
Yliopistojen todistusvalintawebinaari 18.11.2022

Webinaarin avaus: Kehittämishankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja 

vararehtori Marja-Leena Laakso



2

9.15 Webinaarin avaus
vararehtori Marja-Leena Laakso (JYU)

9.25 Todistusvalinnan kehittämisen tavoitteet ja taustat
projektipäällikkö Tanja Juurus (yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2022-2025)

9.55 Ensimmäisiä havaintoja todistusvalintatutkimuksesta
tutkijat Tuomas Pekkarinen (VATT), Tuomo Suhonen (Labore) ja Tina Lauronen (Otus)

10.45 TAUKO

11.00 Kysymyksiä ja keskustelua valintakoevalinnan kehittämisestä
Kysymykset ja kommentit Q&A:n kautta. 

• Moderaattorit Heta Koski (JYU, opiskelijavalintojen strategisen ryhmän puheenjohtaja) ja Merija Timonen (LY, opetus- ja oppimispalveluiden johtaja)
nostavat kysymyksiä ja kommentteja keskusteluun. Vastaamassa puhujien lisäksi vararehtori Petri Suomala (Aalto)

• Kirjallisesti Q&A:ssa vastaamassa aluepäällikkö Gurli-Maria Gardberg (koulutuspalvelut, ÅA), päällikkö Kaisa Keskitalo (opiskelija- ja hakijapalvelut, 
TAU) ja osastopäällikkö Mari Kähkönen (hakijapalvelut, TY)

• Vastaamatta jääneisiin kysymyksiin ja kommentteihin palataan webinaarin jälkeen hankkeen blogissa 
(https://blogs.helsinki.fi/valintahanke/)

11.45 Webinaarin päätös

Webinaarin ohjelma



 Opiskelijavalintojen kehittämishanke käynnistettiin Unifi ry:n vararehtorikokouksen 
aloitteesta

 Hankkeen aloitusta edelsi keväällä 2021 pidetty laaja opiskelijavalintojen fasilitointiprosessi, 
jonka aikana tunnistettiin opiskelijavalintoihin liittyvät kehittämistarpeet

 Tunnistetut kehitystarpeet liittyvät sekä todistusvalintaan että valintakokeisiin

 Olennaista on, että ratkaisuja havaittuihin muutostarpeisiin etsitään yliopistojen yhteistyönä 
ja sidosryhmiä kuunnellen

 Kehitystyössä tärkeää on tiedostaa, että todistusvalinnan myötä myös valintakokeiden rooli 
osana opiskelijavalintaa on muuttunut
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Taustaa kehittämishankkeelle



Hankkeen tavoitteena on kehittää yliopistojen opiskelijavalintaa sekä hakijoiden että yliopistojen 
näkökulmasta yksinkertaisemmaksi, selkeämmäksi ja vähemmän kuormittavaksi 

Keskeiset tavoitteet ovat:
Todistusvalinnan pisteytyksen selkiyttäminen ja yksinkertaistaminen
Valintakokeiden sisällöllinen kehittäminen ja lukumäärän merkittävä vähentäminen 
Valintojen aikataulun kehittäminen ja yhteistyömallien luominen

Tärkeä perusta kehitystyölle on tuoda tutkittua tietoa yliopistojen opiskelijavalintoja koskevaan 
keskusteluun ja päätöksentekoon

Todistusvalintaan liittyvän tutkimuksen toteuttaa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT alihankkijoinaan Labore ja Opiskelun ja 
koulutuksen tutkimussäätiö Otus
Valintakoevalintaan liittyvän tutkimuksen toteuttaa Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus alihankkijanaan Labore
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Kehittämishankkeen tavoitteet 
pähkinänkuoressa



Todistusvalinnan kehittämisen tausta ja 
tavoitteet
Projektipäällikkö Tanja Juurus
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Tavoitteena tänään on…

… luoda yhteistä kuvaa todistusvalinnan roolista osana 
opiskelijavalintaa

… luoda yhteistä kuvaa todistusvalinnan haasteista ja 
kehittämistarpeista

… saada evästystä todistusvalinnan kehittämistyölle



Todistusvalinnan historia –
lyhyt oppimäärä
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”Tavoitellaan pidempiä työuria alkupäästä. 
Tehdään opintopoluista mahdollisimman joustavat 
koulutusasteiden sisällä ja välillä. Tuetaan nopeaa 
valmistumista sekä siirtymää työelämään

- Uudistetaan korkeakoulujen 
valintakoemenettelyä

- Otetaan käyttöön kolmas lukukausi korkeakouluissa

- Lisätään toisen asteen koulutuksen ja korkea-
asteen välistä yhteistyötä

- Päivitetään kelpoisuusvaatimuksia julkisella 
sektorilla”

(Sipilän hallitusohjelma, VNK 2015)

Lähtökohtana tarve nopeuttaa siirtymistä 
työelämään

Valintojen uudistamisen tavoitteet:
• Nopeammin korkeakouluopintoihin
• Mahdollisuuksien tasa-arvo
• Selkeä ja kustannustehokas 

opiskelijavalintaprosessi
o hakijan, korkeakoulun ja yhteiskunnan 

kannalta
• Opiskelupaikkojen 

tarkoituksenmukainen kohdentuminen
(OKM 2017)
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Opiskelijavalintojen uudistaminen

2017
Tulossopimuskaudella 
2017-2020 korkeakoulut 
uudistavat valintoja siten, 
että todistusvalinta on 
pääasiallinen väylä 
korkeakoulutukseen

2018
Käyttöön 
opiskelijavalinta, joka 
ei edellytä pitkää 
valmistautumista

2020
Yli puolet paikoista 
täytetään 
todistusvalinnalla, 
yhteispistevalinnasta 
luovutaan

Sipilän hallitus 
2015

• OKM ohjaa 
rahoituksella 
korkeakouluja 
luopumaan 
pitkäkestoisesta 
pääsykokeisiin 
valmistautumisesta

• Ylioppilastutkintoa 
hyödynnettävä 
paremmin 
opiskelijavalinnassa
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Uudistuksen seurauksia – ensimmäiset havainnot
(VATT 2022: Opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen loppuraportti)

19-vuotiaiden osuus kasvanut

Hakukäyttäytyminen 
tehostunut 

(enemmän hakukohteita ja myös 
ei-kotipaikkakunnalta)

Ei muutoksia 
sukupuolijakaumassa tai 

sosioekonomisessa taustassa

Todennäköisyys hakea uutta 
paikkaa kasvanut



Todistusvalinnan 
kehittämisen tarpeet ja 

tavoitteet
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Todistusvalinnan pisteytyksen kehittäminen

• Tehdään tarvittavat päivitykset
o pisteytettäviin aineisiin

o eri aineista annettaviin pisteisiin

o painotettujen aineiden ja kynnysehtojen 
käyttöön

• Pyritään ratkomaan nykyisen 
todistusvalinnan ongelmia
o Tunnistetaan myös todistusvalinnan 

kehittämisen rajat Selkeät pisteytysmallit 
ja vähemmän 

pistetaulukoita

Yhteinen 
keskustelu

Tutkimus
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”Mutta eihän meillä yliopistossa ole 
kuin kaksi pistetaulukkoa”



Kaikki 
variaatiot 

huomioiden 
yliopistoissa 

on n. 50 
erilaista 

tapaa 
pisteyttää 
yo-todistus

”EI-MATEMAATTINEN” ”MATEMAATTINEN”



Pisteytys tosiaan perustuu kahteen taulukkoon, mutta 
sen huomaamiseen tarvitaan joskus mielikuvitusta…



…todella hyvää mielikuvitusta…
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”Mitä haittaa on monesta pistetaulukosta, kun ei 
kukaan kuitenkaan hae joka paikkaan?”



Lukiolaisen ”kaikki ovet auki” –valinnat (pl. kielet)

Biologia

Kemia

Matematiikka, 
pitkä

Äidinkieli

Pakko kirjoittaa 
(kynnysehtona): Lisäksi tulee kirjoittaa, jos haluaa kaikissa hakukohteissa 

pisteet kaikista pisteytettävistä aineista:

Fysiikka

Historia Uskonto/ ET

MaantiedeEnglanti, pitkä

Terveystieto

Psykologia

• Yo-tutkinnossa kirjoitettavia aineita vähintään viisi
• Keskimäärin kirjoitetaan 5,4 ainetta (2022)
• ”Kun tutkinto on mahdollista hajauttaa kolmelle tutkintokerralle, on siihen teoriassa 

mahdollista sisällyttää äidinkieli, toinen kotimainen kieli, matematiikka, kuusi 
reaaliainetta, kolme pitkää kieltä sekä lyhyitä kieliä” (www.ylioppilastutkinto.fi)



Akseli Abiturientti

yhteiskunta-
tieteet

(max 157,9 p.)

kauppa-
tieteet

(max 154,0 p.)

tietojärjes-
telmätiede
(max 138,4 p.)

Paras aine 1 Paras aine 2

Englanti Paras aine 1

FIL/HIST/
PSY/YHT

Paras 
ainereaali

MatematiikkaÄidinkieli

Äidinkieli Matematiikka

Äidinkieli Matematiikka

Kieli

Kieli



Ville Viivi
Äidinkieli M

Historia M

Toinen kotimainen 

kieli (pitkä) E

Yhteiskuntaoppi E

Vieras kieli 

(keskipitkä) M

Äidinkieli M

Historia M

Toinen kotimainen 

kieli (pitkä) E
Matematiikka 

(pitkä) C

Fysiikka C

Kummalla on paremmat mahdollisuudet menestyä 
viestintätieteiden todistusvalinnassa?

90,2 p.
pisteet eivät 

riittäneet 
mihinkään 

hakukohteeseen

99,5 p.
Pisteet riittivät 

kolmeen 
hakukohteeseen



Lotta Lukiolainen

tradenomi
(max. 198 p.)

oikeus-
tiede

(max 154 p.)

sairaan-
hoitaja

(max 198 p.)

Paras aine 1 Paras aine 2 Paras aine 3 Paras aine 4

Paras aine 1 Paras aine 2 Paras aine 3 Paras aine 4 Paras aine 5

Paras aine 1 Paras aine 2 Paras aine 3 Paras aine 4 Paras aine 5

Äidinkieli
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”Mutta onhan se tärkeää, että pistetaulukko 
kertoo siitä osaamisesta, jota juuri kyseisellä 

alalla tarvitaan”



Biokemia

Matematiikka

Äidinkieli

Paras aine 2

Kemia

Paras aine 1

Enintään 
- yksi matemaattinen ainereaali (FY) 

- yksi ainereaali (BI, FIL, HIST, MAANT, PSY, TT, UE, YHT)

- yksi kieli

Biolääketiede

Äidinkieli

Matematiikka

Kemia

Biologia

Paras 
ainereaali

Paras kieli

Useamman kuin 
yhden kielen 

osaamisesta on 
lähinnä haittaa?

Näissä 
koulutusohjelmissa 
tarvitaan erilaisia 

valmiuksia?

Uskonnon tai 
historian 

osaamisesta on 
hyötyä, mutta 

kahden vieraan 
kielen ei?

(FIL, HIST, MAANT, 
PSY, TT, UE, YHT)
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POHDITTAVAKSI:

• Onko parempia tapoja kertoa alan edellyttämästä 
osaamisesta kuin pistetaulukko?

• Onko olemassa 50 erilaista osaamisprofiilia, jotka 
pitää erotella toisistaan erilaisella pisteytyksellä? 

• Onko optimaalista, että kaikilla opiskelijoilla on 
samanlainen osaamisprofiili?



Ehto, joka hakijan tulee täyttää, 
jotta voi tulla valituksi 

todistusvalinnassa

=

Vähimmäisvaatimus sille 
osaamiselle, jota tarvitaan, jotta 
opinnoissa voi pärjätä riittävän 

hyvin?

Kynnysehdot

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY



Esimerkkejä kynnysehdoista Tarvittava osaaminen 
riippuu siitä, missä 

kaupungissa oppiainetta 
opiskelet?

Kauppatieteet: matematiikka hyv.

Kirjallisuus(tiede): äidinkieli M

Farmasia: kemia ja matematiikka hyv.

Psykologia: ei kynnysehtoja

Maantiede: ei kynnysehtoja

Biologia
• HY: biologia C + kemia hyv.
• Muut yliopistot: ei kynnysehtoja

Kemia
• HY: pitkä matematiikka B tai lyhyt 

matematiikka M + fysiikka tai kemia M
• OY: pitkä matematiikka C tai lyhyt 

matematiikka E + fysiikka tai kemia C
• UTU: pitkä matematiikka B tai lyhyt 

matematiikka M + fysiikka tai kemia C
• UEF: pitkä matematiikka C tai kemia C 

tai lyhyt matematiikka E



KYSYMYS: Missä seuraavista on 
korkein kynnysehto äidinkielen 
osalta?

OIKEA VASTAUS: 
C) Informaatioverkostot 
(kynnysehtoina äidinkieli L ja pitkä matematiikka E) 
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POHDITTAVAKSI:

• Miten ajattelemme nuorten 
valitsevan opiskelualansa?

• Voitaisiinko opiskelijoiden 
riittävä taso varmistaa 

monimutkaisten kynnysehtojen 
sijaan yhtenäisen 

vähimmäispisterajan 
asettamisella?

Instagram: @vainkeskiluokkajutut



Todistusvalinnan ongelmat



Miten pistetaulukoita luetaan?

”Pitkää matematiikkaa 
kannattaa opiskella, koska 

siitä saa selvästi eniten 
pisteitä” 

”Lyhyttä kieltä ei kannata 
opiskella, koska siitä saa niin 

vähän pisteitä”

Huomaamatta jää myös, 
että jos kirjoittaa pitkästä 
matematiikasta B:n, selvästi 
paremmat pisteet antaisi 
• lyhyen matematiikan C
• pitkän kielen C
• lähes minkä tahansa muun 

aineen M

Huomaamatta jää, että
jos kirjoittaa pitkästä 
matematiikasta C:n, 
paremmat pisteet antaisi 
esimerkiksi
• lyhyen matematiikan M
• pitkän kielen M
• lyhyen kielen E
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Mihin pisteytys ohjaa (ja miltä osin)?



0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

Terveystieto

Lyhyt ranska

Fysiikka

Lyhyt
matematiikka

Pitkä
matematiikka

Yo-kokeisiin ilmoittautuneet 2014-2022

2014 2016 2018 2020 2022

Muutos 
2014  2022

+ 46 %

+ 9 %

+ 68 %

- 40 %

- 41 %

Lähde: YTL
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Pitkä matematiikka Lyhyt matematiikka Fysiikka Biologia Terveystieto

Hyväksytyn yo-kokeen uusiminen 2019-2022

2019 2020 2021 2022

• Syksystä 2019 lähtien 
hyväksyttyjä yo-
kokeita on ollut 
mahdollista uusia 
rajoituksetta

• Tätä ennen hyväksytyn 
kokeen sai uusia kerran

Lähde: YTL
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Todistusvalinnan oletettuja ohjausvaikutuksia
ja seurauksia

Lukion ainevalintojen 
keskittyminen (paljon) 

pisteitä tuottaviin aineisiin

HUOM!
• Myös muita muutoksia (korona, lukiouudistukset)
• Vaikka todistusvalinta ei ole syyllinen kaikkeen, 

voisiko se olla osa ratkaisua?

Ylioppilaskokeiden 
uusimisen yleistyminen ja 

lukio-opintojen pitkittäminen

Lukion 
yleissivistävyyden 

heikentyminen

Eri kielten opiskelu 
vähenee 

(myös yliopistoissa)

Kielivarannon 
kapeneminen

Negatiiviset vaikutukset 
lukioihin

Pitkää matematiikkaa 
opiskelevat myös ne, 

joilla ei ole siihen 
kiinnostusta

Kiinnostavissa 
aineissa 

alisuoriudutaan tai 
niitä ei valita

Osaamisen 
kapeneminen

Kielitaitoisten osaajien 
puute yhteiskunnassa

Nuorten hyvinvoinnin 
heikentyminen
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POHDITTAVAKSI:

Mihin muuhun todistusvalinnan pisteytys voisi 
perustua kuin kunkin oppiaineen lukion 

oppimäärän laajuuteen?
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Todistusvalintaa on siis tarpeen kehittää…
(Lähde: opiskelijavalintojen kehittämishankkeen kartoituskysely kesäkuussa 2022)
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100 %

Lukiot Yliopistot

Kuinka tärkeä tavoite on pisteytysmallin selkeyttäminen?

1 ei lainkaan tärkeä 2 3 4 5 6 7 erittäin tärkeä



37

…mutta miten sitä pitäisi kehittää?

Yliopistot Lukiot

Kaikista aineista 
pitäisi saada 

saman verran 
pisteitä

Ei pidä joutua 
päättämään liian 
aikaisin, mihin 

hakee

Mahdollisuus 
painottaa oman 
alan kannalta 

keskeisiä aineita

Mahdollisuus 
päättää vapaasti 
pisteytyksestä

Yliopistojen 
autonomia

Lukiolaisen 
vapaus 

etsiä omaa 
alaansa

Paljon erilaisia pisteytysmalleja 
Mahdollisimman yhtenäinen pisteytys

Etsitään tutkien ja keskustellen
yhteinen ymmärrys oikeasta tasapainosta



GALLUP: Mikä painaa vaakakupissa ja 
kuinka paljon? 



Todistusvalinnan 
kehittämisen aikajana



Todistusvalinnan kehittäminen 2022-2023

marras

joulu

tammi

helmi

maalis

huhti

touko

kesä

heinä

elo

Asiantuntijatyöryhmä työskentelee
Vuorovaikutuksessa valintojen ydinryhmän ja koulutusvararehtoreiden kanssa

Yliopistot päättävät 
pisteytyksestä 

31.8.2023 mennessä

otakantaa.fi
18.11.-23.12.

Luonnos 
pisteytysmallin 
päivittämisestä

31.3.

18.11.

Todistusvalinta-
webinaari (yo)

Tiedotus 
todistusvalinnan 
pisteytyksestä 
2026 lähtien

Lausunto-
kierros

31.3.- 21.4.

4.4.

Todistusvalinta-
webinaari

UNIFI-
koulutusvararehtorit 

antavat esityksen 
pisteytyksestä 17.5.

Todistusvalintatutkimus

16.2.

Opiskelijavalintawebinaari 
(yo + sidosryhmät)

otakantaa.fi
16.2.-16.3.



blogs.helsinki.fi/valintahanke
valintahanke@helsinki.fi

Kiitos!
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• Webinaarin jatkot otakantaa.fi-palvelussa 23.12.2022 asti

• Seuraavat webinaarit

o 16.2.2023 yliopistojen ja toisen asteen toimijoiden yhteinen opiskelijavalintawebinaari

o 4.4.2023 todistusvalinnan pisteytysluonnoksen julkistamiswebinaari

• Lausuntokierros todistusvalinnan pisteytysluonnoksesta 31.3. – 21.4.2023

Katso kaikki vaikuttamisen paikat:
https://blogs.helsinki.fi/valintahanke/osallistu-opiskelijavalintojen-kehittamiseen/

Osallistu opiskelijavalintojen 
kehittämiseen!


