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Tutkimuskysymykset

1. Miten todistusvalinnan pisteytysmalli vaikuttaa opiskelijavalintaan?

a) Miten ylioppilasaineiden suhteellisen painoarvon muuttaminen pisteytyksessä muuttaa sitä, ketkä ja minkälaiset hakijat 
tulevat valituiksi olettaen, että muutoksilla ei ole vaikutusta hakukäyttäytymiseen? 

2. Miten todistusvalinnan pisteytysmalli vaikuttaa yliopisto-opiskelijoiden opinnoissa menestymiseen ja alalla 
pysymiseen?

a) Miten eri ylioppilasaineiden arvosanat ja todistusvalinnan pisteet ennustavat opintopistekertymiä, kurssiarvosanoja, 
valmistumisnopeutta ja -todennäköisyyttä sekä alan vaihtamista eri koulutusaloilla? 

b) Millaisia ovat todistusvalinnan kautta opintonsa yliopistossa aloittaneiden kokemukset opintojen etenemisestä sekä 
käsitykset omasta opiskelukyvystä ja hyvinvoinnista verrattuna muulla tavalla valituiksi tulleisiin?

3. Miten todistusvalinnan pisteytysmalli vaikuttaa lukiolaisten ainevalintoihin ja niihin sitoutumiseen, kirjoituskertojen 
hajauttamiseen ja uusimiseen sekä tutkinnon suoritusaikaan, mahdollisuuteen tehdä toisen asteen opintoja laajasti 
kiinnostuksen kohteiden mukaan sekä alan valintaan?

a) Minkälaisia eroja todistusvalinnan pisteytysmallille enemmän ja vähemmän altistuneiden lukiolaiskohorttien 
välillä on eri lukioaineiden aloittamisessa, suorittamisessa ja kirjoittamisessa, ylioppilaskirjoituksiin 
osallistumisessa ja lukio-opintojen kokonaiskestossa?

b) Miten lukiolaisten ainevalinnat ja suoriutuminen lukio-opinnoissa ovat yhteydessä hakeutumiseen ja pääsyyn eri 
yliopistojen koulutusaloille ennen ja jälkeen pisteytysmallin käyttöönoton?



Aineistot

• Lukiolaisten opintosuoritukset: Tilastokeskuksen opiskelija-aineistot (1968-2019), 

Ylioppilastutkintolautakunnan aineisto (1967-2020) ja tutkintorekisteri (1971-2019)

• Voidaan tarkastella edustavasti 2017 mennessä lukio-opinnot aloittaneita ja osin myös 2018 aloittaneita

• Jatko-opintoihin hakeutuminen ja pääsy: opiskelijavalintarekisteri (2015-21)

• Peruskouluarvosanat: toisen asteen yhteishakurekisteri (1985-2020)

• Perhetausta ja muut taustaominaisuudet: Tilastokeskuksen rekisteriaineistot

• Täydentävää tietoa tilastopalvelu Vipusesta



Lukio-opintojen kulku

• Edellä mainittuja aineistoja yhdistelemällä pystytään tarkastelemaan eri ylioppilaskokeiden 

suorittamista, opintojen valmistumista ja jatko-opintoihin hakeutumista lukion aloitusvuoden mukaan

• Lukiolaiskohorttien välisiä eroja mm. perhetaustassa ja aiemmassa opintomenestyksessä tarkoitus 

jatkossa kontrolloida regressioanalyyseillä

• Alustavien tulosten perusteella lukio-opintojen valmistuminen on hidastunut 

opiskelijavalintauudistuksen jälkeen, mutta opintojen läpäisytodennäköisyydessä tai jatko-opintoihin 

hakeutumisessa ei merkittäviä muutoksia

• Opiskelijavalintauudistukselle altistuneet (2017 ja 2018 aloittaneet) lukiolaiskohortit tulleet aiempia 

kohortteja todennäköisemmin hyväksytyksi aikaisin korkeakouluopintoihin
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Lukio-opintojen yhteys jatko-opintoihin 
hakeutumiseen ja pääsyyn
• Tarkastellaan 15 ylioppilasaineen kirjoittamisen yhteyttä todennäköisyyteen, että kevään 

yhteishakuun 2015-2021 osallistunut hakija hakee tai tulee valituksi yliopistoon tai tietylle yliopiston 

koulutusalalle

• Rajaus suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneisiin ensikertalaisiin

• Vuosikohtaiset probit-regressiomallit, joissa indikaattorit eri aineiden suorituksille hyväksyttävästi (arvosana 

A, B, C tai M) tai vähintään kiitettävästi (arvosana E tai L)

• Äidinkielen tapauksessa tarkastellaan henkilön parasta suoritusta suomen, ruotsin ja saamen sekä 

suomi/ruotsi toisena kielenä –kokeissa

• Muut aineet: pitkä englanti, keskipitkä ruotsi, lyhyt saksa, pitkä ja lyhyt matematiikka, biologia, fysiikka, 

maantiede, historia, kemia, psykologia, terveystieto, uskonto (ev.lut.), yhteiskuntaoppi (+ reaalikoe 

vanhempien hakijoiden osalta)

• Kontrollimuuttujat: äidinkieli, ikä, sukupuoli, vanhempien koulutusaste ja vanhempien tulot



Lukio-opintojen yhteys jatko-opintoihin 
hakeutumiseen ja pääsyyn
• Koulutusalajako (esityksessä keskitytään lihavoituihin aloihin):

• Kasvatusalat

• Humanistiset alat

• Taidealat

• Yhteiskunnalliset alat

• Psykologia

• Kauppa ja hallinto

• Oikeustieteet

• Luonnontieteet

• Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)

• Tekniikan alat

• Maa- ja metsätalousalat

• Suun terveydenhuolto

• Lääketiede

• Muut terveys- ja hyvinvointialat

• Palvelualat



Alustavia päätelmiä tuloksista

• Yleisesti ottaen eri ylioppilaskokeiden suorittamisen ja korkeiden ylioppilasarvosanojen yhteys 
yliopistoon valituksi tulemiseen on voimistunut valintauudistuksen jälkeen

• Suhteellinen muutos pitkän matematiikan E/L:n yhteydessä valituksi tulemiseen pienempi kuin monien 
muiden ylioppilaskoesuoritusten (esim. äidinkielen, lyhyen matematiikan ja uskonnon E/L)

• Ylioppilassuoritusten yhteydessä hakukäyttäytymiseen vähemmän muutoksia

• Hyvin ylioppilaskirjoituksissa menestyvät näyttävät siis menestyvän aiempaa paremmin
opiskelijavalinnoissa

• Kasvatustieteiden opiskelijavalinnassa lyhyen matematiikan E/L:n kirjoittaneet pärjäävät 
suhteellisesti aiempaa selvästi paremmin

• Oikeustieteiden valinnassa lyhyen/pitkän matematiikan tai uskonnon E/L:n kirjoittaneiden 
suhteellinen hyväksymistodennäköisyys kasvanut selvästi

• Lääketieteen valinnassa biologian kirjoittaneiden ja fysiikasta E/L:n saaneiden suhteellinen 
hyväksymistodennäköisyys myös kasvanut
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