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Korkeakoulujen yhteishaun uudistus siirtyy syksyyn 2014
Hallitus on 16.5.2012 antanut eduskunnalle esityksen (HE 44/2012) korkeakoulujen
yhteishaun uudistamisesta. Esityksen mukaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
yhteinen valtakunnallinen yhteishaku otetaan käyttöön keväällä 2014 otettaessa
opiskelijoita syksyllä 2014 alkavaan koulutukseen. Esitys laeiksi yliopistolain 36 ja 38
§:n, ammattikorkeakoululain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja
ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta on parhaillaan eduskunnan
käsiteltävänä. Esityksen tavoitteena on osaltaan vaikuttaa korkeakouluopintojen
aloittamisiän alenemiseen ja opiskelupaikkojen parempaan kohdentumiseen ja tätä
kautta koulutusjärjestelmän tehostumiseen, korkeakoulutuksesta työmarkkinoille
siirtymisen nopeutumiseen ja työllisyysasteen kohoamiseen. Uudistuksen mukaisia
tietojärjestelmiä toteuttaa opetushallitus. Samalla järjestelmäkokonaisuudella on
tarkoitus toteuttaa kaikkien koulutusasteiden yhteishaut.
Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen sekä korkeakoulujen uusien haku- ja
valintapalveluiden rakentaminen on osoittautunut alun perin arvioitua merkittävästi
työläämmäksi. Haku- ja valintapalveluiden toteuttamisessa keskitytään ammatillisen
koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun tietojärjestelmiin, jotta palvelut voidaan
ottaa käyttöön nuorisotakuun toimeenpanon edellyttämällä tavalla syksyn 2013 toisen
asteen yhteishaussa.
Vuodenvaihteessa voimaan tulleen nuorisotakuun tavoitteena on varmistaa, että nuoret
löytävät polun koulutukseen ja työhön ja pääsevät siten osalliseksi yhteiskuntaan.
Takuulla tarjotaan koulutus-, harjoittelu-, työpaja-, kuntoutus- tai työpaikka alle 25vuotiaille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille kolmen kuukauden kuluessa
työttömyyden alkamisesta. Sekä nuorisotakuuseen liittyvän koulutustakuun aiheuttamat
muutokset toisen asteen yhteishaun tietojärjestelmien toteuttamiseen, että
korkeakoulujen yhteishaun toteutus ovat vaatineet ennakoitua enemmän
toteutusresursseja ja -aikaa.
Toisen asteen hakupalveluiden kiireellisestä toteutusaikataulusta johtuen
korkeakoulujen uuden yhteishaun käyttöönotto siirtyy syksyyn 2014. Aikataulun
tarkistaminen on välttämätöntä, jotta sekä toisen asteen että korkeakoulujen
uudistettavien hakupalveluiden virheetön toiminta voidaan varmistaa.
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Korkeakoulujen syksyn 2013 ja kevään 2014 yhteishaut toteutetaan
nykykäytännön mukaisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erillisinä
yhteishakuina nykyisillä järjestelmillä. Koulutustarjonnan kuvaukset tallennetaan
nykyisiin järjestelmiin.
RAKETTI-VIRTA -projektissa toteutettavan korkeakoulujen valtakunnallisen
tietovarannon kehittäminen on edennyt suunnitelmien mukaan ja tietovaranto
toteutetaan käyttövalmiiksi alkuperäisessä aikataulussa. Korkeakoulut voivat siten
alkaa ladata tietoja tietovarantoon suunnitellussa aikataulussa, mutta
opiskelijavalintojen uudistuksen lykkääminen kuitenkin siirtää korkeakoulujen tietojen
lataamiseen ehdotonta takarajaa puolella vuodella eteenpäin.
Mikäli eduskunta hyväksyy ehdotetut lakimuutokset, korkeakoulut voivat syksyn 2014
yhteishaussa varata opiskelupaikkoja ns. ensikertalaille, jotka eivät ole aikaisemmin
suorittaneet korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa
opiskelupaikkaa. Syksyn 2014 yhteishaussa ensikertalaisiksi ei katsota henkilöitä, jotka
ovat hakeneet korkeakouluun kevään 2014 yhteishaussa ja ottaneet opiskelupaikan
vastaan syksyllä 2014 alkavasta koulutuksesta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on sopinut aikataulumuutoksen aiheuttamista
toimenpiteistä eduskunnan sivistysvaliokunnan kanssa. Opiskelijavalintauudistuksen
toisen vaiheen valmistelu jatkuu opetus- ja kulttuuriministeriössä.
Kevään 2014 hakuihin valmistautuminen
Opetushallitus valmistelee kiireellisesti esityksen nykysäädösten mukaisista kevään
2014 yhteishakujen aikatauluista. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää aikatauluista
viimeistään toukokuun alussa, jonka jälkeen Opetushallitus toimittaa lisäohjeet
korkeakouluille.
Yliopistojen kevään 2014 yhteishaku toteutetaan HAREK- ja YSHJ -järjestelmillä ja
ammattikorkeakoulujen kevään 2014 yhteishaut toteutetaan nykyisillä järjestelmillä
(AMKOPAS-, AMKOREK-, AMKYH-, AKYH-, VKYH ja AMKOPE).
Suunniteltua kaikkien koulutusasteiden tarjontatiedot sisältävää Opintopolku-palvelua
ei oteta käyttöön syksyllä 2013 korkeakoulutuksen osalta, vaan korkeakoulujen
koulutustarjonta esitellään nykyisissä hakupalveluissa ja koulutusnetissä, kuten
nykyäänkin.
Opetushallitus kutsuu korkeakoulujen vastuukäyttäjät 21.5.2013 järjestettävään
tilaisuuteen, jossa on mahdollisuus käsitellä kevään 2014 yhteishaun toteuttamista ja
valmistautumista syksyn 2014 yhteishakuun.
Opetushallitus tiedottaa lähipäivinä korkeakouluille kevään 2014 hakujen
toteuttamisesta. Kiireellisiin kysymyksiin vastaa Opetushallituksessa
asiakaspalvelupäällikkö Annika Grönholm (p. +358 29 533 1053).
KSHJ –hankkeen eteneminen
Opetushallitus päivittää parhaillaan hankesuunnitelmaa ja sitä käsitellään KSHJhankkeen ohjausryhmässä 26.4.2013. Toteutettava monipuolinen ja laaja
tietojärjestelmäkokonaisuus on osoittautunut työmäärältään aiemmin arvioitua
huomattavasti suuremmaksi. Korkeakoulut eivät ole tässä vaiheessa päässeet
riittävästi tutustumaan ja testaamaan käyttöönotettavia olevia palveluja.
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Aikataulusiirrolla varmistetaan myös se, että korkeakoulut pystyvät huomioimaan
tulevat muutokset omissa prosesseissaan ja palveluissaan.
Lisätietoa tietojärjestelmäkehityksestä antaa Opetushallituksessa kehittämispäällikkö
Erja Nokkanen (p. +358 29 533 1156)
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