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Mikä on oppijanumero?

• Oppijanumero on henkilölle annettava pysyvä tunnus, jota käytetään henkilön 
yksilöintiin, kun henkilötietoja tallennetaan, käsitellään ja luovutetaan laissa 
valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä tai 
varhaiskasvatuslaissa (540/2018) tarkoitettuja tietoja.

• Henkilölle luodaan oppijanumero, kun henkilöstä tallennetaan ensimmäistä kertaa 
tässä laissa tarkoitettuja tietoja. Oppijanumeroista sekä muista henkilön 
yksilöimiseksi tarvittavista tiedoista muodostuu oppijanumerorekisteri.

• Oppijanumerorekisteriin tallennetaan lisäksi henkilön nimi sekä henkilötunnus tai 
muita yksilöimiseksi tarvittavia tietoja. Oppijanumerorekisteriin tallennettavat 
tiedot säilytetään pysyvästi.

• Oppijanumerorekisteriä pitää Opetushallitus.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170884#Pidp446293856
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https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2018/20180540
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170884#Pidp446293856


Oppijanumeron muoto

• Opetushallituksen henkilö-OID:n solmuluokka on 1.2.246.562.24., johon generoituu 

yksilöllinen loppuosa 1.2.246.562.24.XXXXXXXXXXX.

• Kaikille Opintopolkuun lisättäville henkilöille muodostuu henkilö-OID. Oppijanumero 

muodostuu henkilö-OID:sta ja yksilöintitiedosta. 

• Yksilöinti

• Henkilötunnuksellinen yksilöidään yleensä automaattisesti 

väestötietojärjestelmässä (VTJ) olevia tietoja vasten

• Henkilötunnukseton ja osa henkilötunnuksellisista* pitää yksilöidä manuaalisesti

• Kertaalleen yksilöity hetuton oppija voi saada kaksi oppijanumeroa, jos hänet lisätään 

ensin ilman hetua ja myöhemmin hetulla oppijanumerorekisteriin. 

• Yksilöinti ja henkilötunnuksen päivittäminen oppijoille on korkeakoulujen vastuulla

*henkilötunnuksellinen yksilöidään manuaalisesti esim. jos nimi ja hetu eivät täsmää VTJ:ssä olevien tietojen kanssa
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Oppijanumeron käyttö ESIn muodostamisessa

• …korkeakoulu […] voi käyttää oppijanumeroa myös henkilön yksilöintiin […] 

ammattikorkeakoululaissa, yliopistolaissa […] tarkoitettuja tehtäviä 

toteuttaessaan. (30.12.2020/1221)

• ESI-tunnistetta ei ylläpidetä Opetushallituksen oppijanumerorekisterissä, 

ainoastaan korkeakoulujen omissa järjestelmissä
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170884#a30.12.2020-1221


Mistä korkeakoulu saa oppijanumeron?

• Jos opiskelija on hakenut tutkintoon johtavaan koulutukseen Opintopolku.fi:n

kautta, hänellä on oppijanumero

• Oppijanumero löytyy oppijan/opiskelijan tiedoista:

• omasta opintohallintojärjestelmästä (korkeakoulukohtaiset käytännöt 

saattavat vaihdella) ja/tai

• Virkailijan Opintopolusta: 

- Hakemuspalvelu/hakemukset: https://virkailija.testiopintopolku.fi/lomake-

editori/applications

- Valinnoissa olevat https://virkailija.testiopintopolku.fi/valintalaskenta-ui/

• Mikäli opiskelijalle ei ole muodostunut oppijanumeroa, korkeakoulu voi luoda 

hänelle oppijanumeron Virkailijan Opintopolun kautta (ks. seuraava dia)
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https://virkailija.testiopintopolku.fi/lomake-editori/applications
https://virkailija.testiopintopolku.fi/valintalaskenta-ui/


Oppijanumeron haku rajapinnan kautta

• Oppijanumeron hakeminen opiskelijoille opintohallintojärjestelmään:

• Ohjelmallisella integraatiolla opintohallintojärjestelmästä

• Tarvittaessa ilman integraatiota suoraan rajapinnan (Swagger) kautta

• Ohje: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613815

• Swagger: https://virkailija.opintopolku.fi/oppijanumerorekisteri-

service/swagger-ui.html#/oppija-controller

• PUT/Oppija

• GET/oppija/tuonti

• Edellyttää käyttöoikeuksia, yhteydenotot yhteisetpalvelut@opintopolku.fi

25/05/2021 Opetushallitus 6

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613815
https://virkailija.opintopolku.fi/oppijanumerorekisteri-service/swagger-ui.html#/oppija-controller
mailto:yhteisetpalvelut@opintopolku.fi


Kiitos

Opetushallituksen yleiskäyttöiset palvelut

yhteisetpalvelut@opintopolku.fi

mailto:yhteisetpalvelut@opintopolku.fi

