opiskelijoista, opettaja- ja tutkija-
vierailuista, tiloista, harjoittelukoulujen toi-
minnasta ja taloudesta. Tietoaineistojen tuot-
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tamiseen ei tarvittaisi erillistä toimeksiantoa 
korkeakoululta. Opetus- ja kulttuuriministe-
riön tulisi kuitenkin informoida korkeakoulu-
ja siitä, mitä aineistoja se rekisterien tietosi-
sällöstä tuottaa, esimerkiksi päättäessään tie-
tovarannon tietosisällön päivittämisen ajan-
kohdista 6 c §:n mukaisesti. Tietovarannosta 
voitaisiin ottaa tieto muun muassa korkea-
koulujen tutkintoon johtavan koulutuksen 
opiskelijoista ja opiskelijamääristä, tutkin-
noista ja opintosuorituksista sekä tuottaa 
näistä tilastoja korkeakoululaitoksen ohjauk-
sen tarpeisiin. Nykyisin opetus- ja kulttuuri-
ministeriö kerää tällaisia tietoja edellä maini-
tuilla erillisillä tiedonkeruilla ja osin tiedot 
saadaan Tilastokeskuksen kautta. 

Edellä kuvatuissa viranomaisten ja opetus- 
ja kulttuuriministeriön tiedonkeruissa kerät-
tävä tietosisältö on osin samaa kuin ehdotet-
tavan lain mukainen tietovarannon 6 c §:n 1 
momentissa säädetty tietosisältö, mutta osin 
myös laajempaa. Tietojen kerääminen perus-
tuu voimassa oleviin säädöksiin ja tiedonke-
ruukäytännöstä voidaan viranomaisten välillä 
sopia. Eri tiedonkeruiden rationalisoimiseksi 
ehdotettavan tietovarannon oheen on mah-
dollista rakentaa tiedonkeruita palveleva osa-
järjestelmä, jolloin ehdotettava tietovaranto 
ja sen mahdolliset osajärjestelmät palvelisi-
vat useita tarkoituksia. Tietoja voitaisiin vä-
littää keskitetyn tietovarannon kautta eri vi-
ranomaisille siten, että tietoa keräävät viran-
omaiset pyytävät tiedon toimitettavaksi tieto-
varannon kautta ja asiasta sovitaan tietova-
rantoa ylläpitävän ministeriön ja tietoa ke-
räävien viranomaisten välillä. Tietovarannon 
tietosisältö laajenisi siten 6 c §:n 3 momentin 
mukaisesti korkeakoulujen, opetus- ja kult-
tuuriministeriön ja tietoja keräävän viran-
omaisen välillä sopien. Korkeakoulut toimi-
sivat edelleen rekisterinpitäjinä laajemman 
tietosisällön osalta. 

Viranomaisten tiedontarpeiden lisäksi on 
oletettavaa, että esimerkiksi tieteellisen tut-
kimuksen tekijät kiinnostuvat mahdollisuu-
desta saada tietovarantoon tallennettujen 
korkeakoulujen rekisterien kokonaisuudesta 
tietoaineistoja tutkimuskäyttöön. Tämän lain 
perusteella ei kuitenkaan syntyisi yhtä tahoa, 
jolle aineistopyynnön voisi osoittaa, koska 
kukin korkeakoulu toimisi oman rekisterinsä 
rekisterinpitäjänä. Korkeakoulut ja tietova-

rannon ylläpitäjä voisivat kuitenkin luoda 
käytännöt, joilla kaikkien korkeakoulujen tie-
toja sisältäviä aineistoja voitaisiin koota ja 
tuottaa, kun henkilötietolain tutkimusta kos-
kevan 14 §:n edellytykset täyttyvät ja kukin 
korkeakoulu tekee asianmukaisen päätöksen 
tietojen luovuttamisesta. 

Tietovarannon tietoja voitaisiin hyödyntää 
myös rekisteröidyn luvalla tapahtuvissa tieto-
jen luovutuksissa. Suunnitellessaan opiskeli-
jaksi hakeutumista henkilö voisi saada koulu-
tustarjontaa koskevaa omaan tilanteeseensa 
räätälöityä ohjausta tunnistauduttuaan säh-
köisen palvelun (esimerkiksi korkeakoulujen 
yhteinen palvelu) käyttäjäksi ja annettuaan 
luvan tietovarantoon tallennettujen tietojensa 
käyttöön palvelussa. Luvan perusteella tut-
kintotietoja, suoritustietoja ja opiskeluoikeus-
tietoja, voitaisiin hyödyntää koulutustarjon-
taa koskevaa ohjausta tuottavassa palvelussa. 
Tällainen ohjausta tuottava valtakunnallinen 
palvelu voisi olla hakuaikojen ulkopuolella 
toimiva palvelu korkeakoulujen sähköisessä 
hakujärjestelmässä, korkeakoulujen yhteinen 
palvelu taikka korkeakoulun tai muun tahon 
tuottama palvelu. 

Tietovarantoa voitaisiin hyödyntää myös 
kun henkilö hakee toisessa korkeakoulussa 
hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tun-
nustamista opiskelupaikassaan. Tutkinto- ja 
suoritustietojen hyödyntäminen aiemmin 
hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tun-
nustamisessa perustuisi lähtökohtaisesti hen-
kilön omaan pyyntöön häntä koskevien rekis-
teritietojen käytöstä. Korkeakoulut voisivat 
myös luoda käytäntöjä, joissa henkilö antaa 
luvan luovuttaa toiselle korkeakoululle tai 
palveluntarjoajalle henkilökohtaiset suoritus-
tietonsa. 

6 e §. Tietovarannon tietojen säilytysaika. 
Korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovaran-
toon tallennetut henkilötiedot ovat loogisesti 
osa korkeakoulujen omissa tietojärjestelmis-
sään säilyttämiä henkilörekistereitä. Tietova-
rantoon tallennettu kopio korkeakoulun 
omassa järjestelmässään säilyttämän rekiste-
rin tiedosta olisi aina samaa kuin korkeakou-
lun omassa (fyysisessä) rekisterissä oleva al-
kuperäinen tieto. Korkeakoulun vastuulla on 
säilyttää ja korjata tietovarantoon tallennettu 
tieto vastaavana kuin alkuperäinen tieto. Tie-
tojen säilytysaika tietovarannossa määräytyi-
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si siten lähtökohtaisesti sen mukaan, miten 
niitä säilytetään korkeakoulujen omissa re-
kistereissä korkeakoulujen arkistonmuodos-
tussuunnitelmien ja muiden tiedon säilyttä-
mistä koskevien velvoitteiden mukaisesti. 

Tietovarannon käyttötarkoituksen edellyt-
tämien tietojen saannin turvaamiseksi tutkin-
to- ja opiskeluoikeustietoja olisi säilytettävä 
siten, että ensimmäistä korkeakoulupaik-
kaansa hakevien yhdenvertainen kohtelu 
varmistetaan. 

Tiedot suoritetuista tutkinnoista ja opiske-
luoikeuksista säilytettäisiin tietovarannossa 
pysyvästi. Tällä ei kuitenkaan tarkoitettaisi 
arkistolain (831/1994) säännösten ja sen no-
jalla annettujen määräysten mukaista pysy-
vää säilyttämistä vaan sitä, että tiedot ovat 
tietovarantoon sähköisesti tallennettuja. 

Tietovarannon teknisiin ratkaisuihin tukeu-
tuen voitaisiin erikseen myös toteuttaa rat-
kaisu tietojen arkistolaitoksen määräysten 
mukaista sähköistä pysyvää säilyttämistä var-
ten. Tällöin tietovarannon tekninen ylläpitäjä 
toimisi korkeakoulun toimeksiannosta arkis-
tointipalvelun tarjoajana arkistolaitoksen 
sähköistä pysyvää säilyttämistä koskevien 
vaatimuksien mukaisesti. 

Tiedot opintosuorituksista ja arvosanoista 
eivät vaikuta opiskeluoikeus- ja tutkintotie-
toihin verrattavalla tavalla henkilön asemaan 
ensikertalaisena hakijana. Suoritus- ja ar-
vosanatietojen säilytysaika perustuu lähtö-
kohtaisesti korkeakoulun arkistonmuodostus-
suunnitelmaan tai muuten huomioon otettui-
hin korkeakoulun päättämiin suoritusten 
vanhenemisaikoihin. Henkilöiden yhdenver-
taisten kohtelun turvaamiseksi myös suori-
tus- ja arvosanatiedot ehdotetaan säilytettä-
väksi tietovarannossa tutkintotietoja vastaa-
vasti pysyvästi, jotta tietojen perusteella ta-
pahtuvat joustavat siirtymiset eri opintojen 
välillä ja opintojen hyväksilukeminen voisi-
vat kohtuullisen ajan puitteissa perustua säh-
köisesti tarjolla olevaan tietoon. Näille tie-
doille ei ole mahdollista määritellä yhden-
mukaista vanhenemisaikaa, jota vanhempia 
suorituksia ei voitaisi lukea hyväksi tai käyt-
tää hyväksi opiskelijavalinnoissa. 

Tässä laissa säädettävät tietojen säilytysajat 
tietovarannossa voivat vaikuttaa korkeakou-
lujen nykyisiin arkistonmuodostussuunnitel-
miin perustuviin ratkaisuihin rekisteritietojen 

säilytysajoista pidentämällä aikaa, jona tieto-
ja säilytetään sähköisissä järjestelmissä aktii-
vikäyttöä varten. 

10 §. Muiden säännösten soveltaminen. 
Säännöksen mukaan myös ehdotettavaan 
korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovaran-
toon sovellettaisiin tämän lain lisäksi, mitä 
henkilötietojen käsittelystä muualla laissa 
säädetään. 
 
2  Tarkemmat säännökset  ja  

määräykset  

Yliopistolain 36 §:n 2 momentin ja ammat-
tikorkeakoululain 22 §:n 2 momentin nojalla 
on tarkoitus antaa valtioneuvoston asetus 
korkeakoulujen yhteishausta. Asetuksella 
säädettäisiin tarkemmin yhteishaun toimitta-
misesta ja siihen liittyvistä menettelyistä. 

Asetuksessa säädettäisiin menettelystä, jos-
sa hakija kirjaisi yhteishaussa ammattikor-
keakouluista ja yliopistoista valitsemansa ha-
kukohteet etusijajärjestykseen. Hakija voisi 
valita yhteishaussa enintään kuusi hakukoh-
detta. Hakija voisi muuttaa hakukohteiden 
etusijajärjestystä opetus- ja kulttuuriministe-
riön vahvistamaan ajankohtaan saakka. Haki-
ja valittaisiin ylimpään hakukohteeseen, jo-
hon hänen valintapisteensä riittävät. Hakija 
voisi tulla kuitenkin valituksi myöhemmin 
varasijalta ylempään hakukohteeseensa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaisi 
yhteishaussa noudatettavat aikataulut kuten 
nykyisinkin. 
 
3  Voimaantulo  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2014, jotta korkeakoulu-
jen yhteinen sähköinen hakujärjestelmä voi-
taisiin ottaa käyttöön vuonna 2014. Lait tulisi 
kuitenkin vahvistaa viimeistään kesällä 2013, 
jotta korkeakoulut voisivat tehdä ajoissa pää-
tökset syksyllä 2014 alkavan koulutuksen 
aloituspaikkojen varaamisesta hakijoille, jot-
ka eivät aiemmin ole ottaneet vastaan kor-
keakoulututkintoon johtavaa opiskelupaik-
kaa. 

Korkeakoulujen yhteisestä sähköisestä ha-
kujärjestelmästä tehtiin esiselvitys keväällä 
2011 ja tarkoituksena oli ottaa yhteishakujär-
jestelmä käyttöön kevään 2013 valinnoissa. 
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Esiselvityksen pohjalta käynnistettiin määrit-
telyvaihe, joka jatkuu syksyyn 2012. Hank-
keen kilpailutukset ovat käynnistyneet syk-
syllä 2011 ja saatujen tarjousten perusteella 
realistinen toteutusaikataulu on voitu arvioi-
da tarkemmin. Järjestelmän määrittelytyö on 
myös osoittautunut ennakoitua suuritöisem-
mäksi. 

Yhteishaun palveluiden laadukkaan toteut-
tamisen sekä käyttöönoton varmistamiseksi 
opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushalli-
tus ovat sopineet korkeakoulujen sähköisen 
hakujärjestelmähankkeen aikataulun piden-
tämistä alkuperäisestä suunnitelmasta poike-
ten yhdellä vuodella siten, että tietojärjestel-
män käyttöönotto ja siihen liittyvät opiskeli-
javalintojen muutokset tapahtuisivat keväällä 
2014 alkavan yhteishaun yhteydessä valitta-
essa opiskelijoita syksyllä 2014 alkavaan 
koulutukseen. Osia järjestelmästä pilotoidaan 
kuitenkin voimassaolevien säädösten puit-
teissa jo syksyllä 2013. 

Ehdotettavan voimaantulosäännöksen mu-
kaan lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran 
otettaessa opiskelijoita syksyllä 2014 alka-
vaan koulutukseen. Yliopistolain 36 §:n 
3 momentissa ja ammattikorkeakoululain 
22 §:n 3 momentissa tarkoitettua mahdolli-
suutta varata osa aloituspaikoista hakijoille, 
jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet 
Suomen koulutusjärjestelmän mukaista kor-
keakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet 
korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelu-
paikkaa, sovellettaisiin myös hakijaan, joka 
on ottanut opiskelupaikan vastaan keväällä 
2014 tai sitä ennen alkaneesta koulutuksesta, 
mutta ei ole suorittanut korkeakoulututkin-
toa. Säännöksellä varmistettaisiin riittävä ai-
ka lainmuutoksesta tiedottamiseen, jolloin 
hakijalla on mahdollisuus arvioida opiskelu-
paikan vastaanottamisen merkitys omia kou-
lutuspolkuja koskevien suunnitelmien kan-
nalta. Hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi aloituspaikkojen varaami-
seen liittyvässä hakijoiden ryhmittelyssä tuli-
si huomioida vain hakuajan päättymiseen 
mennessä suoritetut tutkinnot ja vastaanotetut 
opiskelupaikat. 

Voimassa olevan yliopistolain 36 §:n 
2 momentin ja ammattikorkeakoululain 
22 §:n 1 momentin mukaan hakijat voidaan 
koulutustaustan perusteella jakaa valinnoissa 

erillisiin ryhmiin. Säännöksen tarkoittaman 
koulutustaustaan liittyvän ryhmän voivat 
muodostaa muun muassa korkeakoulututkin-
non suorittaneet. Tämän vuoksi korkeakoulu-
tutkinnon suorittaneet hakijat voitaisiin valita 
ensimmäistä korkeakoulututkintoon johtavaa 
opiskelupaikkaa hakevien kiintiön ulkopuo-
lella riippumatta tutkinnon suorittamisajan-
kohdasta. Tällä varmistettaisiin myös kor-
keakoulututkinnon suorittaneiden yhdenver-
tainen kohtelu. 

Lain voimaantulosäännökseen sisältyisi 
myös säännös mahdollisuudesta ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin ennen 
lain voimaantuloa. Säännöksen perusteella 
korkeakoulut voisivat tehdä tarvittavat pää-
tökset syksyllä 2014 alkavan koulutuksen 
opiskelijavalintoihin liittyen. 
 
4  Suhde perustus laki in  ja  

säätämisjärjestys  

Ehdotettua opiskelijavalintajärjestelmää tu-
lee erityisesti tarkastella toisaalta hakijoiden 
yhdenvertaisuutta ja sivistyksellisiä oikeuk-
sia koskevasta näkökulmasta ja toisaalta yli-
opistojen itsehallinnon näkökulmasta. 

Perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ih-
miset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Perus-
tuslain 6 §:n 2 momentin mukaan ketään ei 
saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri 
asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, 
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, ter-
veydentilan, vammaisuuden tai muun henki-
löön liittyvän syyn perusteella. Perustuslain 
yhdenvertaisuussääntely ja syrjintäkielto ei-
vät kiellä kaikenlaista erottelua ihmisten vä-
lillä. Olennaista on, voidaanko kulloinenkin 
sääntely henkilöiden asettamisesta eri ase-
maan perustella perusoikeusjärjestelmän 
kannalta hyväksyttävällä tavalla (esim. PeVL 
44/2010, PevL 18/2010 ja PeVL 46/2006). 
Hyväksyttävän perusteen olemassaolo tekee 
eri asemaan asettamisen sallituksi perustus-
lain näkökulmasta niin välittömän kuin välil-
lisen syrjinnän kieltoon nähden (PeVL 
10/2003). Eduskunnan perustuslakivaliokun-
nan käytännössä on keskeisenä hyväksyttä-
vänä perusteena pidetty erottelun tavoitteen 
liittymistä jonkun toisen perusoikeuden to-
teutumiseen. Hyväksyttävinä perusteina on 
pidetty myös muita merkittäviä julkisia tai 
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yhteiskunnallisia intressejä. Erilaisen kohte-
lun arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota 
paitsi tietyn tavoitteen saavuttamiseksi ehdo-
tetun keinon hyväksyttävyyteen myös säänte-
lyn oikeasuhtaisuuteen. Eduskunnan perus-
tuslakivaliokunta on tässä yhteydessä koros-
tanut hyväksyttävän syyn asiallista ja kiinte-
ää yhteyttä säädettävän lain tarkoitukseen 
(PeVL 44/2010). 

Perustuslain 6 §:n 2 momentti kieltää myös 
suosinnan tai jonkin yksilön tai ryhmän aset-
tamisen etuoikeutettuun asemaan, mikäli tä-
mä samalla merkitsisi toisiin kohdistuvaa 
syrjintää (HE 309/1993). Tosiasiallisen yh-
denvertaisuuden toteuttaminen saattaa kui-
tenkin edellyttää poikkeamisesta muodolli-
sesta yhdenvertaisuudesta. Perustuslain yh-
denvertaisuus- ja syrjintäkieltosääntely ei 
tämän vuoksi estä niin sanottua positiivista 
erityiskohtelua eli sellaisia tosiasiallisen tasa-
arvon turvaamiseksi tarpeellisia toimia, joilla 
pyritään tietyn ryhmän aseman ja olosuhtei-
den parantamiseen (HE 309/1993). Positiivi-
nen erityiskohtelu onkin erotettava suosin-
nasta, jossa kyse on jonkin yksilön tai ryh-
män asettamisesta etuoikeutettuun asemaan 
toisia syrjivällä tavalla. Eduskunnan perus-
tuslakivaliokunnan käytännössä positiivista 
erityiskohtelua ei ole pidetty perustuslain 
6 §:n kannalta ongelmallisena, jos sille on 
perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyt-
tävä peruste ja jos se on tavoitteen kannalta 
oikeasuhtaista ja tilapäistä. Tietyissä tilan-
teissa positiivinen erityiskohtelu voi olla jopa 
julkisen vallan velvollisuus perustuslain 
22 §:n nojalla, jonka mukaan julkisen vallan 
on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoike-
uksien toteutuminen. Hyväksyttäväkään tar-
koitus ei toisaalta oikeuta sellaista positiivis-
ta erityiskohtelua, joka asiallisesti merkitsee 
toisiin kohdistuvaa syrjintää. 

Perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäänte-
lyyn liittyy olennaisesti myös lailla säätämi-
sen vaatimus, joka sisältää paitsi lakitasoi-
suuden vaatimuksen myös sääntelyn täsmäl-
lisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksen 
(PeVL 19/1997, PeVL 58/2001 ja PeVL 
70/2002). Sallittujen erottelujen sisällön ja 
soveltamisalan on tultava mahdollisimman 
yksiselitteisesti ilmi suoraan laista ja lain so-
veltajien päätöksenteon tulisi muutoinkin olla 

sidottu riittävän täsmällisiin kriteereihin lais-
sa. 

Perustuslain sivistyksellisiä oikeuksia kä-
sittelevän 16 §:n 2 momentin perusteella jo-
kaiselle on turvattava, sen mukaan kuin lailla 
tarkemmin säädetään, yhtäläinen mahdolli-
suus saada kykyjensä ja erityisten tarpeiden-
sa mukaisesti myös muuta kuin perusopetus-
ta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä 
estämättä. Perustuslain esitöiden mukaan 
säännös merkitsee elinikäisen koulutuksen 
periaatteen tunnustamista (HE 309/1993). 
Oikeutta ei kuitenkaan turvata subjektiivise-
na oikeutena, vaan sen mukaan kuin lailla 
säädetään. 

Perustuslain 16 §:n 2 momentin tarkoitta-
ma muu kuin perusopetus sisältää myös 
ylimmän opetuksen saatavuuden. Yhtäläisten 
mahdollisuuksien toteuttamista turvaa omalta 
osaltaan myös ylimmän opetuksen vapautta 
koskeva perustuslain 16 §:n 3 momentti, jon-
ka mukaan tieteen, taiteen ja ylimmän ope-
tuksen vapaus on turvattu. Opetuksen vapaus 
sisältää oikeuden opiskella ja hankkia tietoja 
itseään kiinnostavista asioista (HE 
309/1993). Ylimmän opetuksen turvaamis-
velvoite kohdistuu ensisijaisesti valtioon ja 
velvoitteen toteuttaminen edellyttää sekä 
täsmentävää lainsäädäntöä että sen toteutta-
misen turvaamista. Yhtäläiset mahdollisuudet 
ylimmän opetuksen saamiseen edellyttää eri-
tyisesti korkeakouluopiskelijaksi pääsyn yh-
denvertaisuutta. Opiskelijavalinnan yhden-
vertaisuutta koskevien säännösten lisäksi 
opiskelumahdollisuuksien tosiasiallista yhtä-
läisyyttä toteuttavat omalta osaltaan myös 
korkeakoulututkintoon johtavien opintojen 
maksuttomuutta koskevat yliopistolain ja 
ammattikorkeakoululain säännökset sekä 
opintotukijärjestelmä. 

Ehdotettavan yliopistolain 36 §:n 3 mo-
mentin ja ammattikorkeakoululain 22 §:n 3 
momentin mukaan osa haettavista opiskelu-
paikoista voidaan varata henkilöille, jotka ei-
vät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen 
koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulu-
tutkintoa tai vastaanottaneet korkeakoulutut-
kintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Opiskelu-
paikkojen varaamiseen liittyvien kiintiöiden 
sisällä hakijat voitaisiin jakaa koulutustaus-
tan perusteella eri ryhmiin kuten nykyisinkin. 
Korkeakoulut päättäisivät itsenäisesti siitä, 
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käyttävätkö säännöksen tarkoittamaa kiinti-
öintiä ja miten jakavat aloituspaikat kiintiöi-
den välillä niitä käyttäessään. 

Aloituspaikkojen varaamisella säännökses-
sä mainitulla tavalla on lähtökohtaisesti tar-
koitus turvata perustuslain 16 §:n 2 momen-
tin mukaisia sivistyksellisiä oikeuksia var-
mistamalla mahdollisimman monelle hakijal-
le opiskelupaikka. Säännöksen tarkoituksena 
on myös turvata tosiasiallista yhdenvertai-
suutta saattamalla ensimmäistä korkeakoulu-
paikkaa hakevat yhdenvertaiseen asemaan jo 
opiskelupaikan saaneiden kanssa, joilla jo 
korkeakouluopintoja suorittaneina on valin-
takokeissa usein etulyöntiasema. 

Ehdotettavan säännöksen tarkoituksena ei 
kuitenkaan ole saattaa aiemmin opiskelupai-
kan saaneita kohtuuttomasti erilaiseen ase-
maan ensimmäistä korkeakoulupaikkaa ha-
keviin nähden. Korkeakoulujen tulisi nykyis-
tä paremmin mahdollistaa opintojen aloitta-
minen aiempien opintojen ja suoritettujen 
tutkintojen osien perusteella ja luoda heitä 
varten joustavia siirtymis- ja hakumahdolli-
suuksia korkeakoulujen sisällä ja välillä. 
Näiden siirtymis- ja hakumahdollisuuksien 
sekä ehdotettavien valintakiintiöiden käyttö 
on kokonaisuus, jossa korkeakoulujen tulee 
huolehtia siitä, ettei mikään hakijaryhmä 
joudu kohtuuttomasti erilaiseen asemaan. 
Alan vaihtamisen tulee olla mahdollista 
myös sellaiselle alalle, jossa aiempia opintoja 
ei ole mahdollista hyödyntää vaan opinnot 
joudutaan aloittamaan alusta. 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on yli-
opistolaista antamassaan lausunnossa (PeVL 
11/2009 vp) todennut, että yliopistolla on 
koulutuspoliittisten tavoitteiden saavuttami-
seksi mahdollisuus kohtuullisessa määrin 
suosia tiettyjä yleisin kriteerein määriteltyjä 
hakijaryhmiä, kuten vastavalmistuneita yli-
oppilaita. Aiemmin eduskunnan apulaisoi-
keusasiamies on pitänyt vastavalmistuneille 
ylioppilaille annettavia lisäpisteitä perustus-
lain vastaisina (AOA 24.10.2007). Ehdotet-
tavat yliopistolain 36 §:n ja ammattikorkea-
koululain 22 §:n säännökset eivät kohdistu 
ainoastaan juuri toiselta asteelta valmistunei-
siin vaan kaikkiin hakijoihin, jotka eivät ai-
emmin ole suorittaneet korkeakoulututkintoa 
tai ottaneet vastaan korkeakoulututkintoon 
johtavaa opiskelupaikkaa. Kysymys lisäpis-

teiden antamismahdollisuudesta esimerkiksi 
vastavalmistuneille ylioppilaille ei siten ole 
enää keskeinen, mutta korkeakouluilla on 
jatkossakin mahdollisuus tosiasiallista yh-
denvertaisuutta tukeviin valintamenettelyi-
hin, jossa otetaan huomioon vastavalmistu-
neiden ylioppilaiden asema. Korkeakoulujen 
tulisi pyrkiä toiselta asteelta korkeakoulutuk-
seen siirtymistä koskeviin koulutuspoliittisiin 
tavoitteisiin kuitenkin ensisijaisesti kehittä-
mällä opiskelijavalintoja siten, etteivät ne pe-
rusteettomasti asettaisi samana vuonna toisel-
ta asteelta valmistuneita kirjoittaneita muita 
hakijoita epäedullisempaan asemaan. Yli-
opistolain esitöiden (HE 7/2009) mukaan ha-
kijoita voitaisiin kohdella tasavertaisemmin 
esimerkiksi kehittämällä aineistopohjaisia ja 
soveltuvuutta mittaavia pääsykokeita, tarkis-
tamalla haku- ja pääsykoeaikatauluja ja mi-
toittamalla luettavaa kirjallisuutta siten, että 
myös samana keväänä toisen asteen päättä-
neiden olisi mahdollista menestyä opiskelija-
valinnoissa. Lisäpisteitä voitaisiin ehdotetta-
via kiintiösäännöksiä sovellettaessa antaa ai-
noastaan silloin, jos hakijoiden kiintiöinnillä 
ja edellä mainituilla opiskelijavalintojen ke-
hittämistä koskevilla toimilla ei voida toteut-
taa tosiallista yhdenvertaisuutta. 

Perustuslain 123 §:n mukaan yliopistoilla 
on itsehallinto sen mukaan kuin lailla tar-
kemmin säädetään. Säännös täydentää perus-
tuslain 16 §:n 3 momentin säännöstä, jonka 
mukaan tieteen, taiteen ja ylimmän opetuk-
sen vapaus on turvattu. Yliopistojen itsehal-
linnon ensisijaisena sisällöllisenä tavoitteena 
on siten yliopistojen perustehtävien, tutki-
muksen ja opetuksen, vapauden turvaaminen. 
Tämä käy ilmi myös yliopistolain 3 §:stä, 
jonka mukaan yliopistoilla on itsehallinto, 
jolla turvataan tieteen, taiteen ja ylimmän 
opetuksen vapaus. Ammattikorkeakoulujen 
itsehallintoa ei ole turvattu perustuslaissa 
vaan siitä säädetään ammattikorkeakoululais-
sa. 

Oikeuskirjallisuudessa yliopistojen itsehal-
linnon on katsottu jakautuvan kahteen osaan: 
tutkimusta ja opetusta koskevaan sekä talou-
dellis-hallinnolliseen autonomiaan. Taloudel-
lis-hallinnollinen itsehallinto merkitsee en-
nen muuta sitä, että yliopiston sisäisestä hal-
linnosta päättävät laissa säädetyin rajoituksin 
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asianomaisen yliopiston omat eivätkä valtion 
yleiset hallintoviranomaiset (HE 1/1998 vp). 

Voimassa olevaa yliopistolakia käsitelles-
sään eduskunnan perustuslakivaliokunta viit-
tasi oikeuskirjallisuuteen ja totesi, että talou-
dellis-hallinnollisen autonomian mukaan yli-
opisto asettaa itse hallintoelimensä, jotka 
päättävät sisäiseen hallintoon kuuluvista asi-
oista. Tähän itsehallinnon lohkoon kuuluu 
myös oikeus sisäiseen norminantoon. Yli-
opistojen itsehallintoa on perustuslakivalio-
kunnan näkemyksen mukaan niiden muuttu-
minen valtion tilivirastoista itsenäisiksi oike-
ushenkilöiksi (PeVL 11/2009 vp). 

Perustuslakivaliokunta viittasi yliopistojen 
taloudellis-hallinnolliseen itsehallintoon 
myös käsitellessään julkisen hallinnon tieto-
hallinnon ohjausta koskevaa lakia. Lailla ja 
sen nojalla annettavilla asetuksilla ehdotettiin 
rajoitettavaksi julkisen hallinnon viranomais-
ten toimivaltaa päättää siitä tietohallinnon 
osasta, joka on palvelujen laadun ja hallinnon 
tehostamisen näkökulmasta tarkoituksenmu-
kaista toteuttaa yhteneväisesti. Perustuslaki-
valiokunta totesi lakiehdotusta käsitellessään, 
että yliopistot eivät ole sellaisessa yhteydessä 
valtion hallintokoneistoon, että niiden sisäl-
lyttämiselle lain soveltamisalaan olisi ollut 
edes vahvoja yhteiskunnallisia perusteita. 
Valiokunnan arvion mukaan yliopistojen tie-
tohallinnon tarpeet liittyvät erityisesti tutki-
muksen ja opetuksen tarkoituksenmukaiseen 
toteuttamiseen sekä kansainvälisen tutkimus-
yhteistyön ylläpitämiseen. Tästä syystä va-
liokunta piti perustuslain 123 §:ään liittyvistä 
syistä välttämättömänä, että yliopistot pois-
tettaisiin lain soveltamisalasta (PeVL 
46/2010 vp). 

Yliopistojen tutkimusta ja opetusta koskeva 
akateeminen itsehallinto käsittää tieteen, tai-
teen ja ylimmän opetuksen vapauden. Tie-
teen vapaus sisältää yliopistojen itsenäisen 
päätösvallan tutkimuksen järjestämisessä ja 
tutkimusaiheiden ja -menetelmien valitsemi-
sessa. Ylimmän opetuksen vapaus puolestaan 
turvaa yliopistojen oikeuden opettaa halua-
mallaan tavalla niin sisällöllisesti kuin mene-
telmällisestikin sekä päättää opiskelijoiden 
valinnasta. 

Yliopistojen taloudellis-hallinnollinen tai 
tutkimuksen ja opetuksen itsehallinto ei estä-
nyt uuden yliopistolain yhteydessä säätämäs-

tä opiskelijavalintojen järjestämisestä yli-
opistojen yhteishaun avulla. Nyt ehdotetta-
van lain mukaisella korkeakoulujen yhteis-
haulla on tarkoitus helpottaa entisestään kor-
keakoulutukseen hakeutumista ja turvata si-
ten yhtäläisiä mahdollisuuksia ylimmän ope-
tuksen saamiseen. Yliopistot ja ammattikor-
keakoulut tekisivät jatkossakin opiskelijava-
lintapäätökset ja päättäisivät itsenäisesti 
opiskelijavalinnan perusteista. Ehdotettavalla 
lailla ei siten puututtaisi yliopistojen tutki-
musta ja opetusta koskevaan tai taloudellis-
hallinnolliseen itsehallintoon. 

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehit-
tämistä ja korkeakoulujen yhteishaun käyt-
töönottoa koskevista opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön suunnitelmista valtioneuvoston oi-
keuskanslerin tammikuussa 2011 antaman 
lausunnon mukaan yleisesti ottaen kahta kor-
keakoulusektoria koskevan lainsäädännön 
yhdenmukaistamisen voidaan arvioida jos-
sain määrin vähentävän yliopistojen mahdol-
lisuuksia järjestelmän käyttöönoton jälkeen 
itse päättää opiskelijavalinnoistaan ja siten 
kaventavan yliopistojen itsehallinnon alaa. 
Oikeuskanslerin alustavan arvion mukaan 
yhteisen hakujärjestelmän käyttöönotolla ei 
kuitenkaan olisi tarkoitus puuttua yliopisto-
jen itsehallinnon ytimeen kuuluviin asiako-
konaisuuksiin. Hakujärjestelmien yhtenäis-
tämisellä ei muun muassa puututtaisi yliopis-
tojen oikeuteen päättää opiskelijavalintojen 
perusteista. Näin ollen oikeuskansleri katsoi 
muutoksista voitavan säätää tavallisessa lain-
säätämisjärjestyksessä. Hallituksen esityksen 
luonnoksesta joulukuussa 2011 antamassaan 
lausunnossa oikeuskanslerilla ei ollut huo-
mauttamista ehdotetuista valtakunnallista yh-
teishakua koskevista säännöksistä. 

Hallituksen esitykseen sisältyy myös sään-
nökset korkeakoulujen valtakunnallisesta tie-
tovarannosta. Tietovaranto on tietojärjestel-
mä, jossa korkeakoulut säilyttävät kopiota 
osasta opiskelijarekisteriensä ja muiden hen-
kilörekisteriensä tietosisällöstä. Tietovaranto 
ei muodosta korkeakoulujen omista henkilö-
rekistereistä loogisesti erillistä henkilörekis-
teriä, ja jokainen korkeakoulu toimii rekiste-
rinpitäjänä oman tietovarannossa säilytetyn 
tietosisältönsä osalta ja soveltaa henkilötieto-
jen käsittelyyn henkilötietolakia. 
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Perustuslain 10 § turvaa yksityiselämän 
suojan perusoikeutena jokaiselle. Pykälän 
mukaan henkilötietojen suojasta säädetään 
tarkemmin lailla. Perustuslain lakiviittaus 
henkilötietojen suojasta edellyttää lainsäätä-
jän säätävän tästä oikeudesta, mutta perustus-
laki jättää sääntelyn yksityiskohdat lainsäätä-
jän harkintaan. Lainsäätäjän harkintaa sitoo 
se, että henkilötietojen suojan kannalta tär-
keitä sääntelykohteita rekisteröinnissä valio-
kunnan tulkintakäytännön mukaan ovat aina-
kin rekisteröinnin tavoite, rekisteröitävien 
henkilötietojen sisältö, niiden sallitut käyttö-
tarkoitukset mukaan luettuna tietojen luovu-
tettavuus sekä tietojen säilytysaika henkilö-
rekistereissä ja rekisteröidyn oikeusturva 
(esim. PeVL 14/2002 vp). Ehdotettu laki si-
sältää tarvittavat säännökset tietovarannon 
käyttötarkoituksesta, tietosisällöstä, tietojen 
luovuttamisesta sekä säilytysajoista. 

Ehdotettavan yliopistolain 36 §:n 2 mo-
mentti ja ammattikorkeakoululain 22 §:n 
2 momentti sisältävät asetuksenantovaltuu-
det, joita on tarkasteltava perustuslain 80 §:n 

1 momentin kannalta. Ehdotettavan valtuu-
den mukaan yhteishaun toimittamisesta sekä 
siihen liittyvistä menettelyistä säädettäisiin 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Pe-
russäännökset yhteishakujärjestelmästä ja sen 
käyttöalasta sisältyisivät lakiin, mikä on tär-
keää paitsi perustuslain 80 §:n 1 momentin 
kannalta, myös sen vuoksi, että sääntely koh-
distuu myös perustuslain 123 §:ssä säädetyn 
itsehallinnon suojaamiin yliopistoihin. 

Edellä esitetyn perusteella lakiehdotuksen 
voidaan katsoa olevan perustuslain yhdenver-
taisuutta, sivistyksellisiä oikeuksia, yliopisto-
jen itsehallintoa sekä asetuksen antamista 
koskevien säännösten mukainen. Koska asia 
voi kuitenkin olla tulkinnanvarainen, esityk-
sestä tulisi saada eduskunnan perustuslakiva-
liokunnan lausunto. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Laki 

yliopistolain 36 ja 38 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yliopistolain (558/2009) 36 ja 38 § seuraavasti: 

 
36 § 

Opiskelijaksi ottaminen 

Opiskelijat ottaa yliopisto. Opiskelija ote-
taan suorittamaan sekä alempaa että ylempää 
korkeakoulututkintoa, jompaakumpaa näistä 
tutkinnoista tai jatkotutkintoa. 

Valittaessa opiskelijoita pelkästään alem-
paan korkeakoulututkintoon, sekä alempaan 
että ylempään korkeakoulututkintoon ja pel-
kästään ylempään korkeakoulututkintoon 
johtaviin opintoihin opiskelijavalinta järjeste-
tään korkeakoulujen yhteishaun avulla opis-
kelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen val-
takunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilas-
tutkintorekisteristä annetussa laissa 
(1058/1998) tarkoitettua opiskelijavalintare-
kisteriä käyttäen. Korkeakoulujen yhteisha-
kua ei kuitenkaan käytetä otettaessa opiskeli-
joita muuhun kuin tämän lain nojalla rahoi-
tettavaan koulutukseen tai otettaessa siirto-
opiskelijoita. Yliopisto voi lisäksi päättää jät-
tää yhteishaun ulkopuolelle vieraskielisen 
koulutuksen sekä sellaisen rajatulle kohde-
ryhmälle suunnatun koulutuksen, johon ha-
kevien kelpoisuuden yliopisto on määritellyt 
erikseen. Hakija voi yhteishaussa tulla hy-
väksytyksi vain yhteen hakukohteeseen. Yh-
teishaun toimittamisesta ja siihen liittyvistä 

menettelyistä säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. 

Yliopisto päättää opiskelijavalinnan perus-
teista. Osa haettavista opiskelupaikoista voi-
daan varata henkilöille, jotka eivät ole aikai-
semmin suorittaneet Suomen koulutusjärjes-
telmän mukaista korkeakoulututkintoa eivät-
kä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon 
johtavaa opiskelupaikkaa. Hakijoihin on so-
vellettava yhdenmukaisia valintaperusteita. 
Hakijat voidaan erilaisen koulutustaustan pe-
rusteella jakaa valinnoissa erillisiin ryhmiin. 
Samaan ryhmään kuuluviin hakijoihin on täl-
löin sovellettava yhdenmukaisia valintape-
rusteita. Jonkin kieliryhmän koulutustarpeen 
turvaamiseksi voidaan yhdenmukaisista va-
lintaperusteista rajoitetusti poiketa. 
 

38 §  

Opiskelupaikan vastaanottaminen 

Opiskelijaksi hyväksytyn on yliopiston hy-
väksymisilmoituksessa mainittavan määrä-
ajan kuluessa ilmoitettava yliopistolle opis-
kelupaikan vastaanottamisesta. Jollei opiske-
lijaksi hyväksytty tee ilmoitusta määräajassa, 
hän menettää opiskelupaikkansa. Yliopiston 
on viipymättä merkittävä tieto opiskelupai-
kan vastaanottamisesta opiskelijavalintare-
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kisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta 
tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekiste-
ristä annetun lain 1 luvussa tarkoitettuun 
korkeakoulujen hakurekisteriin.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 20.  
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran otet-

taessa opiskelijoita syksyllä 2014 alkavaan 
koulutukseen. 

Lain 36 §:n 3 momentissa tarkoitettua 
mahdollisuutta varata osa aloituspaikoista 
hakijoille, jotka eivät ole aikaisemmin suorit-

taneet Suomen koulutusjärjestelmän mukais-
ta korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanotta-
neet korkeakoulututkintoon johtavaa opiske-
lupaikkaa, sovelletaan myös hakijaan, joka 
on ottanut opiskelupaikan vastaan keväällä 
2014 tai sitä ennen alkaneesta koulutuksesta, 
mutta ei ole suorittanut korkeakoulututkin-
toa. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
 

————— 
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2. 

Laki 

ammattikorkeakoululain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammattikorkeakoululain (351/2003) 20 §:n 1 momentti, 22 § ja 26 a §:n 2 mo-

mentti, sellaisina kuin ne ovat, 20 §:n 1 momentti, 22 § laissa 564/2009 ja 26 a §:n 2 momentti 
laissa 1341/2011, seuraavasti: 
 

20 § 

Kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin 
opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henki-
lö, joka on suorittanut: 

1) ylioppilastutkinnon järjestämisestä anne-
tussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon; 

2) vähintään kolmivuotisen ammatillisen 
perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat 
opinnot; 

3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-
tussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatilli-
sen perustutkinnon, ammattitutkinnon, eri-
koisammattitutkinnon tai niitä vastaavan ai-
kaisemman tutkinnon; taikka 

4) ulkomaisen koulutuksen, joka asian-
omaisessa maassa antaa kelpoisuuden kor-
keakouluopintoihin. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

22 § 

Opiskelijavalinta ja opiskelupaikan vastaan-
ottaminen 

Opiskelijat ottaa ammattikorkeakoulu. 
Opiskelijat otetaan suorittamaan ammatti-
korkeakoulututkintoa tai ylempää ammatti-
korkeakoulututkintoa. 

Valittaessa opiskelijoita ammattikorkea-
koulututkintoon ja ylempään ammattikorkea-
koulututkintoon johtaviin opintoihin opiske-

lijavalinta järjestetään korkeakoulujen yh-
teishaun avulla opiskelijavalintarekisteristä, 
korkeakoulujen valtakunnallisesta tietova-
rannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä an-
netussa laissa (1058/1998) tarkoitettua opis-
kelijavalintarekisteriä käyttäen. Korkeakou-
lujen yhteishakua ei kuitenkaan käytetä otet-
taessa opiskelijoita muuhun kuin opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
(635/1998) nojalla rahoitettavaan koulutuk-
seen tai otettaessa siirto-opiskelijoita. Am-
mattikorkeakoulu voi lisäksi päättää jättää 
yhteishaun ulkopuolelle vieraskielisen koulu-
tuksen sekä sellaisen rajatulle kohderyhmälle 
suunnatun koulutuksen, johon hakevien kel-
poisuuden ammattikorkeakoulu on määritel-
lyt erikseen. Hakija voi yhteishaussa tulla 
hyväksytyksi vain yhteen hakukohteeseen. 
Yhteishaun toimittamisesta ja siihen liittyvis-
tä menettelyistä säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. 

Ammattikorkeakoulu päättää opiskelijava-
linnan perusteista. Osa haettavista opiskelu-
paikoista voidaan varata henkilöille, jotka ei-
vät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen 
koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulu-
tutkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakou-
lututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Haki-
joihin on sovellettava yhdenmukaisia valin-
taperusteita. Hakijat voidaan erilaisen koulu-
tustaustan perusteella jakaa valinnoissa erilli-
siin ryhmiin. Samaan ryhmään kuuluviin ha-
kijoihin on tällöin sovellettava yhdenmukai-
sia valintaperusteita.  
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Opiskelijaksi hyväksytyn on ammattikor-
keakoulun hyväksymisilmoituksessa mainit-
tavan määräajan kuluessa ilmoitettava am-
mattikorkeakoululle opiskelupaikan vastaan-
ottamisesta. Jollei opiskelijaksi hyväksytty 
tee ilmoitusta määräajassa, hän menettää 
opiskelupaikkansa. Ammattikorkeakoulun on 
viipymättä merkittävä tieto opiskelupaikan 
vastaanottamisesta opiskelijavalintarekiste-
ristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tie-
tovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä 
annetun lain 1 luvussa tarkoitettuun korkea-
koulujen hakurekisteriin. 

Opiskelijaksi hakenut voi hakea ammatti-
korkeakoulun hallitukselta kirjallisesti oi-
kaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan pää-
tökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. Valinnan tulosta ei saa oi-
kaisupyynnön johdosta muuttaa opiskelijaksi 
valitun vahingoksi. Menettelytavasta sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 

26 a § 

Tilauskoulutus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tilauskoulutusta ei voida järjestää Euroo-

pan talousalueeseen kuuluvien valtioiden 
kansalaisille eikä niille, jotka Euroopan 
unionin ja sen jäsenvaltioiden muun sopi-
muspuolen kanssa tekemän sopimuksen mu-
kaan rinnastetaan Euroopan unionin kansa-

laisiin, eikä edellä mainittujen perheenjäse-
nille. Tilauskoulutusta ei myöskään voida 
järjestää niille, joilla on ulkomaalaislaissa 
(301/2004) tarkoitettu Euroopan unionin si-
ninen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa 
tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kan-
salaisen EY-oleskelulupa, eikä edellä mainit-
tujen perheenjäsenille. Perheenjäsenen mää-
rittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia. Tila-
uskoulutukseen osallistuviin opiskelijoihin 
sovelletaan 20, 20 a ja 20 b §:ää, 22 §:n 5 
momenttia, 25 a—25 d, 27, 28, 28 a, 28 b ja 
42 §:ää.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 20. 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran otet-

taessa opiskelijoita syksyllä 2014 alkavaan 
koulutukseen. 

Lain 22 §:n 3 momentissa tarkoitettua 
mahdollisuutta varata osa aloituspaikoista 
hakijoille, jotka eivät ole aikaisemmin suorit-
taneet Suomen koulutusjärjestelmän mukais-
ta korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanotta-
neet korkeakoulututkintoon johtavaa opiske-
lupaikkaa sovelletaan myös hakijaan, joka on 
ottanut opiskelupaikan vastaan keväällä 2014 
tai sitä ennen alkaneesta koulutuksesta, mutta 
ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

 

————— 
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3. 

 
 
 
 
 
 

Laki 

opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 

(1058/1998) nimike sekä 1, 2 ja 10 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 2 § laissa 560/2009, sekä 
lisätään lakiin uusi 1 a luku seuraavasti: 

Laki 

opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja 
ylioppilastutkintorekisteristä 

1 § 

Rekisteri ja rekisterinpitäjä 

Opiskelijavalintarekisteri koostuu seuraa-
vista osarekistereistä: 

1) korkeakoulujen hakurekisteri; 
2) ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulu-

tuksen hakurekisteri. 
Opiskelijavalintarekisteriä ylläpitää Ope-

tushallitus. Yliopistot ja ammattikorkeakou-
lut osallistuvat rekisterinpitoon 1 momentin 1 
kohdassa tarkoitetun sekä ammatillisen kou-
lutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjät 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitetun osarekiste-
rin osalta. 

2 § 

Käyttötarkoitus 

Opiskelijavalintarekisterin osarekistereistä 
käytetään: 

1) korkeakoulujen hakurekisteriä valittaes-
sa opiskelijoita yliopistolaissa (558/2009) 
tarkoitettuihin alempiin ja ylempiin korkea-
koulututkintoihin johtaviin opintoihin ja 
ammattikorkeakoululaissa (351/2003) tarkoi-

tettuun ammattikorkeakoulututkintoon ja 
ylempään ammattikorkeakoulututkintoon 
johtaviin opintoihin sekä yliopiston ja am-
mattikorkeakoulun harkinnan mukaan myös 
muuhun korkeakoulun tarjoamaan koulutuk-
seen; 

2) ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulu-
tuksen hakurekisteriä valittaessa opiskelijoita 
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa 
(630/1998), lukiolaissa (629/1998) ja amma-
tillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa 
(631/1998) tarkoitettuihin koulutuksiin ja 
tutkintoihin. 

Opiskelijavalintarekisteriä käytetään: 
1) opinnoista ja opiskelijavalinnoista tie-

dottamiseen; 
2) koulutukseen hakeutumisen, opiskelija-

valinnan ja opiskelupaikan vastaanottamisen 
järjestämiseen sekä koulutukseen hakeutumi-
sen ja opiskelijavalinnan seuraamiseen; 

3) opiskelijoiden valintaa, valintojen kehit-
tämistä ja opintojen järjestämistä varten tar-
peellisten tietojen antamiseen yliopistoille, 
ammattikorkeakouluille sekä ammatillisen 
koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjille; 

4) tiedottamiseen koulutusmahdollisuuksis-
ta ilman opiskelupaikkaa jääneille hakijoille; 
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5) tietojen tuottamiseen hakijoista ja opis-
kelijaksi otetuista koulutusjärjestelmän seu-
rantaa ja arviointia varten; sekä 

6) muihin opiskelijoiden valitsemista var-
ten tarpeellisiin toimintoihin. 
 
 
 
 

1 a luku 

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietova-
ranto 

6 a § 

Tietovaranto 

Korkeakoulujen opiskeluoikeus-, ilmoittau-
tumis-, tutkinto- ja opintosuoritustietojen 
keskitettyä säilytystä ja käyttöä varten on 
valtakunnallinen tietovaranto, johon kootaan 
korkeakoulujen opiskelijatietoja sisältävien 
rekisterien tietosisältöä ja jonka kautta tämä 
sisältö tarjotaan tietoturvallisesti teknisellä 
käyttöyhteydellä opiskelijavalintarekisterin ja 
korkeakoulujen yhteisten opiskelijavalinta-
palveluiden käyttöön. Korkeakoulu voi käyt-
tää tietovarantoa myös muussa toiminnassaan 
ja luovuttaessaan tietoa viranomaisille ja 
muille korkeakouluille. 
 

6 b § 

Tekninen ylläpitäjä ja rekisterinpitäjät 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tieto-
varannon teknisenä ylläpitäjänä tietovaran-
non yleisestä toiminnasta sekä teknisestä 
käyttöyhteydestä tietojen tallentamista, käsit-
telyä ja luovutusta varten. Tietovarannon 
tekninen ylläpitäjä vastaa tietovarannon käy-
tettävyydestä, eheydestä ja muuttumatto-
muudesta sekä suojaamisesta ja säilyttämi-
sestä. Teknisellä ylläpitäjällä ei ole oikeutta 
määrätä tietovarannossa säilytettävistä tie-
doista eikä luovuttaa niitä, ellei tässä laissa 
toisin säädetä. 

Korkeakoulut toimivat tallennetun tiedon 
rekisterinpitäjinä omien tietojensa osalta ja 
vastaavat järjestelmään tallentamiensa tieto-
jen sisällöstä ja virheettömyydestä. 

 
6 c § 

Tietosisältö ja velvollisuus tallentaa tietoja 

Korkeakoulujen on tallennettava seuraavat 
tiedot tietovarantoon: 

1) henkilön henkilötunnus tai muu vastaava 
yksilöivä tunnistetieto; 

2) tiedot henkilön suorittamista ammatti-
korkeakoulututkinnoista, ylemmistä ammat-
tikorkeakoulututkinnoista sekä alemmista ja 
ylemmistä korkeakoulututkinnoista sekä tie-
dot opintosuorituksista ja niiden arvosanois-
ta; 

3) tiedot henkilön opiskeluoikeuksista am-
mattikorkeakoulututkintoon, ylempään am-
mattikorkeakoulututkintoon, pelkästään 
alempaan korkeakoulututkintoon, sekä alem-
paan että ylempään korkeakoulututkintoon ja 
pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon 
johtavaan koulutukseen sekä tiedot opiskelu-
paikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumi-
sesta näihin tutkintoihin johtavaan koulutuk-
seen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää, mi-
ten kukin korkeakoulu pitää tietovarannon si-
sällön ajan tasalla. 

Korkeakoulut voivat sopia tietovarannon 
ylläpitäjän kanssa 1 momentissa säädettyä 
laajemman, korkeakoulun vastuulla olevan 
rekisterin tietosisällön tallentamisesta tieto-
varantoon. 
 

6 d § 

Tietojen luovuttaminen tietovarannon kautta 

Korkeakoulu luovuttaa ne tietovarantoon 
tallennetut, 6 c §:n 1 momentissa tarkoitetut 
tiedot, jotka 3 §:n mukaan voidaan tallentaa 
opiskelijavalintarekisteriin, teknistä käyt-
töyhteyttä käyttäen opiskelijavalintarekisterin 
käyttöön.. 

Korkeakoulu päättää rekisterinpitäjänä 
muusta tietojen luovuttamisesta tietovaran-
non kautta ja vastaa luovutuksen lainmukai-
suudesta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi tuottaa 
tietovarannosta koulutuksen ja tutkimuksen 
arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin sekä 
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muun seurannan ja ohjauksen edellyttämiä 
tietoaineistoja. 
 

6 e § 

Tietovarannon tietojen säilytysaika 

Edellä 6 c §:n 1 momentissa tarkoitetut tie-
dot säilytetään tietovarannossa pysyvästi. 
 

10 § 

Muiden säännösten soveltaminen 

Opiskelijavalintarekisteriin, korkeakoulu-
jen valtakunnalliseen tietovarantoon ja yliop-

pilastutkintorekisteriin sovelletaan tämän lain 
lisäksi, mitä henkilötietojen käsittelystä 
muualla laissa säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 20. 
Tietovarantoon ei tarvitse tallentaa niitä 6 c 

§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja tut-
kintotietoja ja tietoja opintosuorituksista, jot-
ka eivät tämän lain voimaan tullessa ole säh-
köisessä muodossa. Tietovarantoon ei myös-
kään tarvitse tallentaa mainitun momentin 3 
kohdassa tarkoitettuja tietoja niistä opiskelu-
oikeuksista, jotka eivät enää ole voimassa 
tämän lain tullessa voimaan. 
 

————— 
 
 
 

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2012 

 
 
 

Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 
 

Opetusministeri Jukka Gustafsson 
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Liitteet 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 

Laki 

yliopistolain 36 ja 38 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yliopistolain (558/2009) 36 ja 38 § seuraavasti: 

 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

36 §  

Opiskelijaksi ottaminen 

Opiskelijat ottaa yliopisto. Opiskelija ote-
taan suorittamaan sekä alempaa että ylempää 
korkeakoulututkintoa, jompaakumpaa näistä 
tutkinnoista tai jatkotutkintoa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yliopisto päättää opiskelijavalinnan perus-

teista. Silloin, kun yliopisto opiskelijoiden 

36 § 

Opiskelijaksi ottaminen 

Opiskelijat ottaa yliopisto. Opiskelija ote-
taan suorittamaan sekä alempaa että ylempää 
korkeakoulututkintoa, jompaakumpaa näistä 
tutkinnoista tai jatkotutkintoa. 

Valittaessa opiskelijoita pelkästään alem-
paan korkeakoulututkintoon, sekä alempaan 
että ylempään korkeakoulututkintoon ja pel-
kästään ylempään korkeakoulututkintoon 
johtaviin opintoihin opiskelijavalinta järjes-
tetään korkeakoulujen yhteishaun avulla 
opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen 
valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppi-
lastutkintorekisteristä annetussa laissa 
(1058/1998) tarkoitettua opiskelijavalintare-
kisteriä käyttäen. Korkeakoulujen yhteisha-
kua ei kuitenkaan käytetä otettaessa opiskeli-
joita muuhun kuin tämän lain nojalla rahoi-
tettavaan koulutukseen tai otettaessa siirto-
opiskelijoita. Yliopisto voi lisäksi päättää jät-
tää yhteishaun ulkopuolelle vieraskielisen 
koulutuksen sekä sellaisen rajatulle kohde-
ryhmälle suunnatun koulutuksen, johon ha-
kevien kelpoisuuden yliopisto on määritellyt 
erikseen. Hakija voi yhteishaussa tulla hy-
väksytyksi vain yhteen hakukohteeseen. Yh-
teishaun toimittamisesta ja siihen liittyvistä 
menettelyistä säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. 

Yliopisto päättää opiskelijavalinnan perus-
teista. Osa haettavista opiskelupaikoista voi-
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määrän rajoittamisen vuoksi ei voi ottaa kou-
lutukseen kaikkia hakijoita, hakijoihin on so-
vellettava yhdenmukaisia valintaperusteita. 
Hakijat voidaan erilaisen koulutustaustan 
vuoksi jakaa valinnoissa erillisiin ryhmiin. 
Tällöin yhdenmukaisia valintaperusteita on 
sovellettava samaan ryhmään kuuluviin haki-
joihin. Jonkin kieliryhmän koulutustarpeen 
turvaamiseksi voidaan yhdenmukaisista va-
lintaperusteista rajoitetusti poiketa. 

 
 
 
Opiskelijavalinta järjestetään päävalintojen 

osalta yliopistojen yhteishaun avulla opiskeli-
javalintarekisteristä ja ylioppilastutkintore-
kisteristä annetussa laissa (1058/1998) tar-
koitettua opiskelijavalintarekisteriä käyttäen. 
Opiskelijavalinnan toimittamisesta ja yhteis-
hausta säädetään tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella. 
 

 

daan varata henkilöille, jotka eivät ole aikai-
semmin suorittaneet Suomen koulutusjärjes-
telmän mukaista korkeakoulututkintoa eivät-
kä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon 
johtavaa opiskelupaikkaa. Hakijoihin on so-
vellettava yhdenmukaisia valintaperusteita. 
Hakijat voidaan erilaisen koulutustaustan pe-
rusteella jakaa valinnoissa erillisiin ryhmiin. 
Samaan ryhmään kuuluviin hakijoihin on täl-
löin sovellettava yhdenmukaisia valintape-
rusteita. Jonkin kieliryhmän koulutustarpeen 
turvaamiseksi voidaan yhdenmukaisista va-
lintaperusteista rajoitetusti poiketa. 
 

 

38 §  

Opiskelupaikan vastaanottaminen 

Opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden yli-
opistojen tai ammattikorkeakoulujen valta-
kunnalliseen yhteishakuun kuuluvan korkea-
koulututkintoon johtavan opiskelupaikan sa-
mana lukukautena alkavasta koulutuksesta. 
Lukukaudella tarkoitetaan syyslukukautta ja 
kevätlukukautta, jolloin syyslukukausi alkaa 1 
päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä jou-
lukuuta ja kevätlukukausi alkaa 1 päivänä 
tammikuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuu-
ta. 

Opiskelijaksi hyväksytyn on yliopiston hy-
väksymisilmoituksessa mainittavan määrä-
ajan kuluessa ilmoitettava yliopistolle opiske-
lupaikan vastaanottamisesta. Jollei opiskeli-
jaksi hyväksytty tee ilmoitusta määräajassa, 
hän menettää opiskelupaikkansa. Henkilön, 
joka on hyväksytty useampaan kuin yhteen 
korkeakoulututkintoon johtavaan koulutuk-
seen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, 
tulee tehdä ilmoitus vain siihen koulutukseen, 
jossa hän ottaa vastaan opiskelupaikan. Yli-
opiston on viipymättä merkittävä tieto opiske-
lupaikan vastaanottamisesta yliopistojen haki-
ja- ja opinto-oikeusrekisteriin. 

38 §  

Opiskelupaikan vastaanottaminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opiskelijaksi hyväksytyn on yliopiston hy-

väksymisilmoituksessa mainittavan määrä-
ajan kuluessa ilmoitettava yliopistolle opis-
kelupaikan vastaanottamisesta. Jollei opiske-
lijaksi hyväksytty tee ilmoitusta määräajassa, 
hän menettää opiskelupaikkansa. Yliopiston 
on viipymättä merkittävä tieto opiskelupai-
kan vastaanottamisesta opiskelijavalintare-
kisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta 
tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekiste-
ristä annetun lain 1 luvussa tarkoitettuun 
korkeakoulujen hakurekisteriin.  

——— 
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 Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.  
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran otet-

taessa opiskelijoita syksyllä 2014 alkavaan 
koulutukseen. 

Lain 36 §:n 3 momentissa tarkoitettua 
mahdollisuutta varata osa aloituspaikoista 
hakijoille, jotka eivät ole aikaisemmin suorit-
taneet Suomen koulutusjärjestelmän mukais-
ta korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanotta-
neet korkeakoulututkintoon johtavaa opiske-
lupaikkaa sovelletaan myös hakijaan, joka on 
ottanut opiskelupaikan vastaan keväällä 
2014 tai sitä ennen alkaneesta koulutuksesta, 
mutta ei ole suorittanut korkeakoulututkin-
toa. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
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Laki 

ammattikorkeakoululain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammattikorkeakoululain (351/2003) 20 §:n 1 momentti, 22 § ja 26 a §:n 2 mo-

mentti, sellaisina kuin ne ovat, 20 §:n 1 momentti, 22 § laissa 564/2009 ja 26 a §:n 2 momentti 
laissa 1341/2011, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

20 § 

Kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin 
opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henki-
lö, joka on suorittanut: 

1) lukion oppimäärän tai ylioppilastutkin-
non järjestämisestä annetussa laissa 
(672/2005) tarkoitetun tutkinnon; 

2) ammatillisen perustutkinnon tai sitä vas-
taavat aikaisemmat opinnot sen mukaan kuin 
opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella 
tarkemmin säädetään; 

3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-
tussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatilli-
sen perustutkinnon, ammattitutkinnon, eri-
koisammattitutkinnon tai niitä vastaavan ai-
kaisemman tutkinnon sen mukaan kuin ope-
tus- ja kulttuuriministeriön asetuksella tar-
kemmin säädetään; tai 

4) ulkomaisen koulutuksen, joka asian-
omaisessa maassa antaa kelpoisuuden kor-
keakouluopintoihin. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
  

20 § 

Kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin 
opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henki-
lö, joka on suorittanut: 

1) ylioppilastutkinnon järjestämisestä anne-
tussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon; 

 
2) vähintään kolmivuotisen ammatillisen 

perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat 
opinnot; 

 
3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-

tussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatilli-
sen perustutkinnon, ammattitutkinnon, eri-
koisammattitutkinnon tai niitä vastaavan ai-
kaisemman tutkinnon; taikka 

 
 
4) ulkomaisen koulutuksen, joka asian-

omaisessa maassa antaa kelpoisuuden kor-
keakouluopintoihin. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
22 § 

Opiskelijavalinta ja opiskelupaikan 
vastaanottaminen 

Ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnan 
perusteista ja valintakokeen järjestämisestä 
päättää ammattikorkeakoulu. Hakijoihin on 
sovellettava yhdenmukaisia valintaperusteita. 
Hakijat voidaan erilaisen koulutustaustan 
vuoksi jakaa valinnoissa erillisiin ryhmiin. 

22 § 

Opiskelijavalinta ja opiskelupaikan 
vastaanottaminen 

Opiskelijat ottaa ammattikorkeakoulu. 
Opiskelijat otetaan suorittamaan ammatti-
korkeakoulututkintoa tai ylempää ammatti-
korkeakoulututkintoa. 
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Tällöin yhdenmukaisia valintaperusteita on 
sovellettava ryhmään kuuluviin hakijoihin. 

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinta 
järjestetään yhteishaun avulla opiskelijava-
lintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekiste-
ristä annetussa laissa (1058/1998) tarkoitet-
tua opiskelijavalintarekisteriä käyttäen, jollei 
valtioneuvoston asetuksella toisin säädetä. 
Opiskelijavalinnan toimittamisesta ja yhteis-
hausta säädetään tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella. 

Opiskelijat ottaa ammattikorkeakoulu sen 
mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella tar-
vittaessa säädetään. Opiskelija voi ottaa vas-
taan vain yhden yliopistojen ja ammattikor-
keakoulujen valtakunnalliseen yhteishakuun 
kuuluvan korkeakoulututkintoon johtavan 
opiskelupaikan samana lukukautena alkavas-
ta koulutuksesta. Lukukaudella tarkoitetaan 
syyslukukautta ja kevätlukukautta, jolloin 
syyslukukausi alkaa 1 päivänä elokuuta ja 
päättyy 31 päivänä joulukuuta ja kevätluku-
kausi alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 
31 päivänä heinäkuuta. Opiskelijaksi hyväk-
sytyn on ammattikorkeakoulun hyväksy-
misilmoituksessa mainittavan määräajan ku-
luessa ilmoitettava ammattikorkeakoululle 
opiskelupaikan vastaanottamisesta. Jollei 
opiskelijaksi hyväksytty tee ilmoitusta mää-
räajassa, hän menettää opiskelupaikkansa. 
Henkilön, joka on hyväksytty useampaan kuin 
yhteen korkeakoulututkintoon johtavaan kou-
lutukseen yliopistoissa ja ammattikorkeakou-
luissa, tulee tehdä ilmoitus vain siihen koulu-
tukseen, jossa hän ottaa vastaan opiskelupai-
kan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valittaessa opiskelijoita ammattikorkea-

koulututkintoon ja ylempään ammattikorkea-
koulututkintoon johtaviin opintoihin opiskeli-
javalinta järjestetään korkeakoulujen yhteis-
haun avulla opiskelijavalintarekisteristä, 
korkeakoulujen valtakunnallisesta tietova-
rannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä an-
netussa laissa (1058/1998) tarkoitettua opis-
kelijavalintarekisteriä käyttäen. Korkeakou-
lujen yhteishakua ei kuitenkaan käytetä otet-
taessa opiskelijoita muuhun kuin opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
(635/1998) nojalla rahoitettavaan koulutuk-
seen tai otettaessa siirto-opiskelijoita. Am-
mattikorkeakoulu voi lisäksi päättää jättää 
yhteishaun ulkopuolelle vieraskielisen koulu-
tuksen sekä sellaisen rajatulle kohderyhmälle 
suunnatun koulutuksen, johon hakevien kel-
poisuuden ammattikorkeakoulu on määritel-
lyt erikseen. Hakija voi yhteishaussa tulla 
hyväksytyksi vain yhteen hakukohteeseen. Yh-
teishaun toimittamisesta ja siihen liittyvistä 
menettelyistä säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. 

Ammattikorkeakoulu päättää opiskelijava-
linnan perusteista. Osa haettavista opiskelu-
paikoista voidaan varata henkilöille, jotka 
eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen 
koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulu-
tutkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakou-
lututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Haki-
joihin on sovellettava yhdenmukaisia valin-
taperusteita. Hakijat voidaan erilaisen koulu-
tustaustan perusteella jakaa valinnoissa eril-
lisiin ryhmiin. Samaan ryhmään kuuluviin 
hakijoihin on tällöin sovellettava yhdenmu-
kaisia valintaperusteita. 

Opiskelijaksi hyväksytyn on ammattikor-
keakoulun hyväksymisilmoituksessa mainit-
tavan määräajan kuluessa ilmoitettava am-
mattikorkeakoululle opiskelupaikan vastaan-
ottamisesta. Jollei opiskelijaksi hyväksytty 
tee ilmoitusta määräajassa, hän menettää 
opiskelupaikkansa. Ammattikorkeakoulun on 
viipymättä merkittävä tieto opiskelupaikan 
vastaanottamisesta opiskelijavalintarekiste-
ristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tie-
tovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä 
annetun lain 1 luvussa tarkoitettuun korkea-
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Opiskelijaksi hakenut voi hakea ammatti-

korkeakoulun hallitukselta kirjallisesti oi-
kaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan pää-
tökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. Valinnan tulosta ei saa oi-
kaisupyynnön johdosta muuttaa opiskelijaksi 
valitun vahingoksi. Menettelytavasta sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

 

koulujen hakurekisteriin. 
Opiskelijaksi hakenut voi hakea ammatti-

korkeakoulun hallitukselta kirjallisesti oi-
kaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan pää-
tökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. Valinnan tulosta ei saa oi-
kaisupyynnön johdosta muuttaa opiskelijaksi 
valitun vahingoksi. Menettelytavasta sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

26 a § 

Tilauskoulutus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tilauskoulutusta ei voida järjestää Euroo-

pan talousalueeseen kuuluvien valtioiden 
kansalaisille eikä niille, jotka Euroopan unio-
nin ja sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuo-
len kanssa tekemän sopimuksen mukaan rin-
nastetaan Euroopan unionin kansalaisiin, eikä 
edellä mainittujen perheenjäsenille. Tilaus-
koulutusta ei myöskään voida järjestää niille, 
joilla on ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoi-
tettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva 
tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskel-
leen kolmannen maan kansalaisen EY-
oleskelulupa, eikä edellä mainittujen perheen-
jäsenille. Perheenjäsenen määrittelyyn sovel-
letaan ulkomaalaislakia. Tilauskoulutukseen 
osallistuviin opiskelijoihin sovelletaan tämän 
lain 20, 20 a ja 20 b §:ää, 22 §:n 4 momenttia, 
25 a—25 d, 27, 28, 28 a, 28 b ja 42 §:ää.  

— — — — — — — — — — — — — — 

26 a § 

Tilauskoulutus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tilauskoulutusta ei voida järjestää Euroo-

pan talousalueeseen kuuluvien valtioiden 
kansalaisille eikä niille, jotka Euroopan 
unionin ja sen jäsenvaltioiden muun sopi-
muspuolen kanssa tekemän sopimuksen mu-
kaan rinnastetaan Euroopan unionin kansa-
laisiin, eikä edellä mainittujen perheenjäse-
nille. Tilauskoulutusta ei myöskään voida 
järjestää niille, joilla on ulkomaalaislaissa 
(301/2004) tarkoitettu Euroopan unionin si-
ninen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa 
tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kan-
salaisen EY-oleskelulupa, eikä edellä mainit-
tujen perheenjäsenille. Perheenjäsenen mää-
rittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia. Tila-
uskoulutukseen osallistuviin opiskelijoihin 
sovelletaan 20, 20 a ja 20 b §:ää, 22 §:n 5 
momenttia, 25 a—25 d, 27, 28, 28 a, 28 b ja 
42 §:ää.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20. 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran otet-

taessa opiskelijoita syksyllä 2014 alkavaan 
koulutukseen. 

Lain 22 §:n 3 momentissa tarkoitettua 
mahdollisuutta varata osa aloituspaikoista 
hakijoille, jotka eivät ole aikaisemmin suorit-
taneet Suomen koulutusjärjestelmän mukais-
ta korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanotta-
neet korkeakoulututkintoon johtavaa opiske-
lupaikkaa sovelletaan myös hakijaan, joka on 
ottanut opiskelupaikan vastaan keväällä 
2014 tai sitä ennen alkaneesta koulutuksesta, 
mutta ei ole suorittanut korkeakoulututkin-
toa. 
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Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
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Laki 

opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 

(1058/1998) nimike sekä 1, 2 ja 10 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 2 § laissa 560/2009, sekä 
lisätään lakiin uusi 1 a luku seuraavasti: 

Laki 

opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja 
ylioppilastutkintorekisteristä 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Rekisteri ja rekisterinpitäjä 

Opiskelijavalintarekisteri koostuu seuraa-
vista osarekistereistä: 

1) yliopistojen hakurekisteri; 
2) ammattikorkeakoulujen hakurekisteri; 
3) ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulu-

tuksen hakurekisteri. 
Opiskelijavalintarekisteriä ylläpitää Ope-

tushallitus. Lisäksi yliopistot osallistuvat re-
kisterinpitoon 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tetun, ammattikorkeakoulut 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitetun sekä ammatillisen kou-
lutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjät 1 
momentin 3 kohdassa tarkoitetun osarekiste-
rin osalta Opetushallituksen lukuun. 
 
 

2 § 

Käyttötarkoitus 

Opiskelijavalintarekisterin osarekistereistä 
käytetään: 

1) yliopistojen hakurekisteriä valittaessa 
opiskelijoita yliopistolaissa (558/2009) tar-
koitettuihin alempiin ja ylempiin korkeakou-
lututkintoihin johtaviin opintoihin; 

2) ammattikorkeakoulujen hakurekisteriä 

1 § 

Rekisteri ja rekisterinpitäjä 

Opiskelijavalintarekisteri koostuu seuraa-
vista osarekistereistä: 

1) korkeakoulujen hakurekisteri; 
 
2) ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulu-

tuksen hakurekisteri. 
Opiskelijavalintarekisteriä ylläpitää Ope-

tushallitus. Yliopistot ja ammattikorkeakou-
lut osallistuvat rekisterinpitoon 1 momentin 1 
kohdassa tarkoitetun sekä ammatillisen kou-
lutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjät 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitetun osarekiste-
rin osalta. 

 
 
 

2 § 

Käyttötarkoitus 

Opiskelijavalintarekisterin osarekistereistä 
käytetään: 

1) korkeakoulujen hakurekisteriä valittaes-
sa opiskelijoita yliopistolaissa (558/2009) 
tarkoitettuihin alempiin ja ylempiin korkea-
koulututkintoihin johtaviin opintoihin ja 
ammattikorkeakoululaissa (351/2003) tarkoi-
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valittaessa opiskelijoita ammattikorkeakoulu-
laissa (351/2003) tarkoitettuun ammattikor-
keakoulututkintoon ja ylempään ammattikor-
keakoulututkintoon johtaviin opintoihin sekä 
ammatillisesta opettajankoulutuksesta anne-
tussa laissa (356/2003) tarkoitettuun amma-
tilliseen opettajankoulutukseen; 

3) ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulu-
tuksen hakurekisteriä valittaessa opiskelijoita 
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa 
(630/1998), lukiolaissa (629/1998) ja amma-
tillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa 
(631/1998) tarkoitettuihin koulutuksiin ja tut-
kintoihin. 

Opiskelijavalintarekisteriä käytetään: 
1) opinnoista ja opiskelijavalinnoista tiedot-

tamiseen; 
2) koulutukseen hakeutumisen, opiskelija-

valinnan ja opiskelupaikan vastaanottamisen 
järjestämiseen, johon kuuluvat myös yliopis-
tojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijava-
linnassa yhden korkeakoulututkintoon johta-
van opiskelupaikan vastaanottamista koske-
vat järjestelyt, sekä koulutukseen hakeutumi-
sen ja opiskelijavalinnan seuraamiseen; 

3) opiskelijoiden valintaa, valintojen kehit-
tämistä ja opintojen järjestämistä varten tar-
peellisten tietojen antamiseen yliopistoille, 
ammattikorkeakouluille sekä ammatillisen 
koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjille; 

4) tiedottamiseen koulutusmahdollisuuksis-
ta ilman opiskelupaikkaa jääneille hakijoille; 

5) tietojen tuottamiseen hakijoista ja opis-
kelijaksi otetuista koulutusjärjestelmän seu-
rantaa ja arviointia varten; sekä 

6) muihin opiskelijoiden valitsemista varten 
tarpeellisiin toimintoihin. 

tettuun ammattikorkeakoulututkintoon ja 
ylempään ammattikorkeakoulututkintoon 
johtaviin opintoihin sekä yliopiston ja am-
mattikorkeakoulun harkinnan mukaan myös 
muuhun korkeakoulun tarjoamaan koulutuk-
seen; 

2) ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulu-
tuksen hakurekisteriä valittaessa opiskelijoita 
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa 
(630/1998), lukiolaissa (629/1998) ja amma-
tillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa 
(631/1998) tarkoitettuihin koulutuksiin ja 
tutkintoihin. 

 
Opiskelijavalintarekisteriä käytetään: 
1) opinnoista ja opiskelijavalinnoista tie-

dottamiseen; 
2) koulutukseen hakeutumisen, opiskelija-

valinnan ja opiskelupaikan vastaanottamisen 
järjestämiseen sekä koulutukseen hakeutumi-
sen ja opiskelijavalinnan seuraamiseen; 

 
 
 
 
3) opiskelijoiden valintaa, valintojen kehit-

tämistä ja opintojen järjestämistä varten tar-
peellisten tietojen antamiseen yliopistoille, 
ammattikorkeakouluille sekä ammatillisen 
koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjille; 

4) tiedottamiseen koulutusmahdollisuuksis-
ta ilman opiskelupaikkaa jääneille hakijoille; 

5) tietojen tuottamiseen hakijoista ja opis-
kelijaksi otetuista koulutusjärjestelmän seu-
rantaa ja arviointia varten; sekä 

6) muihin opiskelijoiden valitsemista var-
ten tarpeellisiin toimintoihin. 
 

1 a luku 

Korkeakoulujen valtakunnallinen 
tietovaranto 

6 a § 

Tietovaranto 

Korkeakoulujen opiskeluoikeus-, ilmoittau-
tumis-, tutkinto- ja opintosuoritustietojen 
keskitettyä säilytystä ja käyttöä varten on 
valtakunnallinen tietovaranto, johon kootaan 
korkeakoulujen opiskelijatietoja sisältävien 
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rekisterien tietosisältöä ja jonka kautta tämä 
sisältö tarjotaan tietoturvallisesti teknisellä 
käyttöyhteydellä opiskelijavalintarekisterin 
ja korkeakoulujen yhteisten opiskelijavalin-
tapalveluiden käyttöön. Korkeakoulu voi 
käyttää tietovarantoa myös muussa toimin-
nassaan ja luovuttaessaan tietoa viranomai-
sille ja muille korkeakouluille. 
 

6 b § 

Tekninen ylläpitäjä ja rekisterinpitäjät 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tieto-
varannon teknisenä ylläpitäjänä tietovaran-
non yleisestä toiminnasta sekä teknisestä 
käyttöyhteydestä tietojen tallentamista, käsit-
telyä ja luovutusta varten. Tietovarannon 
tekninen ylläpitäjä vastaa tietovarannon käy-
tettävyydestä, eheydestä ja muuttumattomuu-
desta sekä suojaamisesta ja säilyttämisestä. 
Teknisellä ylläpitäjällä ei ole oikeutta mää-
rätä tietovarannossa säilytettävistä tiedoista 
eikä luovuttaa niitä, ellei tässä laissa toisin 
säädetä. 

Korkeakoulut toimivat tallennetun tiedon 
rekisterinpitäjinä omien tietojensa osalta ja 
vastaavat järjestelmään tallentamiensa tieto-
jen sisällöstä ja virheettömyydestä. 
 

6 c § 

Tietosisältö ja velvollisuus tallentaa tietoja 

Korkeakoulujen on tallennettava seuraavat 
tiedot tietovarantoon: 

1) henkilön henkilötunnus tai muu vastaava 
yksilöivä tunnistetieto; 

2) tiedot henkilön suorittamista ammatti-
korkeakoulututkinnoista, ylemmistä ammatti-
korkeakoulututkinnoista sekä alemmista ja 
ylemmistä korkeakoulututkinnoista sekä tie-
dot opintosuorituksista ja niiden arvosanois-
ta; 

3) tiedot henkilön opiskeluoikeuksista am-
mattikorkeakoulututkintoon, ylempään am-
mattikorkeakoulututkintoon, pelkästään 
alempaan korkeakoulututkintoon, sekä alem-
paan että ylempään korkeakoulututkintoon ja 
pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon 
johtavaan koulutukseen sekä tiedot opiskelu-
paikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumi-
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sesta näihin tutkintoihin johtavaan koulutuk-
seen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää, mi-
ten kukin korkeakoulu pitää tietovarannon si-
sällön ajan tasalla. 

Korkeakoulut voivat sopia tietovarannon 
ylläpitäjän kanssa 1 momentissa säädettyä 
laajemman, korkeakoulun vastuulla olevan 
rekisterin tietosisällön tallentamisesta tieto-
varantoon. 
 
 

6 d § 

Tietojen luovuttaminen tietovarannon 
kautta 

Korkeakoulu luovuttaa ne tietovarantoon 
tallennetut, 6 c §:n 1 momentissa tarkoitetut 
tiedot, jotka 3 §:n mukaan voidaan tallentaa 
opiskelijavalintarekisteriin, teknistä käyt-
töyhteyttä käyttäen opiskelijavalintarekiste-
rin käyttöön. 

Korkeakoulu päättää rekisterinpitäjänä 
muusta tietojen luovuttamisesta tietovaran-
non kautta ja vastaa luovutuksen lainmukai-
suudesta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi tuottaa 
tietovarannosta koulutuksen ja tutkimuksen 
arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin sekä 
muun seurannan ja ohjauksen edellyttämiä 
tietoaineistoja. 
 
 

6 e § 

Tietovarannon tietojen säilytysaika 

Edellä 6 c §:n 1 momentissa tarkoitetut tie-
dot säilytetään tietovarannossa pysyvästi. 
 

 
10 §  

Muiden säädösten soveltaminen 

Opiskelijavalintarekisteriin ja ylioppilastut-
kintorekisteriin sovelletaan tämän lain lisäksi, 
mitä henkilötietojen käsittelystä säädetään. 

 

10 § 

Muiden säännösten soveltaminen 

Opiskelijavalintarekisteriin, korkeakoulu-
jen valtakunnalliseen tietovarantoon ja yli-
oppilastutkintorekisteriin sovelletaan tämän 
lain lisäksi, mitä henkilötietojen käsittelystä 
muualla laissa säädetään. 

——— 
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Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20. 
Tietovarantoon ei tarvitse tallentaa niitä 6 

c §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja 
tutkintotietoja ja tietoja opintosuorituksista, 
jotka eivät tämän lain voimaan tullessa ole 
sähköisessä muodossa. Tietovarantoon ei 
myöskään tarvitse tallentaa mainitun mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja niistä 
opiskeluoikeuksista, jotka eivät enää ole 
voimassa tämän lain tullessa voimaan. 
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Asetusluonnos 
 
 

Valtioneuvoston asetus 

korkeakoulujen yhteishausta 

————— 
 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yliopistolain (558/2009) 36 §:n 2 momen-
tin ja ammattikorkeakoululain 22 §:n 2 momentin nojalla: 
 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä asetusta sovelletaan yliopistolain 
(558/2009) 36 §:n 2 momentissa ja ammatti-
korkeakoululain (351/2003) 22 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettuun yhteishakuun. 

 
2 § 

Hakukohteet 

Hakija voi valita yhteishaussa enintään 
kuusi hakukohdetta. Hakukohteet otetaan 
huomioon hakijan esittämässä etusijajärjes-
tyksessä. Hakija voi muuttaa hakukohteiden 
etusijajärjestystä opetus- ja kulttuuriministe-
riön vahvistamaan ajankohtaan saakka. 

 
3 § 

Hakijan hyväksyminen hakukohteeseen 

Hakija valitaan ylimpään hakukohteeseen, 
johon hänen valintapisteensä riittävät. Hakija 

voi tulla kuitenkin valituksi myöhemmin va-
rasijalta ylempään hakukohteeseensa. 

 
4 § 

Yhteishaun aikataulu 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa yh-
teishaussa noudatettavat aikataulut. 

 
5 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan  päivänä  kuuta 
20  . 

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran 
otettaessa opiskelijoita syksyllä 2014 alka-
vaan koulutukseen. 

Tällä asetuksella kumotaan yliopistoista 
annetun valtioneuvoston asetuksen 
(770/2009) 2 § ja ammattikorkeakoulujen yh-
teishausta annettu valtioneuvoston asetus 
(1044/2009).
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