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Webinaarin avaus: Kehittämishankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja 

vararehtori Marja-Leena Laakso
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12.15 Webinaarin avaus

vararehtori Marja-Leena Laakso (Jyväskylän yliopisto, yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry)

12.25 Opiskelijavalintojen kehittämisen haasteet

projektipäällikkö Tanja Juurus (yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2022-2025)

12.40 Yliopistojen opiskelijavalinnat lukiolaisen ja yliopisto-opiskelijan silmin

Tutkittua tietoa lukiolaisten kokemuksista - tutkija Sirkku Kupiainen (Helsingin yliopisto, UUSVALU-hanke)

Tutkittua tietoa opiskelijavalintauudistuksen yhteydestä lukion aikaisiin valintoihin – tutkimusjohtaja Tuomo Suhonen (Labore)

Tutkittua tietoa yliopisto-opiskelijoiden kokemuksista – tutkija Tina Lauronen (Otus)

Kommenttipuheenvuoro opiskelijavalintojen vaikutuksista lukiolaisiin ja lukioihin – opinto-ohjaaja Heini Kelosaari (SOPO ry)

Lukiolaisten kommenttipuheenvuoro – puheenjohtaja Ella Siltanen (Suomen Lukiolaisten Liitto)

14.00 TAUKO

14.15 Opiskelijavalinnat yliopistojen silmin

Tutkittua tietoa eri valintatapojen yhteydestä opiskelija-ainekseen – erikoistutkija Tuomo Virkola (VATT) ja tutkimusjohtaja Tuomo Suhonen (Labore)

Tutkittua tietoa yliopistolaisten ajatuksista liittyen valintakokeisiin ja niiden kehittämiseen – tutkija Jukka-Pekka Jänkälä (Otus)

15.00 Todistusvalinnan kehittämisen reunaehtoja ja suuntaviivoja

Tutkittua tietoa todistusvalinnan pisteytystapojen yhteydestä opiskelijavalinnan lopputulokseen – erikoistutkija Tuomo Virkola (VATT)

Näkökulmia todistusvalinnan kehittämiseen – projektipäällikkö Tanja Juurus

15.45 Webinaari päättyy

Webinaarin ohjelma

Kysymyksille ja keskustelulle on varattu 

aikaa kunkin asiakokonaisuuden 

loppuun. 

Kysymykset ja kommentit Q&A:n kautta



• 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



Opiskelijavalintojen kehittämisen haasteet

Projektipäällikkö Tanja Juurus
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Haaste 1: Yliopistojen opiskelijavalinnoille 
on ladattu valtava määrä tehtäviä



Yliopistojen opiskelijavalinnat ovat…

Tapa laittaa hakijat 

järjestykseen

Tapa nopeuttaa 

siirtymistä 

korkeakoulutukseen

Tapa mitata 

motivaatiota

Tapa tutustuttaa 

koulutusalaan

Tapa ennustaa 

opintomenestystä

Tapa mitata 

alakohtaista 

osaamista

Tapa saada 

Suomen 

huoltosuhde 

kuntoon

Tapa mitata 

kiinnostusta alaa 

kohtaan

Tapa vastata 

työmarkkinoiden 

tarpeisiin

Tapa mitata alalle 

soveltuvuutta

Tapa mitata yleisiä 

opiskeluvalmiuksia
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Haaste 2: Yliopistojen opiskelijavalinnoilla 
on iso vaikutus
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2019 2020 2021 2022 Lähde: YTL

Opiskelijavalinnat näkyvät lukioissa ja 
ylioppilaskirjoituksissa



Opiskelijavalinnat ovat yhteiskunnallisesti 
kiinnostava teema

Yle 27.1.2022

HS 2.12.2021

Yle 21.9.2022
ESS 13.2.2021

IS 3.6.2022
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Tiesitkö, että…

…monilla aloilla lyhyen matematiikan M 

antaa paremmat pisteet kuin pitkän C?
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Tiesitkö, että…

…vuoden 2022 toisessa yhteishaussa 

41 % hyväksyttiin valintakokeen perusteella?
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Tiesitkö, että…

…vuonna 2022 yliopistossa opintonsa 

aloittaneista lähes 69 % ei ollut kirjoittanut 

yhtään L-arvosanaa, ja arvosanojen keskiarvo 

oli M?

…mihinkään hakukohteeseen todistusvalinnassa 

pääsemiseen ei vaadita pelkkiä älliä?
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Haaste 3: Yliopistojen opiskelijavalinnoissa 
pitää ottaa huomioon monta asiaa



”[LUMA-] osaamistason nostamisesta ja määrällisestä painottamista tarvittaville aloille ovat 

vastuussa erityisesti korkeakoulutuksen toimijat ja opetushallinnon ala.

LUMA-osaaminen läpäisee yhteiskunnan toiminnot. Strategiaa seuraaviksi toimenpiteiksi 

tulee tunnistaa LUMA-osaamistason nostaminen opetuksessa ja työelämässä, LUMA-

ammattilaisten ja LUMA-osaajien työvoimatarjonnan kasvattaminen, työnantajien LUMA-

osaamistarpeeseen vastaaminen sekä yksilöiden ja yhteisöjen LUMA-kyvykkyyksien 

parantaminen”

Suomen LUMA-strategia 2030



”Kulttuurisuhteet, talouselämä ja kansainvälistyvät yritykset tarvitsevat kieli- ja 

kulttuuritaitoisia asiantuntijoita, jotka osaavat muitakin kieliä kuin englantia. Mitä 

monipuolisempiin ja vaativampiin tehtäviin nuori tähtää työelämässä, sitä tärkeämpää 

vieraiden kielten osaaminen on.

Nykytilanteessa korkeakoulujen todistusvalinnan pisteytysjärjestelmä ohjaa opiskelijoita ja 

sitä kautta myös suomalaista yhteiskuntaa kapean osaamisen suuntaan. Kieliaineiden 

opiskelun väheneminen niin lukioissa kuin korkeakouluissa on vakava ja myös laajasti 

tunnistettu yhteiskunnallinen huoli”

Kielikoulutuspolitiikan verkoston kannanotto 
14.11.2022
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Täytyy siis tehdä opiskelijavalinta…

…joka nopeuttaa siirtymistä toiselta asteelta korkeakoulutukseen 

aiheuttamatta lukiolaisille liikaa paineita ja kuormitusta ja samalla ohjaa 

valitsemaan matemaattisia aineita ja kieliä, mutta toisaalta tekemään 

opintoja oman kiinnostuksen mukaisesti lukion yleissivistävyyden 

säilyttäen, ja joka mittaa alakohtaista osaamista ja motivaatiota sekä 

kunkin alan työelämässä tarvittavia valmiuksia muistaen kuitenkin sen, 

että alalla kuin alalla tarvitaan tiettyjä yleisiä opiskeluvalmiuksia, ja että 

todistusvalinnalla valittujen ja valintakokeella valittujen valmiudet eivät 

voi olla kovin erilaiset, mutta ei ole järkevää luoda yo-kokeiden 

kopiotakaan.
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Vaikutukset 

nuoriin

Vaikutukset 

toiselle 

asteelle

LUMA-

osaamisen 

heikkeneminen

Kielivarannon 

kapeneminen

Ikäluokkien 

pieneneminen

Tasa-arvo, 

yhdenvertaisuus, 

saavutettavuus

Osaajapula

Sosiaalinen 

liikkuvuus

Saadaan 

osaavia 

opiskelijoita…

…jotka myös 

valmistuvat
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Bonushaaste: Opiskelijavalinnoissa valintoja 
tekevät niin yliopistot kuin hakijat



23

Miten yliopistoissa nähdään hakijat?
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Todellisuudessa kilpaillaan pitkälti samoista 
hakijoista
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Mikä on haaveammattisi?
HS 24.1.2023

Leo, 18: ”En näe 

tulevaisuuden tekemisiäni 

niinkään minkään tietyn 

ammatin kautta. Haluan 

tehdä jotain sellaista, jossa 

saan olla vaikuttamassa 

itselleni tärkeisiin asioihin” 

Saana, 19: ”Alun perin 

haaveilin yrittäjyydestä, mutta 

nyt ajattelen, että suuntaudun 

ehkä media-alalle valo- ja 

äänisuunnitteluun tai sitten 

teen jotain työtä lasten 

kanssa”

Eero, 16: ”Pienenä halusin 

olla rock-tähti. Nyt ajattelen, 

ettei minun tarvitse olla tähti 

tai edes rock, mutta jotain 

musahommia haluan tehdä”

Iisak, 16: 

”Historianopettaja 

tai -professori”

Mai, 16: 

”Kuvataiteilija tai 

sisustusarkkitehti”

Ariella, 18: 

”Arkkitehti”

Olga, 16: 

”Psykologi”

Emil, 18: ” Haluan tehdä 

jotain, jossa saisin käyttää 

kaikkia neljää raajaani, 

puhua ihmisille ja heidän 

kanssaan. Työilmapiirin pitää 

ehdottomasti olla hyvä.”
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Kullakin hakijalla on oma käsityksensä itselleen sopivien opiskelupaikkojen 
paremmuusjärjestyksestä ja oppilaitoksilla on oma käsityksensä heille sopivien 
opiskelijoiden paremmuusjärjestyksestä. 

• Oppilaitokset siis kilpailevat hakijoista ja hakijat oppilaitoksista, joten jokaisen hakijan ja 
oppilaitoksen täytyy sekä valita että tulla valituksi.

Hakija ei voi tehdä lukion ainevalintoja monen erilaisen taulukon mukaisesti 
ja/tai panostaa suureen määrään valintakokeita

• Hakijan ei välttämättä kannata hakea opiskelupaikkaa, jossa hän mieluiten opiskelisi, vaan 
hän joutuu tasapainottelemaan todellisten toiveidensa ja eri koulutusohjelmiin pääsemisen 
todennäköisyyksien välillä
→ taktikointi → niin korkeakoulujen kuin hakijoidenkin kannalta huono lopputulos

Pekkarinen, T. & Sarvimäki, M. (2016). Parempi tapa valita korkeakouluopiskelijat. VATT Policy Brief. https://vatt.fi/parempi-tapa-valita-korkeakouluopiskelijat

Kaksisuuntaisten markkinoiden teoria
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Alan 1 

pisteytys

Alan 2 

pisteytys

Alan 3 

pisteytys

Alan 1 

valintakoe

Alan 3 

valintakoe

Alan 2 

valintakoe

Hakija joutuu 

päättämään, mihin 

panostaa, jolloin hän 

ehkä poisvalitsee

häntä oikeasti 

kiinnostavimman alan, 

jos riski on liian suuri

Yliopisto ei saa tietää, 

että olisi saanut 

motivoituneen ja 

lahjakkaan opiskelijan
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Hakija voi hakea 

ensisijaisesti häntä 

eniten kiinnostaviin 

hakukohteisiin 

(ja löytää myös 

uusia)

Yliopisto saa parhaat 

alasta kiinnostuneet 

opiskelijat

Alojen 

1, 2 ja 3 

pisteytys

Alojen 

1, 2 ja 3 

valintakoe 



blogs.helsinki.fi/valintahanke

valintahanke@helsinki.fi

Kiitos!



Näkökulmia todistusvalinnan kehittämiseen

Projektipäällikkö Tanja Juurus



tammi

helmi

maalis

huhti

touko

kesä

heinä

elo

Yliopistot päättävät pisteytyksestä 

31.8.2023 mennessä

Luonnos 

pisteytysmallin 

päivittämisestä 

31.3.

Lausunto-

kierros

31.3.- 21.4.

Asiantuntijatyöryhmä työskentelee
Vuorovaikutuksessa valintojen ydinryhmän ja 

koulutusvararehtoreiden kanssa

Todistusvalintatutkimus

Tiedotus 

pisteytyksestä 

2026 lähtien

Todistusvalinnan kehittäminen 2023

Esitys 

pisteytyksestä 

17.5.

Webinaari 

16.2.

otakantaa.fi 16.2.-16.3.

Webinaari 

4.4.
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Todistusvalinnan pisteytystä ohjaa osin 
ristiriitaiset tavoitteet

Yliopistot Lukiot

Useimmista 
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

Tasapainon löytämiseksi todistusvalintaa 

on tarkasteltava kokonaisuutena läpi sen kehittämisen
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• Huomattava selkiyttäminen 

o Vältettävä toisaalta liian suuria muutoksia, joilla voi olla uusia yllättäviä ohjausvaikutuksia

• Negatiivisten ohjausvaikutusten vähentäminen

o Keskeisenä tavoitteena lukiolaisen parempi mahdollisuus opiskella häntä kiinnostavia asioita

o Ohjausvaikutuksilta ei voida kokonaan välttyä eikä täydellistä pisteytystä ole olemassa

• Alalla tarvittava osaaminen pisteytyksen perusteena pelkän lukion oppimäärän laajuuden sijaan

o Matematiikan pisteytyksen korjaaminen aloilla, joilla pitkän matematiikan oppimäärän hallinta ei ole yhtä merkittävässä roolissa

o Äidinkielen (ja pitkän vieraan kielen) merkitys on tunnistettu kaikilla aloilla

Pisteytyksen keskeisiä lähtökohtia



34

Todistusvalinnan kehittäminen matematiikan 
näkökulmasta
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Hyviä uutisia matematiikan rintamalta

Kuva: OPH

Kuva: Tiina Tähkä, YTL

Kuva: OPH

Matematiikkaa kirjoitetaan 

aiempaa enemmän
• Matematiikan kirjoittamatta 

jättäminen vähentynyt

• Pitkän matematiikan 

kirjoittaminen lisääntynyt

• Lyhyen matematiikan 

kirjoittaminen palannut entiselle 

tasolle

Pitkää matematiikkaa 

opiskellaan aiempaa enemmän
• Pitkä matematiikka valitaan 

entistä useammin

• Erityisesti naiset valitsevat entistä 

useammin pitkän matematiikan
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Miten matematiikan pisteytyksessä tulisi 
huomioida…?

”…lukion pitkä ja lyhyt oppimäärä eivät ole saman oppimäärän 

järeä versio ja light versio (kuten joskus tunnutaan ajattelevan), 

vaan kyseessä on kaksi eri oppimäärää omine painotuksineen”
- Matematiikan apulaisprofessori Anna-Mari Ernvall-Hytönen, 2022

Matematiikan pitkä oppimäärä ja lyhyt 

oppimäärä antavat osin eri valmiudet
• Lyhyen matematiikan oppimäärä sisällöltään 

relevantimpi esim. humanistisilla ja 

yhteiskuntatieteellisillä aloilla?

• Yhteiset tavoitteet: Opetus kehittää laskemisen, luovan 

ajattelun sekä ilmiöiden mallintamisen, ennustamisen ja

ongelmien ratkaisemisen taitoja (LOPS 2021)

”Kuinka moni valitsee ensin pitkän matematiikan ison 

todistusvalinnan pistesaaliin toivossa ja matkalla kuitenkin 

pettymyksekseen tajuaa, että pitkän matematiikan opiskelu ei ole 

itseä varten? Tämä ei esim. näy ylioppilaskirjoituksiin 

ilmoittautumisessa ja siten niissä tilastoissa, mutta lukion arjessa 

sitäkin selvemmin”
- Opinto-ohjaaja Heini Kelosaari

https://blogs.helsinki.fi/valintahanke/2022/11/01/opinto-ohjaajien-ajatuksia-valintojen-

kehittamisesta-kirjoittajavieraana-opinto-ohjaaja-heini-kelosaari/

”…ohjausvaikutus fysiikan ja pitkän matematiikan 

opiskelemiseen ilman tosiasiallista kiinnostusta/kykyä on 

omiaan heikentämään opiskelijan kokonaistulosta: 

opiskelijoiden aika menee em. kahden aineen (tai ainakin pitkän 

matematiikan) opiskelemiseen, mikä yhä useammassa 

tapauksessa johtaa alisuoriutumiseen muissa oppiaineissa ja/tai 

muiden oppiaineiden, kuten vieraitten kielten 

valitsemattomuuteen tai keskeyttämiseen”
- Lukion rehtori hankkeen kartoituskyselyssä kesäkuussa 2022

Vaikutukset, jotka eivät näy tilastoissa
• Siirtyminen pitkästä matematiikasta lyhyeen lisääntynyt

• Pitkän matematiikan opiskeleminen ”väkisin”

• Muiden aineiden poisvalitseminen
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Olisiko tavoitteena matematiikan pisteytys, 
joka…

… kannustaa 
matematiikan 

opiskeluun

… kuvastaa 
nykyistä paremmin 

koulutusaloilla 
tarvittavaa 

(matemaattista) 
osaamista

… kannustaa 
valitsemaan 

matematiikan 
oppimäärän omien 

valmiuksien ja 
tavoitteiden 
mukaisesti
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Mutta entäs jos…?

…pitkän matematiikan 

opiskeleminen romahtaa, 

jos siitä ei saa kaikille 

aloille parhaita pisteitä?

…LUMA-aloille ei riitä enää 

hakijoita, jos matematiikan 

merkitys pisteytyksessä 

pienenee?

…Suomen LUMA-osaaminen 

heikkenee entisestään, jos 

lukiolaisia ei vahvasti ohjata 

valitsemaan pitkää 

matematiikkaa?

• Yliopistoissa on paljon aloja, 

joilla tarvitaan edelleen 

erinomaista matematiikan 

osaamista

• Pitkä matematiikka pitää 

useampia ovia auki

• Pitkän matematiikan 

opiskeleminen jatkossakin 

kaikilla aloilla vähintään yhtä 

kannattavaa kuin lyhyen

• Kiinnostus alaa kohtaan ei synny 

pisteytystaulukoilla

• Ohjautuvatko 

pisteytystaulukoiden takia pitkän 

matematiikan valinneet LUMA-

alalle, jos kiinnostuksen kohteet 

muualla?

• Kiinnostus ja pohja 

matemaattisille taidoille 

luodaan perusopetuksessa ja jo 

ennen; mikä on yliopistojen 

todellinen vaikutusmahdollisuus?

• Pitkän matematiikan 

heterogeenisemman 

opiskelijajoukon vaikutus 

matematiikan opetuksen 

laatuun ja LUMA-osaamiseen?Jo ennen vuotta 2020 

yliopistoihin valittiin 

suhteessa huomattavan 

paljon pitkän 

matematiikan kirjoittajia 
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Todistusvalinnan kehittäminen lyhyiden 
vieraiden kielten näkökulmasta



40

Lyhyiden vieraiden kielten kirjoittaminen 
vähenee koko ajan, mikä näkyy myös yliopistoissa

Kuva: Tiina Tähkä, YTL

Lyhyet vieraat kielet yo-tutkinnossa:

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Englanti Saksa Venäjä Espanja Ranska

Lyhyet vieraat kielet yliopistossa aloittaneilla:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lähde: Vipunen
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Olisiko tavoitteena kielten pisteytys, joka…

… kannustaa 
vieraiden 
kieltenkin 
opiskeluun

… kannustaa 
kirjoittamaan 

opiskellun 
oppimäärän 
mukaisen 

vieraan kielen 
ylioppilaskokeen

… lisää 
mahdollisuuksia 

tehdä aine-
valinnat oman 
kiinnostuksen 

mukaan
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Mutta entäs jos…?

…lyhyiden kielten opiskelu 

lisääntyy räjähdysmäisesti? 

…jatkossa alalle X pääsee 

pelkkien kielten pisteillä?

…muita aineita opiskellaan 

vähemmän, jos kieliä 

opiskellaan enemmän ja 

taas lukion yleissivistävyys 

kärsii?

• Uuden kielen opiskeleminen on 

vaativaa ja vaatii aitoa 

kiinnostusta

• Nyt lyhyitä vieraita kieliä (pl. 

englanti) kirjoittaa alle 10 %

• Reaaliaineet ja matematiikka 

ovat lukion opetussuunnitelman 

pakollisia aineita, joita 

opiskellaan joka tapauksessa 

• Harva pystyy ottamaan haltuun 

useita uusia lyhyitä kieliä

• Useampaa kuin yhtä lyhyttä 

vierasta kieltä on opiskellut 

n. 7 % vuonna 2022 lukion 

suorittaneista

• Kielistä hyvin kiinnostunut 

hakija todennäköisesti hakee 

alalle, jolla kielten osaaminen 

on tärkeää



blogs.helsinki.fi/valintahanke

valintahanke@helsinki.fi

Kiitos!
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• Webinaarin jatkot otakantaa.fi-palvelussa 16.3.2023 asti

• 4.4.2023 klo 9-11 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!


