
Yliopistojen opiskelijavalintojen 

kehittäminen
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Yliopistojen opiskelijavalintojen haasteita
Todistusvalinnan 
monimutkaisuus

•Lukuisat pisteytystaulukot

•Painotetut aineet ja 
kynnysehdot

Opiskelijavalinnan 
aikataulu

•Lähes kaikki valmistautuvat 
kokeisiin

•Päällekkäiset valintakokeet

Valintakokeiden 
kuormittavuus

•Hakija ei ehdi valmistautua moniin 
valintakokeisiin

•Yliopistojen resurssit

Vaikutukset lukioaikaan

•Ylioppilaskirjoituksiin kohdistuva paine

•Matematiikan oikea painotus

•Huoli lukion yleissivistävyyden 
heikkenemisestä

Valintakokeiden rooli

•Mitä mitataan kokeella, 
johon kaikki eivät osallistu?

•Valintaväylien kirjo
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Tavoitteena selkeät, toimivat ja vähemmän 
kuormittavat opiskelijavalinnat

Todistusvalinnan 
pisteytys 
selkiytyy

Samalla 
valintakokeella 

voi hakea 
useammalle 

alalle

Kaikkien ei 
tarvitse 

valmistautua 
valintakokeisiin
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Kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon, 
yliopistojen alakohtaiseen asiantuntemukseen 
ja yhteistyöhön
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Todistusvalintaan liittyvät kysymykset

Miten todistusvalinta vaikuttaa lukiolaisiin?

• Ainevalinnat ja mahdollisuus tehdä opintoja oman kiinnostuksen mukaan
• Koulutusalan valinta 
• Hyvinvointi

Miten todistusvalinta vaikuttaa yliopisto-opiskelijoihin?

• Erot eri tavoilla valittujen opintomenestyksessä

• Erot eri tavoilla valittujen alan vaihtamisessa opintojen alkumetreillä

• Todistusvalinnalla valittujen kokemukset ja käsitykset omasta opiskelukyvystä ja hyvinvoinnista

Miten todistusvalinnan pisteytysmalli vaikuttaa opiskelijavalintaan?

• Eri aineiden suhteellisen painoarvon muuttamisen vaikutukset valinnan lopputulokseen

• Erilaisten pisteytystaulukoiden merkitys
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Valintakoevalintaan liittyvät kysymykset

Nykyisten valintakokeiden toimivuus

• Mitä valintakokeet mittaavat?

• Miten eri tietojen ja taitojen mittaamisessa on onnistuttu?

• Miten tärkeää näiden tietojen ja taitojen mittaaminen on opinnoissa menestymisen kannalta?

Valintakokeiden yhtäläisyydet ja valintakoeyhteistyö

• Kuinka paljon sisällöllistä yhtäläisyyttä eri valintakokeiden välillä on?

• Mitä vaikutuksia valintakoeyhteistyöllä on valintojen onnistumisen kannalta?

Valintakokeiden tulevaisuus

• Mitä tietoja ja taitoja valintakokeilla pitäisi mitata tulevaisuudessa?

• Mitä hyviä ja huonoja puolia nykyisessä valintakoevalinnan menettelyssä on?
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Opiskelijavalintoja kehitetään kokonaisuutena
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Todistusvalinnan pisteytyksen päivittäminen

• Tehdään tarvittavat päivitykset

o todistusvalinnassa pisteytettäviin aineisiin

o eri aineista annettaviin pisteisiin

o painotettujen aineiden ja kynnysehtojen 
käyttöön

• Pyritään ratkomaan nykyisen 
todistusvalinnan ongelmia

o Tunnistetaan myös todistusvalinnan 
kehittämisen rajat

TAVOITE: 
selkeät 

pisteytysmallit 
ja vähemmän 

pistetaulukoita

2022

2023

2024

2025

Todistusvalinta-

tutkimus Pisteytyksen 

kehittäminen

Päätökset 

pisteytys-

mallista 2023

Uusi 

pisteytys 

käyttöön 

2026

Lähtökohtana tutkittu tieto ja yhteinen keskustelu
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Valintakoevalinnan kehittäminen

TAVOITE: 
vähemmän 

valintakokeita ja 
mahdollisuus 

hakea 
useammalle 

alalle

• Yhteiset valintakoeosiot mittaamaan 

keskeisiä valmiuksia

• Osioista kootaan 

valintakoekokonaisuudet eri 

koulutusaloille

• Huomioidaan se, että yli puolet uusista 

opiskelijoista hyväksytään opintoihin 

ilman valintakoetta

2022

2023

2024

2025

Valintakoetutkimus
Uudet koeosiot ja 

koulutusalojen ryhmittely

Uusien kokeiden 

laatiminen

Uudet 

digikokeet 

käyttöön 

2025

Lähtökohtana tutkittu tieto ja yhteinen keskustelu
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Opiskelijavalintojen aikataulun kehittäminen

TAVOITE: 
todistus-
valinnalla 

hyväksytyt eivät 
valmistaudu 

valintakokeisiin

2022

2023

2024

2025

Aikataulun kehittäminen

• Todistusvalinnan tulosten ja 

valintakokeiden väliin mahdollisimman 

paljon aikaa

o Ihannetilanteessa todistusvalinnan tulokset ja 

valintakokeiden ennakkomateriaalit julkaistaan 

samanaikaisesti

• Avainasemassa valintakokeiden 

vähentäminen ja kehittäminen
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Osallistu keskusteluun yliopistojen 
opiskelijavalinnoista!
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• Kyselyt yliopistojen koulutusaloille ja toisen 
asteen oppilaitoksille kesäkuussa 2022

• Webinaareja koulutusaloille ja sidosryhmille 
syksystä 2022 lähtien

• Seuraa ja kommentoi hankkeen blogia: 
https://blogs.helsinki.fi/valintahanke/

• Lähetä sähköpostia: 
valintahanke@helsinki.fi

Yliopistojen opiskelijavalintojen 
kehittämishanke 2022-2025

PERUSTIEDOT HANKKEESTA

Unifi ry:n koulutusvararehtoreiden käynnistämä
kaikkien yliopistojen yhteinen hanke
• OKM mukana rahoittamassa

Tutkimuspalvelut 
• Todistusvalintatutkimuksesta vastaavat VATT, Labore ja Otus
• Valintakoetutkimuksesta vastaavat Otus ja Labore

Henkilöstö ja ohjaus
• projektipäällikkö Tanja Juurus
• koordinaattori Milla Rautakorpi
• ohjausryhmän puheenjohtaja Marja-Leena Laakso ja 

varapuheenjohtaja Petri Suomala (2022-2023)



blogs.helsinki.fi/valintahanke

valintahanke@helsinki.fi

Kiitos!


