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Aineistot

• Lukiolaisten opintosuoritukset: Tilastokeskuksen opiskelija-aineisto (1995-2019) ja 

Ylioppilastutkintolautakunnan aineisto (1967-2020)

• Rajaus suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittajiin

• Pääasiallinen tarkastelujakso 3,5 vuotta (keväällä aloittaneilla 4 vuotta) opintojen aloittamisesta

• 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 (1985-2019)

• Perhetausta ja muut taustaominaisuudet: Tilastokeskuksen rekisteriaineistot

• Täydentävää tietoa tilastopalvelu Vipusesta



Lukio-opiskelijoiden valinnat 
lukion aloitusvuoden mukaan



Lukio-opinnoista valmistuminen ja jatko-
opintoihin haku
• Tulosten perusteella lukio-opinnoista valmistuminen hidastunut opiskelijavalintauudistuksen 

yhteydessä

• 3,5 vuodessa valmistuneiden osuus vähentynyt prosenttiyksiköllä 

• Ei kuitenkaan merkkejä opintojen läpäisyn vähenemisestä 

• 4,5 vuodessa jatko-opintoihin hakeneiden osuus pysynyt ennallaan 

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

kohortteja todennäköisemmin hyväksytyksi aikaisin korkeakouluopintoihin



Lukio-opintojen aloittaminen ja 
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Jatko-opintoihin haku ja pääsy
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Ylioppilaskirjoituksiin osallistuminen ja 
ainevalinnat
• Ei merkittäviä muutoksia todennäköisyydessä osallistua ylioppilaskirjoituksiin tai uusia 

ylioppilaskokeita 3,5 vuoden sisällä opintojen aloittamisesta

• 2017 opintonsa aloittaneet ilmoittautuneet selvästi aiempia kohortteja useammin kolmelle tai 

useammalle tutkintokerralle sekä suorittaneet useampia kokeita ja useamman aineen kokeita

• Opiskelijavalintauudistuksen yhteydessä useimpien ylioppilasaineiden kohdalla kasvua suorittajien 

osuudessa

• Useiden aineiden kohdalla (mm. pitkä matematiikka, biologia, fysiikka, kemia ja terveystieto) muutokset 

käynnistyneet jo selvästi ennen uudistusta

• Joidenkin aineiden kohdalla (mm. historia ja uskonto) osallistujamäärän lasku pysähtynyt uudistuksen 

yhteydessä



Ylioppilaskirjoituksiin osallistuminen
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Ylioppilaskirjoituksiin osallistuminen
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Ylioppilaskirjoitusten ainevalinnat
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Ylioppilaskirjoitusten ainevalinnat
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Valikoituminen yo-kokeisiin 
peruskouluarvosanojen mukaan
• Tarkastellaan ylioppilaskirjoituksiin osallistuneiden ja osallistumattomien sekä eri aineita 

kirjoittaneiden suhteellista äidinkielen ja matematiikan lähtötasoa (= ryhmän peruskoulun 

päättötodistusarvosanojen keskiarvo suhteessa lukiokohortin keskiarvoon)

• Katsottu myös eri arvosanoja saaneiden lähtötasoa, mutta päätelmät näistä tuloksista keskeneräiset

• Opiskelijavalintauudistuksen yhteydessä tapahtuneet muutokset ylioppilaskirjoituksiin 

osallistuneiden ja osallistumattomien suhteellisessa lähtötasossa vähäisiä/epäselviä

• 2016-17 aloittaneiden joukossa matematiikan ja monien reaaliaineiden kirjoittajat suhteelliselta 

matematiikan lähtötasoltaan heikompia verrattuna aiempiin kohortteihin

• Suhteellinen äidinkielen lähtötaso yleisesti vakaampi

• Kuitenkin selvää laskua mm. terveystiedon ja yhteiskuntaopin kirjoittaneilla 



Valikoituminen yo-kokeisiin 
peruskouluarvosanojen mukaan
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Valikoituminen yo-kokeisiin 
peruskouluarvosanojen mukaan



Valikoituminen yo-kokeisiin 
peruskouluarvosanojen mukaan



Valikoituminen yo-kokeisiin 
peruskouluarvosanojen mukaan



Ylioppilaskirjoitusten yhteys 
jatko-opintoihin hakemiseen 

ja pääsyyn



Ylioppilaskirjoitusten yhteys jatko-
opintoihin hakemiseen 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



Ylioppilaskirjoitusten yhteys jatko-
opintoihin hakemiseen ja pääsyyn
• Tulosten tulkinnassa huomioitava, että yo-suoritusten tilastollinen yhteys jatko-opintoihin 

hakemiseen ja pääsyyn riippuu useista tekijöistä

• Yo-kokeita suorittavien määrä ja laatu

• Jatko-opintoihin hakevien määrä ja laatu

• Yo-todistuksesta valinnassa saatavat pisteet

→ Tulosten pohjalta ei voida vetää suoria johtopäätöksiä yo-kokeiden painoarvon muutoksesta 

opiskelijavalinnassa



Yliopistoon haku ja valituksi tuleminen

• 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



Yliopistoon haku ja valituksi tuleminen
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Yliopistoon haku ja valituksi tuleminen



Matematiikan yo-arvosanojen yhteys 
valituksi tulemiseen eri koulutusaloilla
• Koulutusalajako:

• Kasvatusalat

• Humanistiset alat

• Yhteiskunnalliset alat

• Psykologia

• Kauppa ja hallinto

• Oikeustieteet

• Luonnontieteet

• Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)

• Tekniikan alat

• Maa- ja metsätalousalat

• Suun terveydenhuolto

• Lääketiede

• Muut terveys- ja hyvinvointialat



Matematiikan yo-arvosanojen yhteys 
valituksi tulemiseen eri koulutusaloilla
• Matematiikan suoritusten positiivinen yhteys valituksi tulemisen todennäköisyyteen vahvistunut 

suurimmalla osalla aloista todistusvalinnan yleistymisen myötä

• Erityisen iso muutos yhteiskunnallisilla aloilla, joilla positiivista yhteyttä ei aiemmin ollut

• Kasvatustieteissä erityisesti lyhyen matematiikan E/L:n positiivinen yhteys valintaan vahvistunut (ei 

niinkään pitkän matematiikan E/L:n)

• Terveys- ja hyvinvointialoilla muutokset tilastollisesti epäselviä

• Poikkeuksena humanistiset alat, joilla pitkän matematiikan E/L:n negatiivinen yhteys valituksi 

tulemisen todennäköisyyteen vahvistunut

• Selittynee osin pitkän matematiikan kirjoittajien vähentyneellä hakeutumisella humanistisille aloille



Matematiikan yo-arvosanojen yhteys 
valituksi tulemiseen eri koulutusaloilla



Matematiikan yo-arvosanojen yhteys 
valituksi tulemiseen eri koulutusaloilla



Matematiikan yo-arvosanojen yhteys 
valituksi tulemiseen eri koulutusaloilla



Matematiikan yo-arvosanojen yhteys 
valituksi tulemiseen eri koulutusaloilla



Loppupäätelmät

• Opiskelijavalintauudistuksen yhteydessä näkyy useita selviä muutoksia lukio-opintojen kulussa, 

ainevalinnoissa ja ainevalintojen merkityksessä jatko-opintoihin pääsyn kannalta

• Valmistuminen hidastunut

• Tutkintokertojen määrä sekä tehtyjen kokeiden ja kirjoitettujen aineiden määrä kasvanut

• Yo-kokeiden suorittamisen ja yo-koetulosten yhteys yliopistoon ja eri koulutusaloille valituksi tulemiseen 

voimistunut

• Odotetusti ylioppilaskokeisiin siis panostetaan selvästi aiempaa enemmän, ja niillä näyttää olevan 

aiempaa enemmän merkitystä yliopistojen opiskelijavalinnassa

• Lukio-opintojen ja ylioppilaskirjoitusten kuormittavuudessa oletettavasti myös kasvua

• Tulokset eivät toisaalta viittaa lukio-opintojen yleissivistävyyden heikentymiseen, vaan pikemminkin 

vahvistumiseen
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