


 
Kasvatustieteiden tiedekunta  Tiivistelmä opinnäytetyöstä 

 
Kasvatustieteen koulutus 

  

Tekijä 
 Elisa Palosaari     

      

Työn nimi 
Oulun yliopiston kasvatustieteen koulutusohjelman opiskelijavalinta - Kirjallisuuskuulustelusta aineistopohjaiseen 

valintakokeeseen  

Pääaine 
 Kasvatustiede     

Työn laji 
(KM) pro gradu -tutkielma       

Aika 
Toukokuu 2013      

Sivumäärä 
 107 ja liitteet (3 kpl)     

Tiivistelmä 

Oulun yliopiston kasvatustieteen koulutusohjelman valintakoe muutettiin vuonna 2010 

aineistopohjaiseksi, jota ennen se toteutettiin kirjallisuuskuulusteluna. Tutkimuksen tavoitteena oli 

selvittää aineistokokeen toimivuutta koulutusohjelmassa. Tavoitteeseen pyrittiin vastaamaan 

selvittämällä ryhmien opiskelijaprofiilit taustatietoihin perustuen, koulutukseen hakeutumisen syyt, 

taustatietojen ja ylioppilastutkinnon arvosanojen yhteys valintakokeissa menestymiseen, 

taustatietojen, ylioppilastutkinnon arvosanojen ja valintakokeissa menestymisen yhteys 

ensimmäisen vuoden opiskelutahtiin, opintoja ja työelämää koskevat odotukset, opiskelumotivaatio 

sekä opiskelijoiden kokemukset opiskelusta ja itsestä opiskelijana. Tutkimuksen kohdejoukko on 

vuosina 2008–2011 koulutusohjelmaan hakeneet henkilöt (N = 763), mutta varsinainen 

mielenkiinnon kohde on koulutukseen valintakokeiden kautta vuosina 2008–2011 valitut opiskelijat 

(N = 98). Työn tarkastelu perustuu kirja- ja aineistokoeryhmän väliseen vertailuun. 

Tutkimuksen empiirinen osio on kvantitatiivinen eli määrällinen. Aineiston analyysissa olen 

käyttänyt SPSS-ohjelmaa, joka on suunniteltu kvantitatiivisen aineiston analysointiin. 

Tutkimusaineisto koostuu hakijoiden taustatietoja, ylioppilastutkinnon arvosanoja ja 

valintakoepisteitä koskevista rekisteritiedoista ja toteuttamani kyselyn vastauksista. Kyselyn 

tavoitteena oli saavuttaa tietoa koulutukseen hakeutumisesta, odotuksista, opiskelukokemuksista ja -

motivaatiosta sekä valintakokeita ja työelämää koskevista mielipiteistä. Kysely lähetettiin 

sähköpostitse vuosina 2008–2011 koulutukseen valituille opiskelijoille. Kyselyyn heistä vastasi 

45,9 %. Korrelaatioiden tutkimisessa käytettiin Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerrointa ja 

ryhmien keskiarvojen vertailuun t-testiä, Mann Whitney U –testiä ja Kruskall-Wallisin testiä. 

 

Tulosten perusteella valintakoeryhmät eivät eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan 

taustatietoihin, hakeutumisen syihin, opiskelumotivaatioon eikä ensimmäisen vuoden 

opintopisteisiin perustuen. Koulutusohjelman molemmilla valintakokeilla havaittiin yhteyttä 

ylioppilastutkinnon eri aineiden arvosanoihin. Kumpikaan valintakoe ja ylioppilastutkinnon 

arvosanat eivät olleet yhteydessä ensimmäisen vuoden opintopisteisiin. Kevään uudet ylioppilaat 

ovat menestyneet molemmissa valintakokeissa vanhoja ylioppilaita heikommin, eikä 

aineistokokeella ole onnistuttu lisäämään heidän määräänsä koulutukseen valituissa. Molemmissa 

ryhmissä suurella osalla opiskelijoista oli ennen opintojen alkua melko epärealistinen kuva 

koulutusalan opinnoista ja tulevasta työelämästä. Tuloksiin pohjautuen aineistokoe ei osoittautunut 

kirjallisuuskuulusteluun pohjautuvaa valintakoetta toimivammaksi valintakoemuodoksi. 

Tuloksia voidaan hyödyntää koulutusohjelman opiskelijavalinnan kehittämisessä. Lisäksi tulokset 

nostavat esille kirjallisuus- ja aineistopohjaisen valintakokeen välisiä eroja, joista voi olla hyötyä 

myös tarkastellun koulutusohjelman ulkopuolella. 
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JOHDANTO 

Oulun yliopiston kasvatustieteen koulutusohjelman valintakoe uudistettiin vuonna 2010 

aineistopohjaiseksi kokeeksi, jota ennen se toteutettiin kirjallisuuskuulusteluna. Valinta-

koemuutoksen seurauksia ei ole vielä tutkittu, jonka vuoksi professori Pauli Siljander esitti 

idean pro gradu –tutkielmalle, jossa tarkasteltaisiin valintakoemuutoksen perusteita ja vai-

kutuksia. Aiheen tutkimisen tärkeys nousee esille Hypénin (1994, 5) toteamuksesta, että 

koska kaikkia halukkaita ei voida ottaa opiskelemaan koulutusohjelmaan, on koulutusyksi-

kön suoritettava opiskelijavalinta ja ratkaistava, ketkä opiskelemaan hyväksytään. Näiden 

ratkaisujen tulisi kuitenkin perustua koeteltuun tietoon. Koulutusohjelman opiskelijavalin-

nan tutkiminen kiinnosti minua ja päätin tarttua siihen. Tarkoitus on selvittää aineistopoh-

jaisen valintakokeen toimivuutta tarkastellussa koulutusohjelmassa ja sitä, onko siihen 

kohdistettuihin odotuksiin kyetty vastaamaan valintakoemuutoksen avulla. Tarkasteluissa 

keskeinen näkökulma on kahden ryhmän vertailu toisiinsa nähden: vuosina 2008–2009 

koulutukseen kirjallisuuskuulusteluun pohjautuvan valintakokeen kautta valitut opiskelijat 

ja vuosina 2010–2011 aineistopohjaisen valintakokeen kautta valitut opiskelijat.  

Valintakoemuutoksella on pyritty vastaamaan niihin odotuksiin, joita opetusministeriö on 

asettanut korkeakoulujen opiskelijavalinnoille. Keskeinen taustalla vaikuttava tekijä on 

ollut pyrkimys saada kevään uudet ylioppilaat nopeammin korkeakouluopintojen pariin. 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan on kirjattu tavoitteiksi korkeakoulutuk-

sen läpäisyn parantaminen ja opiskelijoiden nopeampi siirtyminen työelämään. Sen mu-

kaan pääsy korkeakouluopintoihin tehdään sujuvammaksi niin, että päävalinnat opiskelija-

valinnassa varataan hakijoille, joilla ei ole vastaavan tasoista aiempaa tutkintoa tai opinto-

oikeutta. Käytännössä tämä tarkoittaa korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamista 

niin, että kevään uudet ylioppilaat hakevat koulutukseen omassa kiintiössään, jolloin opis-

kelupaikat eivät täyty aiempien vuosien ylioppilaista tai sellaisista, joilla on jo entuudes-

taan vastaavan tasoinen tutkinto tai opiskeluoikeus. (Valtioneuvosto, 2011, 34.) 

Valintakokeen uudistamiseen aineistopohjaiseen malliin päädyttiin siksi, että perinteisten 

laajojen kirjallisuuskokeiden on katsottu olevan liian aikaa vieviä ja kuormittavia niille 

hakijoille, jotka ovat valmistumassa samana keväänä ylioppilaiksi. Uusilla ylioppilailla ei 

välttämättä riitä aikaa ja energiaa perehtyä riittävästi pääsykoekirjoihin, jonka vuoksi opin-

tojen aloitus voi venyä vähintään vuodella. Sellaisilla aloilla, joilla on paljon motivoitunei-
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ta hakijoita ja vaativa pääsykoe, ovat saman kevään ylioppilaat huonommassa asemassa 

kuin aikaisemmin ylioppilaaksi kirjoittaneet. Voidaan myös katsoa, ettei touko-kesäkuun 

valintakoeaika ole edullinen samana keväänä ylioppilaiksi kirjoittaville varsinkaan silloin, 

jos he eivät ole vielä varmoja uravalinnasta. Jotta heille saataisiin lisäaikaa päätöksente-

koon ja valintakokeeseen valmistautumiseen, olisi valintaprosessia myöhennettävä tai yli-

oppilaskirjoituksia aikaistettava. (Sajavaara et al., 2002, 116 ja 129.)  

Aikataulumuutoksen ei ole kuitenkaan katsottu olevan tarpeeksi tehokas ratkaisu, sillä se ei 

riittävästi auta uusia ylioppilaita päätöksenteossa. Silti tulisi pyrkiä siihen, että yhä useam-

pi saman kevään ylioppilas hakee ja pääsee jo valmistumisvuonna yliopistoon. (mt. 116.) 

Aineistokokeella on osaltaan pyritty vastaamaan tähän ongelmaan, sillä se ei vaadi yhtä 

pitkää ja perusteellista valmistautumista kuin perinteinen kirjallisuuteen perustuva tentti-

kuulustelu. Työni yhtenä tavoitteena on selvittää, onko uusia ylioppilaita valikoitunut kou-

lutukseen aiempaa enemmän valintakoemuutoksen myötä. Tarkastelen myös, valikoituuko 

koulutukseen nykyisen aineistopohjaisen valintakokeen kautta taustatiedoiltaan erilaisia 

opiskelijoita kuin mitä vanhan kirjallisuuskuulusteluun perustuvan valintakokeen kautta 

valikoitui. Tavoitteena on selvittää myös koulutukseen hakeutumista ja sen syitä.  

Edellisten lisäksi olen kiinnostunut tarkastelemaan opintojen etenemistä ensimmäisen lu-

kuvuoden aikana näiden kahden eri valintakoemuotoa edustavan ryhmän välillä. Aineisto-

pohjaisesta valintakokeesta voi mielestäni seurata, että koulutukseen pyrkii henkilöitä, jot-

ka lähinnä tulevat valintakokeeseen kokeilemaan onneaan, eivätkä todellisuudessa ole eri-

tyisen motivoituneita opintoihin. Tämän vuoksi olen kiinnostunut selvittämään myös sitä, 

miten koulutus on molempien valintakoeryhmien opiskelijoilla vastannut niihin odotuksiin, 

joita heillä oli ennen opintojen alkua sekä millaisia kokemuksia heillä on syntynyt koulu-

tuksesta ja itsestä kasvatustieteen opiskelijana. Lisäksi tarkastelen hakijoiden taustatietojen 

ja ylioppilastutkinnon arvosanojen yhteyttä valintakokeessa menestymiseen ja yliopisto-

opintojen etenemiseen ensimmäisenä opiskeluvuotena. Opinnoissa menestymistä ensim-

mäisen lukuvuoden aikana en sen sijaan pysty tarkastelemaan, sillä tarkastelemassani kou-

lutusohjelmassa perusopinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Työni aineistona 

toimivat erilaiset yliopistolta saatavissa olleet rekisteritiedot sekä toteuttamani kyselyn 

vastaukset. 

Aloitan työni tarkastelemalla aluksi yleisellä tasolla yliopistojen opiskelijavalintoja. Pereh-

dyn myös valintakokeiden toteutukseen ja eri valintakoemuotoihin, jolloin selkeämmäksi 
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muodostuu se, millaista valintakoemallia Oulun yliopiston kasvatustieteen koulutusohjel-

man aiempi valintakoe edusti ja millainen nykyinen valintakoemalli on. Ensimmäisessä 

luvussa tarkastelen myös joitain aikaisempia valintakoetutkimuksia. Tämän jälkeen siirryn 

toisessa luvussa tarkastelemaan valintakokeiden kehittämistä koulutuspolitiikan, korkea-

koulujen, hakijan ja työelämän näkökulmista. Kolmannessa luvussa otan tarkastelun koh-

teeksi lukion, yliopiston ja työelämän väliset nivelvaiheet ja pyrin paikantamaan valinta-

kokeen roolin tässä kentässä. Neljännessä luvussa tarkastelen kasvatustiedettä yliopistolli-

sena oppiaineena ja kasvatusalan valintajärjestelyistä VAKAVA-koetta sekä Oulun yli-

opiston kirja- ja aineistopohjaista valintakoetta.  

Edelliset muodostavat yhdessä tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen, joka toimii pohja-

na tutkimukseni empiiriselle osiolle. Viidennessä luvussa esittelen ensiksi tutkimusongel-

mat ja tutkimuksen tavoitteet, käyttämäni aineiston, tutkimusmenetelmät ja kyselylomak-

keen laadinnan. Kuudennessa luvussa esittelen lopulta tutkimustulokset, jossa omissa ala-

luvuissaan esittelen rekisteritietojen ja kyselyn analyysin tulokset. Saman pääluvun kol-

manteen alalukuun olen laatinut tiiviin tulosten yhteenvedon. Viimeinen luku on pohdinta, 

joka sisältää myös tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin. 
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1. KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINNAT 

Opiskelijavalintoja koskevat ajattelutavat ovat muodostuneet niin sanotun teollisen moder-

nin aikana, jolle tyypillistä olivat autoritaariset ja hierarkkiset organisaatiot. Tuolloin kou-

lutusorganisaatiot saattoivat itse sanella opiskelijavalintoja koskevat pelisäännöt. (Koso-

nen, 1999, 11.) Yliopistojen opiskelijavalinnat kuuluvat Suomessa edelleen yliopistojen 

autonomian piiriin. Koska koulutusyksiköt ovat voineet tehdä opiskelijavalintoja koskevat 

päätökset suhteellisen vapaasti, on hakusysteemistä muodostunut hajautunut. Hajautetussa 

järjestelmässä moni henkilö sai useita koulutuspaikkoja samalla, kun hakijoista suuri osa 

jäi koulutuksen ulkopuolelle. (Ahola, 2004, 11–12.) Asiaan tuli parannus, kun lukuvuonna 

1999–2000 Suomessa otettiin käyttöön yhteen korkeakoulututkintoon johtavan opiskelu-

paikan säännös, jonka mukaan opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkin-

toon johtavan opiskelupaikan samana vuonna. Tällä pyritään siihen, että hakijoista mahdol-

lisimman moni pääsee opiskelemaan korkeakouluun. (Mielityinen & Moitus, 2002, 74.) 

Klehe (2004, 338) toteaa valtion ja julkisen sektorin asettavan valinnoille useita odotuksia 

ja rajoituksia. Vaikka hän tarkasteleekin henkilöstövalintoja, pätee sama asia myös korkea-

koulujen opiskelijavalintoihin, joihin myös vaikuttavat useat erilaiset institutionaaliset teki-

jät. Erilaiset lait ja asetukset määrittävät raamit korkeakoulujen opiskelijavalinnoille. Opis-

kelijavalintoja ohjaa erityisesti yliopistolaki (558/2009), jonka 14 § mukaan julkisoikeudel-

lisen yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus, joka päättää yliopistoon valittavien 

opiskelijoiden määrästä. Yliopistolain 36 § mukaan yliopisto päättää opiskelijavalinnan 

perusteista. Yliopiston on sovellettava hakijoihin yhdenmukaisia valintaperusteita, mutta 

hakijat voidaan erilaisen koulutustaustan vuoksi jakaa valinnoissa erillisiin ryhmiin. Tästä 

hyvä esimerkki on Jyrki Kataisen hallituksen päätös siitä, että opiskelijavalinnoissa otetaan 

käyttöön kevään uusille ylioppilaille oma kiintiö (Valtioneuvos, 2011, 34). Tällöinkin lain 

mukaan samaan ryhmään kuuluviin hakijoihin on sovellettava yhdenmukaisia valintaperus-

teita. Jonkin kieliryhmän koulutustarpeen turvaamiseksi voidaan yhdenmukaisista valinta-

perusteista kuitenkin rajoitetusti poiketa.   

Nykyään korkeakoulutukseen haetaan sähköisen yhteishaun kautta samoin kuin toisen as-

teen koulutukseen. Valtakunnallisessa yhteishaussa yliopistoihin haettiin ensimmäisen ker-

ran vuoden 2009 keväällä ja vuonna 2010 yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hakuajat 

uudistettiin niin, että kaikkiin nuorten koulutusohjelmiin on yhteinen hakuaika. Päävalinto-
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ja järjestetään vuosittain kaksi ja yliopistot järjestävät lisäksi kaksi erillishakua. (Opetus-

ministeriö, 2010, 36.) Erillisvalinnat toteutetaan päävalintojen ulkopuolisena ajankohtana 

ja ne kohdistuvat tiettyyn erityisryhmään, kuten aikaisempia yliopisto-opintoja suorittanei-

siin tai siirto-opiskelijoihin (Mielityinen & Moitus, 2002, 69). Edellytyksenä siirto-

opiskelijavalinnalle on, että hakija on opiskellut ainetta jo yhden lukuvuoden, osoittanut 

siinä riittävää opintomenestystä ja että hänellä on perustellut sosiaaliset tai muut syyt kor-

keakoulun vaihtoon (Jussila, 1996, 16). Valtakunnallisen yhteishaun voidaan nähdä sel-

kiyttäneen ja helpottaneen nuorten koulutukseen hakeutumista, kun kaikki koulutustarjonta 

on löydettävissä samasta paikasta. Tarkastelen seuraavassa alaluvussa yliopistojen opiske-

lijavalintojen toteutusta, toisessa alaluvussa yleisimmin käytössä olleita valintakoemuotoja 

ja kolmannessa alaluvussa tarkastelen aikaisempia valintakoetutkimuksia. 

1.1. Yliopistojen opiskelijavalintojen toteutus ja valintaperusteet 

Lain mukaan yliopistojen on sovellettava hakijoihin yhdenmukaisia valintaperusteita. Pe-

rinteisesti valintaperusteet on jaettu kolmeen pääluokkaan: 

1. alkupisteiden ja valintakoepisteiden yhteispisteisiin perustuva valinta 

2. valintakoepisteisiin perustuva valinta ja  

3. alkupisteisiin perustuva valinta. (Mielityinen & Moitus, 2002, 76.) 

Kwasken (2004, 186–189) mukaan opiskelijavalinnoissa on kyse yksilöllisestä henkilöar-

vioinnista. Henkilöarviointia on kuvattu joukoksi erilaisia menetelmiä, joilla mitataan yksi-

lön työhön liittyvää tietämystä, taitoja, kykyjä ja persoonallisia piirteitä. Niiden perusteella 

tehdään päätös siitä, soveltuuko yksilö ammattiin tai työhön. Holistisen ihmiskäsityksen 

mukaisesti ihminen tulisi nähdä paljon muunakin kuin vain standardoitujen testien summa-

na, jonka vuoksi erilaisten menetelmien avulla olisi kyettävä luomaan käsitys hakijan so-

veltuvuudesta koulutus- ja ammattialaan. Opiskelijavalinnassa tulisi näin ollen painottua 

hakijan soveltuvuus, eivät niinkään tulokset. Tämän pohjalta voidaan pohtia pelkkään al-

kupisteisiin perustuvan opiskelijavalinnan mielekkyyttä, jossa valinta tapahtuu perinteisesti 

ylioppilastodistuksesta tai lukion päättötodistuksesta annettujen pisteiden perusteella (Mie-

lityinen & Moitus, 2002, 78). Kertooko lukio-opinnoissa tai ylioppilaskirjoituksissa menes-

tyminen mitään hakijan soveltuvuudesta koulutusalaan ja tulevaan ammattiin?  
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Yleensä opiskelijat valitaan yliopistoihin joko pelkän valintakokeen, ylioppilastodistuksen 

tai molempien perusteella (Sajavaara et al., 2002, 20). Opiskelijat saatetaan valita myös eri 

kiintiöissä esimerkiksi koulutustaustan tai sukupuolen mukaan. Vuoden 2002 yliopistojen 

opiskelijavalintojen kartoituksessa todetaan 84 % hakukohteista käyttäneen valintaperus-

teenaan alkupisteistä ja valintakoepisteistä muodostettua yhteispistemäärää. Harvinaisinta 

sen sijaan oli valinta pelkkien alkupisteiden perustella. Joissain valintayksiköissä valinta-

perusteen osana on ylioppilastutkintotodistus, jolloin se rajaa ulkopuolelle tietyn osan haki-

joista. Tällöin hakijoiden tasapuolinen kohtelu ei toteudu. Valintakoepainotteinen valinta-

järjestelmä on puolestaan saanut osakseen kritiikkiä, sillä sen on katsottu olevan raskas, 

kallis ja aiheuttavan osaltaan välivuosien pitämistä. (Mielityinen & Moitus, 2002, 76–78.) 

Vaikka valintakokeet ovat saaneet osakseen kritiikkiä, niin niiden käyttämisestä on löydet-

tävissä myös useita hyötyjä. Esimerkiksi Jussila (1996, 39–40) on eritellyt useita perustelu-

ja valintakokeen käytölle pelkkiin alkupisteisiin perustuvan opiskelijavalinnan sijaan. Hän 

katsoo, että valintakokeet mittaavat todistusvalintaa paremmin hakijoiden motivoitunei-

suutta, jolloin opintojen keskeyttämisten odotetaan vähenevän. Lisäksi todistusvalinnan on 

havaittu aiheuttavan eniten päällekkäishyväksyntää. Valintakokeet voivat lisäksi antaa ha-

kijoille realistisen kuvan opintoalan substanssista ja ne varmistavat tietyn lähtötason opin-

noille, koska ne sisältävät itsessään alan opintoja. Valintakokeet myös antavat mahdolli-

suuden erilaisen koulutustaustan omaavien pyrkijöiden yhteismitalliseen vertailuun. Joilla-

kin aloilla valintakokeen voidaan katsoa olevan ainoa keino soveltuvuuden arviointiin. 

Valintakokeet myös tarjoavat ylioppilastutkinnossa heikommin menestyneille toisen mah-

dollisuuden, vaikkakin Jussila toteaa tämän painoarvon olevan heikko siksi, että ylioppilas-

tutkinnon osakokeita voi tänä päivänä uusia. Valintakokeet voivat myös jossakin määrin 

estää alan opiskelijoiden sukupuolirakenteen vinoutumista ja niiden vaativuusastetta voi-

daan säädellä ja sisältöä kehittää tarpeiden mukaan. 

Yliopistojen sisällä ja niiden välillä tehdään myös valintayhteistyötä. Korkeakoulutasolla 

opiskelijavalinnat on yleensä koordinoitu ainakin ajoituksen osalta päällekkäisyyksien vält-

tämiseksi (mt. 9). Koulutusalojen sisäinen tai lähialojen välinen yhteistyö opiskelijavalin-

noissa luo hakijoille mahdollisuuden hakea haluamalleen alalle useampaan eri yliopistoon 

samana vuonna. Joillain aloilla lähitieteenalojen opiskelijavalinnat on puolestaan saatettu 

järjestää päällekkäin käyttäen eri valintakoekirjoja, jolloin hakijan on mahdotonta hakea 

opiskelemaan samaa alaa samana vuonna useampaan eri yliopistoon. Halukkuutta valin-
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tayhteistyöhön vaikuttaisi vähentävän ainakin huoli siitä, kuinka kukin yksikkö tai koulu-

tus voi erottua edustavalla tavalla toisten joukosta. Oman opiskelijavalinnan uskotaan 

myös lisäävän alan houkuttelevuutta. (Mielityinen & Moitus, 2002, 71–72.) Liimatainen 

(2002, 31) toteaa yhteisvalinnan eduiksi hakijoiden oikeusturvan lisääntymisen sekä hake-

musasiakirjojen määrän ja opiskelijavalintojen kulujen vähenemisen. Sen avulla on myös 

voitu käydä jatkuvaa valintojen kehityskeskusteluja. 

1.2. Yleisimmät valintakoemuodot 

Valintakokeita toteutetaan pääosin kolmella eri tavalla: kirjallisuuskokeina, soveltuvuus-

kokeina, aineistokokeina tai näiden yhdistelminä. Kirjallisuuskokeet tai kirjatentit ovat 

perinteinen valintamenetelmä akateemisissa koulutuksissa, jota myös Oulun yliopiston 

kasvatustieteen koulutusohjelman vanha valintakoe edusti. Kirjojen lukumäärä vaihtelee 

tavallisesti yhdestä viiteen. Kirjallisuus voi koostua lukiokurssien oppikirjoista, tieteenalan 

peruskirjallisuudesta tai se voidaan jättää tarkemmin määrittelemättä esimerkiksi ni-

meämällä vain aihealue. (Jussila, 1996, 15.) Tämän valintakoemuodon etu on, että valinta-

kokeeseen valmistautuessaan hakijat tutustuvat jo ennakkoon opiskeltavan aineen luontee-

seen yliopistollisena aineena, jolloin heille muodostuu käsitys opintojen sisällöstä. Kritiik-

kinä voidaan esittää ainakin se, että mitä valintakokeeseen pänttääminen todella mittaa ja 

tuoko se esiin hakijoiden keskeisiä ominaisuuksia, kykyjä ja taitoja? (Kosonen, 1999, 15.) 

Lisäksi, jos kirjallisuuden määrä on suuri ja vaatimustaso korkea, ovat uudet ylioppilaat 

muita huonommassa asemassa. (Sajavaara et al., 2002, 110). 

Myös Lindblom-Ylänne, Nevgi ja Kaivola (2003, 278) ovat kritisoineet perinteisiä kirja-

tenttejä. Artikkelissaan he toteavat perinteisen tenttimuodon yhdistettynä pintamallin muo-

dostamista mittaaviin tehtäviin olevan kaikista huonoin vaihtoehto. Pintamallin muodos-

tamista mittaavilla tehtävillä he tarkoittavat tehtäviä, joihin vastaus löytyy suoraan tietystä 

kirjan kohdasta ja joiden hyvän vastauksen kriteerit perustuvat siihen, onko vastaaja onnis-

tunut kirjoittamaan ulkomuististaan sanatarkasti kirjan tekstiä mukaillen. Tällaisen tentin 

käyttöä yliopistossa on heidän mielestään vaikea puolustaa, sillä siinä menestyminen ei 

osoita, että vastaaja olisi ymmärtänyt tekstin tai kyennyt arviomaan sitä kriittisesti ja ana-

lyyttisesti. Tällaiseen tenttiin opiskellut asiat myös unohtuvat usein muutamassa viikossa. 

Tähän perustuen kirjantenttiä käytettäessä se olisi kyettävä toteuttamaan niin, että sillä voi-

taisiin arvioida hakijan syväsuuntautunutta ja analyyttista oppimista.  
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Nykyään Oulun yliopiston kasvatustieteen koulutusohjelman opiskelijavalinnassa on käy-

tössä aineistokoe. Se on valintakokeen muoto, jossa koetilanteessa vastataan valintakoeky-

symyksiin jaetun materiaalin pohjalta. Koska materiaali jaetaan vasta koetilaisuudessa, ei 

siihen voi varsinaisesti valmistautua etukäteen. Aineisto on niin laaja, että pyrkijän on kes-

kityttävä kokonaisuuksien hahmottamiseen ja tekstin ymmärtämiseen ulkoa opettelemisen 

sijaan. Materiaalin pohjalta laaditaan essee-tyyppisiä vastauksia ja niillä voidaan mitata 

esimerkiksi tiedon omaksumista ja soveltamista sekä synteesien muodostamista. (Jussila, 

1996, 15; Lindblom-Ylänne et al., 1992, 1.) Välttämättä aineistoon pohjautuviin valintako-

keisiin ei tarvitse sisältyä essee-tyyppisiä vastauksia, sillä esimerkiksi Oulun yliopiston 

kasvatustieteen koulutusohjelman vuoden 2010 valintakokeessa oli yhtenä osiona moniva-

lintatehtävä, johon vastattiin koetilanteessa jaetun aineiston pohjalta. Monivalintatyyppis-

ten kysymysten käyttö valintakokeessa on helpompi ratkaisu silloin, kun hakijoita on pal-

jon, sillä satojen esseetyyppisten vastausten tarkistaminen vie paljon aikaa ja resursseja 

(Hypén, 1994, 22). 

Menestyksen aineistokokeessa on joissain yhteyksissä havaittu vaihtelevan samalla hakijal-

la vuodesta toiseen (Sajavaara et al., 2002, 110–111). Heikolla aineiston kattavuudella ja 

valintakoevastausten pinnallisella arvioinnilla voidaan myös vaarantaa valinnan pätevyys 

ja hakijoiden oikeusturva. Huonoistakin kokemuksista huolimatta aineistokokeiden käyttö 

opiskelijavalinnoissa on yleistynyt nopeasti. (Kosonen, 1999, 16.) Aineistokokeen materi-

aalin olisi hyvä olla sellainen, joka ei ole hakijoille entuudestaan tuttu, sillä aiheen tuttuus 

voi johtaa siihen, että hakija vastaa kokeeseen omien kokemuksiensa ja mielipiteidensä 

pohjalta. Tällöin koevastaus ei varsinaisesti pohjaudu koetilanteessa jaettuun aineistoon, 

jolloin aiemmin suoritetut alan opinnot ja työkokemus voivat nousta merkittävään rooliin 

valintakokeessa menestymisessä, jolloin se suosii tiettyjä hakijaryhmiä. (Ahvenainen et al., 

2000, 70.) Aineistokokeellakin vaikuttaisi olevan niin hyvät kuin huonot puolet ja tärkeää 

vaikuttaisi olevan ainakin aineiston huolellinen valinta. 

Soveltuvuutta arvioidaan opintoihin soveltuvuuden eli koulutettavuuden ja ammattiin so-

veltuvuuden näkökulmista. Arvioimalla soveltuvuutta valintayksiköt pyrkivät löytämään 

alalle soveltuvimmat henkilöt. Soveltuvuutta mitataan lähinnä haastattelujen ja ryhmätilan-

teiden perusteella. (Sajavaara et al., 2002, 110–111.) Myös psykologisia soveltuvuuskokei-

ta käytetään Suomessa jonkin verran ja ne vaikuttavat olevan toimivimpia sellaisilla aloilla, 

joissa kyseisiä menetelmiä käytetään (Kosonen, 1999, 16). Lisäksi valintakokeessa voidaan 
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antaa tehtäväksi suullisen esityksen pitäminen annetusta aiheesta, kuten opetustuokion to-

teuttaminen. Myös erilaisia työnäytteitä ja ennakkotehtäviä, kuten portfolioita käytetään. 

(Jussila, 1996, 15.) 

Haastattelu on paljon käytetty valintakoemenetelmä. Se on luonteva, dialogisuuden ehdot 

täyttävä ja se myös mahdollistaa molemminpuolisen tiedonvaihdon. Lukuisissa tutkimuk-

sissa haastattelu on kuitenkin todettu Kososen mukaan epäluotettavaksi mittariksi. (Koso-

nen, 1999, 16.) Sen sijaan Hypén (1994, 83) näkee haastattelun osana opiskelijavalintaa 

toimivana vaihtoehtona. Vaikka se hänen mukaansa vaatiikin aikaa ja resursseja, niin se ei 

ole liian kuormittava uusien ylioppilaiden kannalta. Haastattelulla saadaan hänen mukaan-

sa hakijoista sellaista tietoa, jota ei muilla valintatavoilla saada. Niitä ovat hakijoiden ta-

voitteet, motivaatio ja opiskeluedellytykset. Lisäksi hänen tutkimuksessaan haastattelu 

ennusti voimakkaammin valmistumista kuin taustapisteet tai valinnan kirjallinen koe, jotka 

tosin olivat myös tilastollisesti merkittävässä yhteydessä siihen. Hypén päätyykin totea-

maan, että valinnoissa on perusteltua käyttää kaikkia kolmea valintakriteeriä: koulumenes-

tystä, kirjallista koetta ja haastattelua. 

1.3. Aikaisempia valintakoetutkimuksia 

Tässä luvussa esittelen joitain aikaisempia, lähinnä Suomessa toteutettuja valintakoetutki-

muksia. Hypénin (1994, 6-7) mukaan opiskelijavalintoja koskevat tutkimukset voidaan 

karkeasti jaotella kolmeen ryhmään. Ensimmäisen mukaan opiskelijan kotitausta ja kult-

tuuriympäristö ennustavat parhaiten opinnoissa menestymistä perusopinnoissa ja akateemi-

sissa opinnoissa. Toisen ryhmän tutkimukset ovat osoittaneet aikaisemman keskiasteen 

koulutuksen opintomenestyksen ennustavan voimakkaasti menestymistä akateemisissa 

opinnoissa. Kolmannessa ryhmässä on osoitettu korkeakoulujen valintakokeissa menesty-

misen ja opiskelumenestyksen välillä olevan yhteys, joskin korrelaatiot ovat olleet edellisiä 

pienempiä. Opintomenestyksen yhteyksiä työelämään ei sen sijaan ole juuri löydetty. Tar-

kastelemani tutkimukset edustavat toista ja kolmatta ryhmää, jotka esittelen seuraavaksi. 

Opiskelijavalintoja koskevaa tutkimusta löytyi melko paljon jo 1970-luvulta. Erityisesti 

sitä näytetään tutkineen tuolloin opettajankoulutuksen ja psykologian laitoksilla. Esimer-

kiksi Juhani Jussila (1974) on tutkinut Helsingin yliopistossa opettajanvalmistuslaitosten 

pääsykokeiden ennustavuutta (N = 336). Hän havaitsi, että pääsykokeella ei voida luotetta-
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vasti ennustaa opinnoissa menestymistä. Sen sijaan parempi ennustaja näytti olevan opis-

kelijan aikaisempi koulumenestys. Martti Jussila (1975) on puolestaan tutkinut Oulun yli-

opistossa valintakokeen yhteyttä opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden (N = 78) en-

simmäisen vuosikurssin nimikkoluokkaharjoittelun kokemuksiin. Yhteys osoittautui hei-

koksi, eli valintakokeella ei voitu luotettavasti ennustaa ensimmäisen vuoden opintosuori-

tuksia. Selitykseksi hän esittää, että opettajan työ on niin monimuotoinen, että hyvien va-

lintakriteerien muotoileminen on vaikeaa.  

Valde Mikkosen (1972) raportissa koskien Turun yliopiston psykologian laitoksen opiske-

lijavalintaa (N = 175) todetaan valintakokeessa käytettyjen opintosuoritustestien mittaavan 

opiskeluvalmiuksia yliopistossa. Testejä edelsi lyhyt luentojakso, jonka materiaalia hakija 

sai käyttää testitilanteessa. Testeillä ei voitu ennustaa muita toivottuja opiskelijavalmiuk-

sia, kuten itsenäisyyttä mielipiteiden muodostamisessa tai kykyä toimia rakentavasti opis-

keluyhteisössä, eikä valmiuksia psykologin ammattiin. Kirsti Lonka (1987) on tutkinut 

viisitoista vuotta myöhemmin psykologian valintakokeiden toimivuutta Helsingin yliopis-

tossa hakijoiden taustatietoihin perustuen. Kokeeseen oli laadittu tehtäviä, joilla voitaisiin 

mitata hakijan kykyä asiatiedon hallintaan ja tiedon soveltamiseen. Ylioppilaskirjoituksista 

saadut lähtöpisteet eivät olleet yhteydessä valintakokeessa menestymiseen ja uudet ylioppi-

laat menestyivät kokeessa muita hakijoita heikommin. Valintakokeen yhteyttä opinnoissa 

menestymiseen ei tutkittu. Vielä tuoreempi on Hypénin (1994) toteuttama seurantatutki-

mus koskien Turun yliopiston psykologian laitoksen opiskelijavalintoja vuosina 1981–

1991. Hän havaitsi, että lukiossa parhaiten menestyneet olivat valinnan kirjallisessa osiossa 

parempia kuin huonommin menestyneet. Ylioppilastutkintotodistus ei korreloinut valinnan 

kirjalliseen osioon tässäkään tutkimuksessa. Valinnan tulosten ja opiskelumenestyksen 

välinen yhteys osoittautui tutkimuksessa odotettua voimakkaammaksi. Lisäksi haastatte-

lussa menestyminen ennusti voimakkaammin valmistumista kuin taustapisteet tai valinnan 

kirjallinen koe, jotka tosin olivat myös yhteydessä valmistumiseen. 

Ahola ym. (1990) ovat tutkineet Helsingin yliopiston englantilaisen filologian, kieliteorian, 

kognitiotieteiden, psykologian, taidehistorian ja teoreettisen filosofian vuonna 1988 valin-

takokeeseen osallistuneiden ja koulutukseen hyväksyttyjen opintomenestystä ensimmäisen 

opiskeluvuoden aikana. Valintakokeet toteutettiin kirjallisuuskuulusteluina. Opintomenes-

tystä yliopistossa arvioitiin pääaineopintojen arvosanojen keskiarvolla ja suoritettujen 

opintoviikkojen määrällä. Tutkimuksessa havaittiin valintakokeista saadulla yhteispiste-
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määrällä olevan heikko negatiivinen yhteys kertyneisiin opintoviikkoihin. Sen sijaan valin-

takoepisteet eivät olleet yhteydessä pääaineopintojen arvosanojen keskiarvoon. Ylioppilas-

todistuksen eri aineiden arvosanoilla havaittiin olevan heikko yhteys pääasiassa kertynei-

siin opintopisteisiin. Ylioppilastutkinnon eri aineiden arvosanoista ainoastaan vieras kieli 

korreloi pääaineen arvosanojen keskiarvoon. 

Ahvenainen, Vehkakoski ja Meriläinen (2000) ovat tutkineet Jyväskylän yliopiston erityis-

pedagogiikan laitoksen opiskelijavalintaa. Myös tässä tutkimuksessa lukion päästötodis-

tuksen keskiarvo osoittautui ylioppilastutkinnon arvosanaa vahvemmaksi ja johdonmukai-

semmaksi tulevan opiskelumenestyksen ennustajaksi. Sen sijaan aineistopohjaisen valinta-

kokeen pistemäärillä ei ilmennyt yhteyttä opintosuoritusten laajuudella, opiskelutahdilla tai 

opintojen laadulla mitattuun opiskelumenestykseen. Tutkimuksessa aikaisempi opiskelu-

menestys ja menestyminen valintakokeen kirjatentissä ennustivat paremmin tulevaa opis-

kelumenestystä kuin aineistokokeessa menestyminen.  

Edelliset tutkimustulokset saavat entisestään vahvistusta Rantasen (2001) tutkimustuloksis-

ta koskien ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintaa (N = 31 

665). Hän havaitsi valintakokeiden todellisen ennustearvon suhteessa opintojen etenemi-

seen ja opintomenestykseen olevan paljon matalampi kuin mitä yleisesti arvellaan. Hän 

toteaa valintapisteiden muodostamisessa valintakoetuloksien painoarvojen olleen kohtuut-

toman suuria verrattuna hakutodistuksien painoarvoihin, jonka vuoksi muodostetun valin-

tapistemäärän ennustearvo laski. Hakutodistuksen ja näin ollen aikaisemman opintomenes-

tyksen ennustearvo tulevaan opintomenestykseen osoittautui ylivoimaiseksi suhteessa va-

lintakokeeseen. Samaisen projektin toisessa osassa (2004) hän toteaa edelleen aikaisem-

man koulutuksen arvosanojen muodostavan tärkeimmän valintaperusteen jatko-opintoihin. 

Hakijoiden pohjakoulutus ennakoi hänen tutkimuksessaan tulevaa opintomenestystä voi-

makkaasti niin ammatillisessa peruskoulutuksessa kuin ammattikorkeakouluopinnoissakin. 

Myös valintakokeen ennustearvoa puoltavia tutkimuksia löytyy. Hakoniemi (1995) on tut-

kinut Turun yliopiston historian koulutusohjelmaan vuoden 1980 jälkeen valittujen pääsy-

koe- ja opintomenestystä. Hän selvitti valintakokeissa heikosti ja hyvin menestyneiden 

opiskelijoiden opintomenestystä koko opiskelun ajalta. Tutkimuksessaan hän tuli siihen 

johtopäätökseen, että opintomenestyksen ennustaminen yksilötasolla on mahdotonta valin-

takoe- tai aiemman opintomenestyksen perusteella. Hänen mielestään näyttää kuitenkin 

siltä, että erityisen hyvin valintakokeessa tai aiemmissa opinnoissa menestyneet henkilöt 
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menestyvät keskimääräistä paremmin myös myöhemmissä korkeakouluopinnoissaan. Tä-

män vuoksi hän katsoo, että valintakokeen merkitystä opiskelijavalinnassa tulisi korostaa.  

Slotte, Seppä ja Sääski (2002) ovat tutkineet pääkaupunkiseudulla kahden ammattikorkea-

koulun sosiaali- ja terveysalan yksikön opiskelijavalintaa ja opiskelijoiden opintomenestys-

tä. Aineistopohjainen valintakoe oli yhteydessä opiskelijoiden opintomenestykseen ja he 

toteavatkin kokeen mittaavaan suurelta osin niitä ominaisuuksia, joita koulutusalan opiske-

lussa tarvitaan. Myös Linblom-Ylänne ym. (1992) ovat tutkineet aineistokokeen yhteyttä 

tulevaan opintomenestykseen. Heidän tutkimuksessaan ylioppilastutkinto, taustamuuttujat 

ja yksityiskohtien muistamista mittaava aineistokokeen tehtävä eivät ennustaneet sitä. Sen 

sijaan synteesin muodostamista ja tekstissä pitäytymistä mittaava tehtävä näytti olevan 

tärkein alkuvaiheen opintomenestyksen ennustaja ja farmakologian opinnoissa myös opi-

tun tiedon sovellusta vaativa tehtävä. Näissä tutkimuksissa aineistokokeessa menestymisel-

lä pystyttiin ainakin osin ennustamaan opiskelijan tulevaa opintomenestystä. 

Yhdysvalloissa valintakokeita on tutkittu erityisesti lääketieteellisellä alalla, jossa käytössä 

on MCAT-testi (Medical College Admission Test). Kyseisellä testillä mitataan biologian, 

kemian ja fysiikan peruskäsitteistön hallintaa, kykyä tieteelliseen ongelmanratkaisuun ja 

kriittiseen ajatteluun sekä kommunikaatio- ja kirjoitustaitoja. (Wiley & Koenig, 1996, 83.) 

Testissä menestymisen on useissa tutkimuksissa todettu ennustavan hyvin opiskelijan tule-

via suorituksia, kuten kurssiarvosanoja. Sen käyttämisellä on havaittu pystyttävän ennus-

tamaan paremmin opiskelijoiden tulevaa opintomenestystä kuin pelkkään keskiarvoihin 

perustavalla valinnalla (Grade Point Averages). (Julian, 2005; Wiley & Koenig, 1996; Sal-

vatori, 2001; Jones & Thomae-Forgues, 1984.) Kuten Ellen R. Julian (2005, 915) toteaa, 

keskiarvot ovat riippuvaisia kouluista, kun taas valintakoepisteet eivät ole, mikä myös 

puoltaa kokeen käyttöä osana opiskelijavalintaa. Myös nämä tutkimukset näkevät valinta-

kokeen ennustearvon hyvänä ja puoltavat niiden käyttöä. 

Valintakokeista on viime vuosina toteutettu myös muutamia opinnäytetöitä. Utriainen 

(2011) on tehnyt pro gradu –tutkielman koskien Jyväskylän yliopistossa vuonna 2006 

aloittaneiden humanistisen sekä liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan opiskelijoiden 

valintakokeiden ja aikaisemman opiskelumenestyksen yhteyttä tulevaan opintomenestyk-

seen yliopistossa (N = 120). Valintakoe ei osoittautunut olevan yhteydessä opintomenes-

tykseen. Sen sijaan lukion päästötodistuksen keskiarvo oli yhteydessä erityisesti yliopiston 

arvosanoihin, jonka vuoksi hän esittää, että lukion päästötodistusta tulisi harkita laajemmin 
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yliopiston valintakriteerinä. Sirviö (2011) on puolestaan tutkinut Rovaniemen ammattikor-

keakoulun opinnäytetyössä vuosina 2004–2006 liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmas-

sa aloittaneiden opiskelijoiden valintakokeessa ja opinnoissa menestymisen välistä yhteyttä 

(N = 95). Tutkimuksessaan hän ei havainnut merkitseviä korrelaatioita valintaprosessin ja 

opintomenestyksen välillä. Tuloksiin perustuen hän toteaa, ettei valintakokeiden perusteel-

la voida ennustaa tulevaa opintomenestystä. Näin ollen kummassakaan opinnäytetyössä 

valintakoe ei osoittanut ennustearvoa suhteessa tulevaan opintomenestykseen. 

Edellä mainituista tutkimuksista usea osoittaa aiemman opiskelumenestyksen olevan pa-

rempi tulevan opintomenestyksen ennustaja kuin valintakoe. Kyseiset tulokset puoltavat 

näin ollen alkupisteisiin perustuvaa valintaa korkeakouluissa. Sen sijaan osassa tarkastele-

missani tutkimuksissa valintakokeella on havaittu olevan yhteyttä valittujen opiskelijoiden 

tulevaan opintomenestykseen, jotka puoltavat niiden käyttöä. Tulokset ovat näin ollen kes-

kenään ristiriitaisia. 

Lopuksi esittelen vielä tutkimuksen, joka on hyvä esimerkki siitä, kuinka opetusministeri-

ön asettamat tavoitteet opiskelijavalintojen keventämiseksi ja uusien ylioppilaiden aseman 

parantamiseksi opiskelijavalinnoissa vaikuttavat valintojen kehittämiseen koulutusorgani-

saation tasolla. Jyväskylän yliopistossa on tutkittu liikunnan aineenopettajakoulutuksen 

opiskelijavalintoja niiden muuttamisen jälkeen. Tutkimuksessa verrattiin kahta ryhmää 

toisiinsa, toinen ryhmä edusti ennen valinnan keventämistä hakeneita (N = 2288) ja toinen 

valinnan keventämisen jälkeen hakeneita henkilöitä (N = 1599). Tutkimuksessa havaittiin 

valintakokeen keventyneen jonkin verran, mikä oli ollut muutoksen tavoite. Lisäksi uusien 

ylioppilaiden mahdollisuudet tulla valituksi koulutukseen paranivat. (Mäkelä et al., 2008, 

31 ja 57–61.) Tutkimus on samankaltainen tämän tutkimuksen kanssa, sillä myös tässä 

työssä tarkastellun koulutusohjelman valintakokeen muuttamiseen vaikuttivat keskeisesti 

samat koulutuspoliittiset tavoitteet. 
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2. YLIOPISTOJEN OPISKELIJAVALINTOJEN KEHITTÄMINEN  

Yliopistojen valintakokeiden kehittämisessä on perehdytty paljon muiden maiden valinta-

koemenettelyihin. Valintamenettelyt ovat kuitenkin kiinteä osa kunkin maan koulutusjär-

jestelmää, minkä vuoksi ne eivät ole suoraan siirrettävissä Suomen käytäntöihin. Euroopan 

maissa käytettyjä valintamalleja voidaan katsoa olevan viittä eri päätyyppiä: vapaa sisään-

pääsy ja karsinta myöhemmin, valinta todistusten perusteella, kansallinen valintakoe tai 

standardoitu testi, usean valintaryhmän malli ja arvonta. (Sajavaara et al., 2002, 26.) Ahola 

(2004, 12) sen sijaan toteaa raportissaan, etteivät korkeakoulujen opiskelijavalinnat eri 

maissa poikkea suuresti toisistaan toteutustapojen moninaisuudesta huolimatta. Suomi ero-

aa hänen mukaansa opiskelijavalinnoiltaan muista maista selvimmin siinä, että meillä on 

yhtenäisen valintaorganisaation sijaan hyvin kattavat ja hajautetut valintakokeet.  

 

Suomessa opetusministeriön työryhmä on ehdottanut, että opiskelijat valittaisiin korkea-

kouluihin pääosin ylioppilastodistuksen perusteella, sillä se on alun perin kehitetty korkea-

kouluvalintojen palvelemiseen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2011, 7; Opetusministeriö, 

2010, 33.) Ylioppilastutkinto ei kuitenkaan ota Räihän (2010a, 16) mukaan huomioon kou-

lutusalojen erityistarpeita, jonka vuoksi pelkkään ylioppilastutkintoon perustuva korkea-

kouluihin valikoituminen voisi olla ongelmallista. Opiskelijavalintojen kehittämisessä tuli-

si huomioida hänen mielestään kunkin koulutusalan ammattiin vaadittavat taidot ja ominai-

suudet. Pelkkään ylioppilastodistukseen perustuva opiskelijavalinta voisi jättää huomioi-

matta paljon sellaista hakijoiden ominaisuuksiin liittyvää tietoa, jotka voivat olla olennaisia 

koulutukseen ja kyseiseen alaan soveltuvuuden kannalta. Ylioppilastutkinnon aseman vah-

vistaminen opiskelijavalinnoissa voisi johtaa myös siihen, että se siirtäisi kilpailun lukioon, 

jolloin se voisi pitkittää lukion suorittamisaikaa. Toisaalta se voisi myös synnyttää ylioppi-

lastutkintojen arvosanojen korotuskierteen. Todistusvalintojen on myös katsottu suosivan 

toisella asteella hyvin menestyneitä tyttöjä. (Opetusministeriö, 2010, 33.) 

 

Valintojen kehittäminen ja arviointi on ollut jäntevintä niillä aloilla, jotka tekevät valta-

kunnallista valintayhteistyötä. Opetusministeriö on myös taloudellisesti tukenut näiden 

alojen valintojen kehittämistä ja toteutusta. Esimerkki tällaisesta on valtakunnallisen kas-

vatusalan valintayhteistyöverkoston toteuttama VAKAVA-koe, joka on käytössä erityisesti 

luokanopettajakoulutuksissa. Ilman valintayhteistyötä yksiköt kehittävät valintaprosesse-
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jaan itsenäisesti, jolloin helposti käy niin, ettei kehittämistyöstä muodostu jatkuvaa proses-

sia. Aika ja resurssit asettavat myös rajoituksensa valintojen kehittämiselle. (Sajavaara et 

al., 2002, 122.) Korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmien kehittäminen on ollut poh-

dinnan alla jo useiden kymmenien vuosien ajan, mikä kertoo siitä, etteivät ne ole toimineet 

aivan tarkoituksenmukaisella tavalla. Yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämistä voi-

daan tarkastella neljän eri intressin näkökulmasta: koulutuspoliittiset päätöksentekijät, kor-

keakoulut, potentiaaliset opiskelijat ja työnantajien intressit. (Mielityinen & Moitus, 2002, 

7 ja 63–67.) Tarkastelen seuraavaksi opiskelijavalintojen kehittämistä näiden neljän eri 

näkökulman valossa. 

2.1. Koulutuspoliittinen näkökulma 

Koulutuspolitiikan näkökulmasta korkeakoulujen opiskelijavalinnoista löytyy ongelmia 

muun muassa koulutuspaikkojen mitoituksesta, valintojen monimutkaisuudesta, ylioppilas-

sumasta, päällekkäisestä ja moninkertaisesta koulutuksesta sekä koulutuspaikkojen vajaa-

käytöstä. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat olleet nuorten ikäluokkien nopeampi ja tehok-

kaampi siirtyminen korkeakouluihin, ylioppilastutkintojen hyödyntäminen opiskelijavalin-

noissa, yhteistyön lisääminen ja valintojen kehittäminen sekä yhdenmukaisuus ja tasa-

arvoisuus. (Mielityinen & Moitus, 2002, 63–64.)  

 

Ahola (2004, 13) toteaa, että laman myötä keskiöön nousseen resurssien käytön tehostami-

sen ja tulosohjattuun autonomiaan siirtymisen myötä myös opiskelijavalintoja alettiin tar-

kastella säästämisen näkökulmasta. Pyrkimys keventää opiskelijavalintoja on johtanut uu-

sien valintakoemuotojen, kuten aineistokokeiden syntymiseen. Jussilan (1996, 41) mukaan 

motivaatio- ja soveltuvuustekijöiden arvioinnin lisääntymiseen korkeakoulujen opiskelija-

valinnoissa on vaikuttanut keskeisesti tulosohjaus, esimerkiksi tutkintomäärien käyttämi-

nen tuloksellisuusindikaattorina. Lisäksi tehokkuusvaatimukset, kuten tutkintojen suorit-

taminen tietyssä ajassa lisää paineita opiskeltavan alan keskeisten soveltuvuuskriteerien 

käyttöön opiskelijavalinnoissa. 

 

Pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelmaan asetettuihin koulutuspoliittisiin tavoitteisiin 

perustuvassa kehittämissuunnitelmassa asetettiin tavoitteeksi korkeakoulujen opiskelijava-

lintojen kehittäminen niin, että samana vuonna ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuutta 
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koulutuksen aloittajista saadaan lisättyä. Kehittämissuunnitelmassa mainitaan yliopistojen 

ongelmiksi opintojen runsas keskeyttäminen ja tutkintojen liian pitkät suoritusajat. Tavoit-

teeksi asetettiin, että vähintään 75 % kaikkien alojen opiskelijoista suorittaa tavoiteajassa 

ylemmän korkeakoulututkinnon. Kaikilla koulutusaloilla tulee ottaa käyttöön opiskelijoi-

den henkilökohtaiset opintosuunnitelmat ja opetusjärjestelyjä tulee tehostaa. (Opetusminis-

teriö, 2004, 23 ja 47.) Edellä mainittujen asioiden voidaan nähdä painottavan korkeakoulu-

opiskeluun kohdistuvia tehokkuusvaatimuksia, opiskelijoiden nopeampaa siirtymistä työ-

elämään ja uusien ylioppilaiden entistä nopeampaa siirtymistä korkeakoulutukseen.  

 

Matti Vanhasen hallituksen kehittämisohjelmassa todetaan opiskelijavalintojen olevan tär-

keä osa onnistunutta opintoprosessia. Tämän vuoksi yliopistojen tulisi selkeyttää valinta-

menettelyjen käytäntöjä ja tavoitteita, jolloin ne ovat kaikille hakijoille selkeitä ja jotta 

valinnoilla mitattaisiin oikeita asioita. Ymmärrän tämän niin, että jo opiskelijavalintojen 

toteutusta suunniteltaessa tulisi huomioida valinnoille asetetut tavoitteet ja erityisesti se, 

millaisia opiskelijoita koulutukseen halutaan valikoituvan. Kehittämisohjelmassa todetaan 

myös, että yliopistot ja opetusministeriö laativat yhdessä opiskelijavalinnan arvioinnin tu-

loksiin perustuvan toimenpideohjelman, jolla kehitetään valintoja osana opintoprosessia. 

Tällä pyritään nopeuttamaan toisen asteen opinnoista siirtymistä yliopisto-opintoihin. Ta-

voitteeksi asetettiin tuolloin, että vuonna 2008 vähintään 55 % uusista opiskelijoista olisi 

toisen asteen koulutuksen samana vuonna päättäneitä. (mt. 47.) Mutta kuten Aholakin 

(2004, 14) toteaa, on koulutuspaikkoja hakemassa vuosittain noin kolmen ylioppilasikä-

luokan kokoinen joukko. Heistä noin puolet saa opiskelupaikan ja toinen puolisko jää yli-

oppilassumaan odottamaan seuraavan vuoden opiskelijavalintoja.  

 

Myös pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman keskiössä on kevään uusien yliop-

pilaiden aseman parantaminen opiskelijavalinnoissa. Raportissa tavoitteeksi asetetaan kou-

lutuksen läpäisyn parantaminen ja nopeampi siirtyminen työelämään. Pääsy korkeakoulu-

opintoihin pyritään tekemään sujuvammaksi niin, että päävalinnat opiskelijavalinnassa 

varataan hakijoille, joilla ei ole vastaavan tasoista aiempaa tutkintoa tai opinto-oikeutta. 

Käytännössä tämä tarkoittaa korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamista niin, että 

kevään uudet ylioppilaat hakevat koulutukseen omassa kiintiössään, jolloin opiskelupaikat 

eivät täyty aiempien vuosien ylioppilaista tai sellaisista, joilla on jo entuudestaan vastaavan 

tasoinen tutkinto tai opiskeluoikeus. (Valtioneuvosto, 2011, 34.) Edelleen Kataisen halli-
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tuksen aikana korkeakoulujen opiskelijavalinnat ovat keskeinen kehittämisen kohde, mutta 

nyt uusien ylioppilaiden nopeampaan korkeakouluun siirtymiseen pyritään hakemaan rat-

kaisua heille suunnatusta omasta valintakiintiöstä. Tämä siitäkin huolimatta, että esimer-

kiksi Aholan (2004, 56) mukaan yliopistot ovat opiskelijavalintojen kehittämisstrategiois-

saan olleet hyvin yksimielisiä sen suhteen, ettei uusille ylioppilaille tulisi varata omaa kiin-

tiötä opiskelijavalinnoissa.  

 

Kiintiöiden käyttöönotto voi olla tehokas keino kasvattaa uusien ylioppilaiden määrää kou-

lutuksen aloittavien keskuudessa, mutta samalla ratkaisu voi vaikeuttaa motivoituneempien 

ja alalle soveltuvimpien hakijoiden koulutukseen pääsyä. Mielestäni tällaiset kiintiöt voivat 

lopulta koitua sellaisten henkilöiden kohtaloksi, jotka ovat tehneet aiemmin väärän koulu-

tusvalinnan tai ovat ottaneet aiempina vuosina vastaan muun kuin ensisijaista hakutoivet-

taan vastaavan opiskelupaikan. Jos aiempi opiskeluoikeus johonkin toiseen koulutusohjel-

maan vaikeuttaa koulutuksen vaihtamista myöhemmin, niin voiko seurauksena olla yhä 

runsaampien välivuosien pitäminen, jotta mahdollisuus päästä toiveissa ensisijaiseen opis-

kelupaikkaan säilyy? Kiintiöiden käyttöönottoa olisi mielestäni harkittava muun muassa 

näiden syiden vuoksi tarkasti. Samoilla linjoilla on myös Ahola (2004, 56), sillä hän toteaa, 

että uusien ylioppilaiden suosimisessa opiskelijavalinnoissa tulisi lähteä varovaisesti liik-

keelle. Hänen mielestään ainoa järkevä lähtökohta on, että opiskelemaan valitaan uusia 

ylioppilaita samassa suhteessa kuin heitä on koko hakijajoukossa. Tällöin valintajärjestel-

män voidaan katsoa kohtelevan niin vanhoja kuin uusiakin ylioppilaita tasapuolisesti.  

 

Kaikesta huolimatta korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan uuden hallitusohjelman 

mukaisesti vaiheittain niin, että sen ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön oma valin-

takiintiö ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville henkilöille. Valintakiintiön käyt-

töönotosta ja suuruudesta päättää korkeakoulu. Kyseiset opiskelijavalinnan uudistukset on 

tarkoitus toteuttaa vuoteen 2015 mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tästä yh-

dessä korkeakoulujen kanssa. Uudistuksen toisessa vaiheessa hakujärjestelmä uudistetaan 

niin, että yhteishaussa valitaan vain ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevia henkilöi-

tä. Muiden hakijoiden valitsemiseksi otetaan käyttöön erillisiä haku- ja valintaväyliä niin, 

että mahdollisuus joustavaan alan vaihtoon turvataan. Lisäksi uudistusten ohessa arvioi-

daan niin sanotun pakkohaun tarkoituksenmukaisuus. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 

2011, 30.) 
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2.2. Korkeakoulujen näkökulma 

Painopiste koulutuspolitiikan itsenäisestä ja erillisestä asemasta on siirtynyt sen sulautta-

miseen osaksi yhteiskuntapolitiikkaa. Koulutus on alettu mieltää välineeksi edistää muita 

kuin puhtaasti kasvatuksellisia ja sivistyksellisiä tavoitteita, kuten maan taloudellista kil-

pailukykyä ja työllisyyttä. Valtio on vetäytynyt kauemmas koulutuksen ohjaajana, mutta 

on aiempaa tarkempi koulutuksen tuloksellisuuden suhteen. Liike-elämän periaatteita nou-

dattaen koulukasvatus nähdään palveluna, jossa oppilaitokset ovat palvelujen tuottajia, 

opiskelijat asiakkaita ja valtionapu kannustin kilpailulle. Oppilaitoksen rahoituksen ollessa 

sidottu suoritettuihin tutkintoihin ja opiskelijamääriin on tultu siihen, että oppilaitokset 

kilpailevat motivoituneista opiskelijoista. (Järvinen, 2001, 62–63.)  

 

On ymmärrettävää, että oppilaitokset haluavat kehittää opiskelijavalintansa sellaisiksi, että 

niiden avulla saadaan valittua koulutukseen opiskelijoita, jotka ovat motivoituneimpia ja 

sitoutuvat suorittamaan opinnot tavoiteajassa. Yliopistoissa opiskelijavalintoihin kohdistuu 

väistämättä suuria paineita, sillä opiskelijat määrittävät monin tavoin yliopistojen kehitty-

mispotentiaalia ja kilpailukykyä. Onnistuneet opiskelijavalinnat voivat osaltaan auttaa kou-

lutuksen määrällisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisessa. (Mielityinen & Moitus, 

2002, 65.) Valintakokeen käyttö tuo korkeakouluille monia hyötyjä opiskelijavalinnan nä-

kökulmasta. Sen avulla korkeakoulut voivat mitata hakijoiden kiinnostusta ja mahdollista 

motivaatiota koulutusalaan. Valintakokeella saadaan myös aiempaa koulumenestystä täy-

dentävää arviointitietoa ja sen avulla korkeakoulut voivat myös erotella koulumenestyksel-

tään samantasoisia hakijoita. (Sajavaara et al., 2002, 110.) Valintakokeen olisi tärkeä mita-

ta eri taitoja ja ominaisuuksia kuin mitä ylioppilastutkinto mittaa, sillä muutoin valintakoe 

ei tuo korkeakoululle lisäinformaatiota hakijoista (Jussila, 1996, 40–41). 

Akateemisen koulutuksen keskeinen tavoite on tieteellisen ajattelun ja tieteen tekemisen 

taitojen kehittyminen. Valmistuttuaan opiskelijan tulisi hallita syvällisesti koulutusalansa 

perustiedot, omata kriittistä tieteellistä ajattelua ja kyetä tieteellisen kirjoittamiseen ja tut-

kimuksen tekemiseen. Hänen tulisi olla oman alansa asiantuntija, joka kykenee sovelta-

maan omaksumaansa teoreettista tietoa käytäntöön. (Kaartinen-Koutaniemi, 2009, 1.) 

Haasteellista on, kuinka opiskelijavalintaan onnistutaan kehittämään sellaisia menetelmiä, 

joilla voitaisiin arvioida hakijoiden valmiuksia selviytyä yliopisto-opintojen teoreettisuu-

desta ja tieteellisestä ajattelusta (Sallinen, 2003, 28). 



19 

 

Hyvän opiskelija-aineksen korkeakoulujen näkökulmasta voidaan katsoa jakautuvan nel-

jään osa-alueeseen: soveltuvuuteen, koulutettavuuteen, opiskeluun motivoituneisuuteen ja 

ammattiin motivoituneisuuteen. Soveltuvuudessa on tässä yhteydessä kyse valmiuksista 

akateemisiin opintoihin. Harvat yksiköt ovat selventäneet, mitä he tarkoittavat motivoitu-

neella ja hyvällä opiskelijalla. (Sajavaara et al., 2002, 105–106.) Valintayksiköiden tulisi 

kyetä laatimaan valintakokeet niin, että ne parhaalla mahdollisella tavalla mittaisivat näitä 

neljää eri osatavoitetta. Lisäksi olisi huolehdittava valintojen yhdenvertaisuudesta. Kurrin 

(2006, 42–43) mukaan valintaprosessiin on kuitenkin vaikeaa saada mukaan riittävästi ha-

kijoiden soveltuvuutta ja kyvykkyyttä selvittäviä asioita. 

Korkeakoulujen arviointineuvosto on todennut, että valintayksiköiden tulisi pohtia erityi-

sesti sitä, onko opiskelijavalinnassa oikein edellyttää hakijoilta sellaisia tietoja ja taitoja, 

joita koulutus vasta heille antaa (Sajavaara et al., 2002, 107). Osatavoitteista soveltuvuu-

den vaatimus on siis hieman kiistanalainen.  Voidaan esimerkiksi pohtia, onko oikein vaa-

tia koulutukseen pyrkivältä akateemisia taitoja, jotka pääasiallisesti kehittyvät vasta aka-

teemisten opintojen kuluessa. Toki jonkinlaiset valmiudet akateemisten taitojen kehittymi-

selle olisi oltava. Tärkeimpänä pidän kuitenkin opintoihin motivoitumista, joka varmasti 

edesauttaa opinnoissa etenemistä ja menestymistä. 

 

Kuten koulutuspoliittisessa tarkastelussa nousi esille, on suomalaisen valintajärjestelmän 

yhtenä ongelmana pidetty hidasta opintoihin sijoittumista ja välivuosien pitämistä. Opinto-

jen myöhäisen aloittamisen yksi syy on se, että haluttuun opiskelupaikkaan haetaan useaan 

kertaan. Osalla hakijoista on jo entuudestaan jokin opiskelupaikka tai suoritettuna korkea-

koulututkinto. (mt. 21–22.) Opintojen keskeyttäminen tai opiskelijan siirtyminen muualle 

on ongelmallista myös korkeakoulujen näkökulmasta, sillä ne ovat niille hävikkiä ja koulu-

tuspaikan vajaakäyttöä. Koulutuspaikkojen mitoituksessa tulisikin ottaa jo ennakkoon 

huomioon mahdolliset opintojen keskeyttämiset. (Jussila, 1996, 27.)  

 

Yliopistojen opiskelijavalintojen tavoitteenasettelussa on ollut puutteita, sillä jotkut valin-

tayksiköt eivät edes ole asettaneet erityisiä tavoitteita opiskelijavalinnoilleen tai ovat muo-

toilleet ne vain yleisellä tasolla. Tärkeää olisi, että valintaperusteilla ja opiskelijavalintojen 

tavoitteilla olisi suora yhteys toisiinsa, jotta valintakokeen tehtävät eivät jäisi irralleen va-

lintojen tavoitteista. (Sajavaara et al., 2002, 105–106.) Opiskelijavalinta on aina kytköksis-

sä kunkin alan opetussuunnitelmaan ja ammatillisiin vaatimuksiin (Kosonen, 2005, 15). 
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Opiskelijavalintaa ei tulisi tarkastella muusta koulutuksesta irrallisena, vaan se tulisi laatia 

toimivaksi osaksi koko koulutusprosessia, jolloin myös valintakoetta koskevat ratkaisut 

voitaisiin perustella järkevästi. Opiskelijavalintoja tulisi tarkastella koulutus- ja opiskelu-

prosessien kanssa kiinteässä yhteydessä myös siksi, että ne sisältävät itsessään monia pie-

niä opiskelijavalintoja, esimerkiksi sivuainevalintojen ja opintosuunnan vaihtojen yhtey-

dessä. Koulutuspoliittinen näkökulma ei siis välttämättä aina tavoita opiskelijoiden valin-

nan, valikoitumisen ja urasuunnittelun ydinkysymyksiä. (Jussila, 1996, 44.) 

2.3. Hakijan näkökulma 

Valituksi tuleminen ja valitsematta jääminen ovat merkittäviä interventioita yksilön elä-

mään, jonka vuoksi niihin kohdistuu paljon tunteita ja odotuksia. Opiskelijavalinta on 

usein nuoren ensimmäinen kosketus akateemiseen maailmaan, jolloin se on keskeisessä 

roolissa yliopistoa koskevan käsityksen muodostumisessa. (Sallinen, 2003, 25.) Opiskeli-

javalinnassa yliopiston henkilökunta valitsee opiskelijat hakijajoukosta, mutta samanaikai-

sesti hakija valitsee sekä yliopiston että koulutusalan monista vaihtoehdoista (Lacey, 1977, 

104). On tärkeää huomioida tämä opiskelijavalinnan luonteen kaksisuuntaisuus, joka mer-

kitsee hakijalle yhtä vaihetta pitkässä, monivaiheisessa prosessissa (Tamminen, 1976, 7). 

 

Hakijoiden näkökulmasta korkeakouluihin valikoituminen on prosessi, joka alkaa jo ennen 

varsinaista korkeakouluihin pyrkimistä ja voi joidenkin osalta kestää jopa vuosia korkea-

kouluihin sijoittumisen jälkeen (Mielityinen & Moitus, 2002, 66). Vuorisen ja Valkosen 

(2005, 23–25) tutkimuksessa ilmeni, että hakijat olivat tehneet päätöksen koulutukseen 

hakeutumisesta yleisimmin toisen asteen opintojen viimeisenä vuonna tai koulutuksen 

päättymisen jälkeen. Tyypillisesti jatko-opintovalintoja pidetään avoimina mahdollisim-

man pitkään. Reilu kolmannes tutkimukseen osallistuneista koki hakupäätöksensä erittäin 

varmaksi ja tiesivät selkeästi, mitä halusivat opiskella. Puolet hakijoista koki olevansa pää-

töksestään melko varmoja. 

 

Lukiolaisten huolena on ollut lukion ainevalintoja tehdessä puutteelliseksi koettu tieto yli-

opistojen valintamenettelyistä. Koska valintaperusteet vahvistetaan vain vuodeksi kerral-

laan, ovat yliopisto-opinnoista kiinnostuneet lukiolaiset ottaneet varmuuden vuoksi mah-

dollisimman monipuolisen valikoiman lukiokursseja, mikä ei välttämättä ole tarkoituk-
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senmukaista. Tieteenalojen sisällöstä ja opiskelun luonteesta ei usein ole riittävästi tietoa 

hakijoiden saatavilla tai he eivät ole osanneet etsiä sitä. Hakijoiden olisi hyvä tiedostaa, 

mitä kullakin alalla opiskelijoilta vaaditaan ja millaisia opiskelijoita kuhunkin koulu-

tusalalle halutaan. (Jussila, 1996, 29.) Hakijoilla on silti usein yliopistoon hakeutuessaan 

vain vähän tietoa yliopistojen opiskelutyön luonteesta ja myös niistä työtehtävistä, joiden 

valmiudet opiskelujen aikana tulisi hankkia (Kurri, 2006, 42). 

 

Hakijan näkökulmasta keskeinen tarkasteltava asia on, mitkä asiat vaikuttavat opiskele-

maan lähtemiseen ja tietyn opiskelupaikan valintaan. Lisäksi pitäisi pohtia, miten hakijoi-

den ominaisuudet, intressit, taloudelliset ja sosiaaliset seikat sekä elämäntilanne vaikutta-

vat opiskelupaikan hakemiseen. Valinnoista tiedottamisen, valintamenettelyn ja lukion 

opinto-ohjauksen kannalta tulisi puolestaan tarkastella sitä, onko opiskelijoilla realistinen 

kuva tieteenalojen ja koulutusohjelmien sisällöistä, opiskelusta ja työhön sijoittumisesta. 

Hakijan näkökulmasta nopea sijoittuminen haluttuun opiskelupaikkaan säästäisi hakemi-

seen käytettyjä voimavaroja varsinaiseen opiskeluun ja lopulta myös valmistumiseen. 

(Mielityinen & Moitus, 2002, 66–68.) Sellaiselle koulutusuralle pääsy, joka mahdollistaa 

opiskelijan keskeisten elämänmerkityksien ja voimavarojen kehittymisen, edistää myös 

Kososen (1999, 13) mukaan hyviä tuloksia koulutuksessa. 

Valintakoe antaa mahdollisuuden sellaisille motivoituneille hakijoille, jotka eivät tulisi 

valituiksi koulumenestyksensä perusteella. Lisäksi valintakokeen voidaan nähdä olevan 

osa yksilöllistä koulutusprosessia. (Sajavaara et al., 2002, 110.) Hakijan näkökulmasta ha-

luttuun opiskelupaikkaan pääseminen ei kuitenkaan ole aivan yksioikoista, sillä halutuim-

mista koulutuspaikoista käydään kovaa kilpailua. Ensisijaiseen hakutoiveeseen pääseminen 

voi vaatia hakijalta useita yrityksiä, taktikointia ja mahdollisesti myös valmennuskurssien 

käymistä. (Ahola, 2004, 14.) Useisiin korkeakoulujen suosittuihin aloihin valmistaudu-

taankin paljon maksullisten valmennuskurssien avulla. Kolmen suurimman valmennus-

kursseja järjestävän yrityksen liikevaihto oli vuonna 2008 liki viisi miljoonaa euroa ja hei-

dän valmennuskursseilleen osallistui noin 10 000 henkilöä. Todistuksiin perustuvan opis-

kelijavalinnan lisäämisen on katsottu keinoksi vähentää valmennuskurssien kysyntää, joka 

lisäisi sekä sosiaalista että alueellista tasa-arvoa hakijoiden välillä. Toisaalta sen on pelätty 

siirtävän maksullisen valmennuskurssitoiminnan ylioppilaskirjoituksiin valmentavaksi 

toiminnaksi toiselle asteelle. (Opetusministeriö, 2010, 33.) 
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Kosonen (2003, 195) toteaa hakijan näkökulman jäävän liian vähälle huomiolle. Opiskeli-

javalintojen yhteydessä tulisi varmistaa, että hakijat pitävät valintojen perusteita ja mene-

telmiä asiaankuuluvina ja että he kokevat tulleensa kohdelluiksi oikeudenmukaisesti. Tämä 

vahvistaa valintamenettelyiden uskottavuutta ja helpottaa valintojen sitouttamista. Kosonen 

(1999, 13–15) toteaa opiskelijavalinnan suunnittelun olennaisimman lähtökohdan olevan 

sen varmistaminen, että opiskelu vastaa opiskelijan pyrkimyksiä ja intentioita. Hän nostaa 

tärkeänä esille myös sosiaalisen validiuden, jolla hän tarkoittaa valintaperusteiden hyväk-

syttävyyttä ja pätevyyttä hakijoiden kannalta. Se edellyttää hänen mukaansa sitä, että haki-

jat saavat valintaprosessista monipuolisesti tietoa ja että valintaprosessista muodostuu osa-

puolten välinen dialogi. Hän näkee valintaprosessin eri vaiheiden muodostuvan aktiivisten, 

elämänvalintoja tekevien hakijoiden ja koulutusinstituutioiden vuoropuhelusta. 

 

Edellä mainittuun opiskelijavalintaprosessin dialogimaisuuteen liittyy Heinz Schulerin 

(1993, 12–14) teoria sosiaalisesta validiudesta. Sen perusperiaate on, että valintatilanteen 

tulisi olla hakijalle sosiaalisesti hyväksyttävä. Teoriaan kuuluu neljä ulottuvuutta: infor-

maatio, vaikuttaminen, läpinäkyvyys ja palaute. Informaatio koskee muun muassa niitä 

tehtäviä ja vaatimuksia, joihin opiskelijavalinta johtaa, uralla etenemisen ja persoonallisen 

toimintatavan mahdollisuuksia ja organisaation tavoitteita ja kulttuuria. Vaikuttamisessa on 

kyse siitä, että hakijalla on periaatteessa mahdollisuuksia valintatilanteen kehittämisessä ja 

menetelmien valinnassa sekä siitä, että hänellä on mahdollisuus kontrolloida valintatilan-

netta, omaa käytöstään ja sitä, ettei joudu toisten alistamaksi ja pakottamaksi. Läpinäky-

vyydessä on kyse siitä, että hakija kykenee riittävästi näkemään tai päättelemään valintati-

lanteen tapahtumat ja tavoitteet. Tätä voidaan pyrkiä edistämään tiedottamalla hakijoita 

valintaprosessin etenemisestä ja nostamalla selkeästi esille, ketkä toimivat valinnan arvioit-

sijoina. Palaute tarkoittaa hakijalle annettavaa tietoa valintakokeessa suoriutumisesta. Sen 

tulisi olla avointa, todenmukaista ja sellaisessa muodossa, että se voi rakentavasti kehittää 

hakijan itsetuntemusta, kuten omien voimavarojen tunnistamista. 

2.4. Työelämän näkökulma 

Koulujen voidaan nähdä toimivan eräänlaisina työmarkkinasuodattimina perheiden ja työ-

markkinoiden välissä, jolloin koulut tekevät karsintaa valikoimalla työkykyiset ja –haluiset 

henkilöt. Koulutusyhteiskunnassa yksilön oikeudeksi katsotaan mahdollisuus koulutukseen 
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osallistumiseen, mutta nykyään kehitys näyttää johtaneen siihen, että koulutukseen osallis-

tumisesta on tullut pikemminkin velvollisuus kuin oikeus. Mitä matalamman tutkinnon 

henkilö on suorittanut, sitä suurempi hänen työttömyysriskinsä on. (Komonen, 2001, 73–

74.) Koulutuksen laaja-alaisuus ja sijoittumismahdollisuudet lisääntyvätkin koulutustason 

noustessa. Pääasiallisesti ammattikoulutus valmistaa tiettyyn ammattitehtävään, kun taas 

akateeminen koulutus nähdään korkeasti yleissivistävänä, teoreettisena ja laajasti sovellet-

tavia kvalifikaatioita tuottavaksi. Koulutustavoitteen valinta riippuu osin siitä, miten hakija 

hahmottaa eri koulutusvaihtoehdot haluamiinsa ammattiasemiin johtavina väylinä. (Ahola 

& Nurmi, 1995, 70–71.) Käytännössä koulutuksesta on tullut välttämätön, mutta samanai-

kaisesti ei enää riittävä ehto työmarkkinoille kiinnittymiseksi (Järvinen, 2001, 66). Uusista 

työntekijöistä selvästi suuremman osuuden ennakoidaan olevan korkeakoulutettuja kuin 

vuoden 2007 työntekijöistä. Ilman koulutusta tai pelkän peruskoulutuksen omaavien työn-

tekijöiden ennakoidaan vähenevän huomattavasti, minkä ennustetaan näkyvän myös am-

matillisen peruskoulutuksen kasvuna. (Hanhijoki et al., 2011, 98.) 

 

Työurien pidentäminen ja työllisyysasteen kasvattaminen vaikuttavat väistämättä koulutus-

ten kehittämiseen. Koko työvoiman tarve on lähtökohtana koulutustarpeiden ennakoinnille. 

(mt. 101.) Päivi Elovainion (1993, 416–417) mukaan koulutus ja taloudellinen kasvu ovat 

entistä tiiviimmässä kytköksessä toisiinsa, koska työelämän tarpeet ovat olleet koulutuspo-

liittisissa selonteoissa lähtökohtana koulutusta koskeville ennusteille. Esimerkiksi koulu-

tuspaikkoja on lisätty eniten niillä aloilla, joilla tuottavuuden kasvun on ennakoitu olevan 

suurinta. Yhteiskunnan ja työelämän erilaiset muutokset synnyttävät väistämättä tarpeen 

koulutuksen uudelleenarvioinnille. Koulutustarjonnan tulisi vastata työelämän tarpeita ja 

koulutuksen olisi kyettävä tuottamaan työelämässä tarvittavia kvalifikaatioita ja alalle so-

veltuvia työntekijöitä.  

 

Työelämän ja ammattien muutokset heijastuvat koulutuksen rakenteisiin ja sisältöihin, jos-

ta hyviä esimerkkejä ovat elinikäinen oppiminen ja kansainvälistyminen. Opiskelijavalin-

nassa olisi kyettävä mittaamaan näitä työelämässä vaadittavia erilaisia taitoja ja ominai-

suuksia, mikä onkin osoittautunut haasteelliseksi. (Jussila, 1996, 30.) Valintakokeella voi-

daan mitata hakijoiden kiinnostusta alaan, joka on tärkeää myös tulevan työelämän ja am-

matin näkökulmasta. Valintakokeen tulisikin heijastaa koulutuksen tuottaman ammattikva-
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lifikaation kehittämissuuntia. (Sajavaara et al., 2002, 110.) Näiden perusteella onnistuneet 

opiskelijavalinnat ovat kiistatta tärkeitä myös työelämän näkökulmasta. 

 

Ammattiryhmien työvoiman tarve voidaan muuttaa koulutetun työvoiman kysynnäksi niin 

sanottua vastaavuusavainta käyttäen. Kunkin ammattiryhmän vastaavuusavain sisältää tie-

toa siitä, mitä koulutusta kyseisessä ammattiryhmässä ennakoidaan tulevaisuudessa tarvit-

tavan ja mikä on eri koulutusten prosenttiosuus tarvittavasta koulutuksesta. Huomioon ote-

taan myös koulutuksen tehokkuus ja vaikuttavuus, jolloin lopulta päästään kutakin koulu-

tusta koskettavaan kokonaisaloittajatarpeeseen. Tehokkuus tarkoittaa tässä yhteydessä ker-

toimia, jotka kuvaavat muun muassa koulutuksen läpäisyä sekä moninkertaista koulutusta 

ja vaikuttavuus tutkinnon suorittaneiden työvoimaosuutta. (Hanhijoki et al., 2011, 101–

103.)  

 

Opiskelijavalinnat ovat näin ollen merkittävässä yhteydessä työelämään juuri koulutus-

paikkojen mitoituksessa. Työelämän näkökulmasta opiskelijavalintojen kehittämisessä 

olennaista on, että koulutustarjonta ja koulutuksessa aloittavien määrä vastaavat työelämän 

tarpeita. Tärkeäksi katson myös sen, että koulutukseen valikoituu henkilöitä, jotka ominai-

suuksiltaan soveltuvat niihin ammatteihin, joihin kukin koulutus johtaa. Opiskelijavalinto-

jen kehittämisessä on mielestäni selkeästi nähtävillä eräät työelämän tarpeet, kuten työuri-

en pidentäminen. Tästä hyvä esimerkki on jo aiemmin mainitsemani uusien ylioppilaiden 

siirtyminen nopeammin korkeakoulutuksen piiriin, joka on ollut keskeisessä roolissa opis-

kelijavalintojen kehittämisessä. Kuten Vehviläinenkin (1995, 94) korostaa, on valintako-

keen päätehtävä karsia hakijoista pois ne, jotka eivät kykene selviytymään kyseisen alan 

opinnoista ja työstä. Työelämän kytkeytyminen opiskelijavalintoihin näkyy myös toisessa 

hänen esille nostamassaan huomiossa: ammatin vetovoima ja työllisyystilanne vaikuttavat 

osaltaan siihen, millaisia hakijoita kunakin vuonna koulutukseen pyrkii.   
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3. LUKIOSTA KORKEAKOULUUN JA NOPEAAN VALMISTU-

MISEEN 

Korkeakouluihin valikoitumista on tutkittu 1970-luvulta lähtien, jolloin 1990-luvulle asti 

oltiin erityisesti kiinnostuneita koulutuksen sosiaalisesta määräytymisestä ja väestön elinta-

son kohottamisesta. Yliopistoihin valikoituminen alkaa lukioaikana tai jo aiemmin, kun 

opiskelijat alkavat pohtia jatkokoulutuspaikkaa. Lukioaikaiset ainevalinnat ja opinnoissa 

menestyminen ovat osa tätä valintaprosessia, sillä joillain aloilla vaaditaan tiettyjä kurssi-

valintoja ja riittäviä arvosanoja. (Mielityinen & Moitus, 2002, 11–12.) Valikoitumisen kä-

site on keskeinen opiskelijoiden siirtyessä toiselta koulutusasteelta korkeakouluihin ja 

myöhemmin työelämään. Tässä valikoitumisen vaiheessa valintakokeet ovat suuressa roo-

lissa. Kosonen (2005, 226) toteaa opiskelijoiden nopean koulutuksesta valmistumisen ole-

van tärkeä koulutuspoliittinen tavoite, sillä suuren ikäluokan eläkkeelle jääminen asettaa 

pikaisen tarpeen uudelle työvoimalle. Tästä syystä uudet ylioppilaat halutaan mahdolli-

simman nopeasti korkeakoulutuksen piiriin. Opiskelijoiden nopea ja sujuva kulku koulu-

tusputken läpi on pyritty varmistamaan kehittämällä ja tehostamalla erilaisia valinta- ja 

sijoittelumenetelmiä oppilaitoksissa (Komonen, 2001, 75). 

Kuitenkin siirtymät nuoruudesta aikuisuuteen sekä opiskelusta työelämään ovat ajan kulu-

essa muuttuneet lineaarisista epälineaarisiksi (Stenström & Nokelainen, 2012, 4). Andreas 

Walther (2006) katsoo, että nykyaikana yksilön elämänkulun siirtymiä luonnehtii yksilölli-

syys, epäjohdonmukaisuus, pirstaleisuus ja pitkittyneisyys. Siirtymien muutosprosessiin 

liittyvät pidentyneet opiskeluajat, joustavammat työmarkkinat ja yksilöllisyyden korostu-

minen kaikilla elämänalueilla ja yksilön elämänvalinnoissa. Nuoruuden ja aikuisuuden 

ikärajat ovat hämärtyneet, mistä Walther käyttää käsitettä ”jojo-siirtymät”. Tällä hän tar-

koittaa edestakaista liikettä nuoruuden ja aikuisuuden välillä, kun nuori ei esimerkiksi osaa 

päättää, kumpaa hän on. Tarkasteltuaan siirtymäregiimejä Euroopan valtiossa, Walther 

havaitsi makrotasolla kunkin valtion hyvinvointijärjestelmälle tyypillisiä vaikutuksia siir-

tymiin. Suomi lukeutunee näistä universaaliregiimeihin, joka on tyypillinen erityisesti Poh-

joismaissa. Näissä valtioissa nuorten mielletään kehittävän itseään aktiivisesti koulutuksen 

kautta ja nuorta myös tuetaan yksilöllisissä valinnoissa ja siirtymissä. Kaikille pyritään 

turvaamaan vähintään toisen asteen koulutus, josta viimeisin esimerkki on koulutustakuu. 

(Walther, 2006, 120–121 ja 127.) 
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Seuraavaksi perehdyn elämänkulun siirtymistä koulutukseen hakeutumisen ja valikoitumi-

sen nivelkohtiin. Ensimmäisessä alaluvussa tarkastelen siirtymistä lukiosta korkeakoului-

hin ja yliopistoihin, jonka jälkeen toisessa alaluvussa tarkastelen välivuosia osana valikoi-

tumisprosessia. Tämän jälkeen tarkastelen opintoihin sitoutumista ja opinto- ja ammat-

tiuran kehittymistä kolmannessa alaluvussa. Aiheet ovat tärkeitä tämänhetkisten koulutus-

poliittisten linjausten valossa ja näen niihin perehtymisen työni kannalta välttämättömäksi, 

sillä valintakoe on merkittävässä roolissa opiskelijoiden valikoituessa koulutukseen. Valin-

takoe on merkittävässä roolissa myös siinä, millaisia opiskelijoita koulutukseen valikoituu, 

kuinka he suoriutuvat korkeakouluopinnoista ja miten he lopulta valikoituvat työelämään. 

3.1. Lukiosta korkeakouluun hakeutuminen ja siirtyminen 

Lukio voidaan nähdä edelleen olevan pääasiassa korkeakouluopintoihin valmentava oppi-

laitos ja korkeakoulutukseen tullaan valtaosin sen kautta siitäkin huolimatta, että väylät 

korkeakoulutukseen toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta on avattu. Yhtenä selittä-

vänä tekijänä voidaan pitää sitä, että lukion käyminen korottaa nuorten koulutustoiveita 

kohti arvostettuja koulutusväyliä. Valikoituminen korkeakouluihin tapahtuu suurelta osin 

jo edeltävissä koulutusvaiheissa ja erityisesti lukion käyminen ja sen opinnoissa menesty-

minen määräävät sitä, keistä tulee korkeakoulutuksen tavoittelijoita. (Ahola & Nurmi, 

1995, 18–20 ja 90.) 

Lukion suosio ja sen myötä ylioppilaiden määrän kasvu kasasivat 1980-luvun ylioppilas-

suman, jonka vaikutuksesta korkeakoulutukseen hakeutuu kerralla useampi ylioppilassu-

kupolvi. Keskiastetta uudistamalla ja lukuisilla erillisratkaisuilla alettiin ylioppilastulvaa 

ohjata keskiasteen ammatilliseen koulutukseen. Viime aikoina toisen asteen ammatillinen 

koulutus näyttää lisänneen suosiotaan suhteessa lukiokoulutukseen ja kilpailu suosituim-

mista opiskelupaikoista näyttää siirtyneen paljolti ammatillisiin oppilaitoksiin. Tämän vai-

kutusta korkeakoulutukseen hakeutumiseen on hyvä pohtia. Tuoreiden ylioppilaiden on 

havaittu hakevan useisiin ja keskenään myös erilaisiin koulutuksiin, kun taas ammattikou-

lutetut näyttäisivät tietävän paremmin mitä he haluavat ja näin ollen keskittävät hakunsa 

tiettyihin koulutusväyliin. Voiko mahdollisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen 

lisääntyneen suosion myötä käydä niin, että tulevaisuudessa yhä useampi yliopistoon ha-

kevista on suorittanut lukion sijasta toisen asteen ammatillisen koulutuksen? (mt. 20 ja 93.)  
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Siirtyminen korkeakoulutukseen toiselta asteelta on Suomessa hidasta. Suomessa uusia alle 

20-vuotiaita korkeakouluopiskelijoita on poikkeuksellisen pieni määrä vertailtaessa 

OECD-maiden ja Euroopan maiden kesken. Vain runsas kolmannes yliopistossa opintonsa 

aloittavista on saman kevään uusia ylioppilaita ja ammattikorkeakouluissa puolestaan vajaa 

viidennes. Uusista ylioppilaista välittömästi jatko-opintoihin hakee kolme neljäsosaa, mut-

ta vain 40 prosenttia heistä saa opiskelupaikan. Tästä määrästä 21 prosenttia aloittaa opin-

tonsa yliopistoissa. (Opetusministeriö, 2010, 15 ja 26.) Yliopistojen opiskelijavalintojen 

kartoituksessa todetaan, että vaikka vain pieni osa uusista ylioppilaista pääsee opiskele-

maan heti, niin nuoret hakijat menestyvät parhaiten korkeakoulujen valinnoissa. Ilmiön 

selitykseksi on esitetty lukiosta opittua opiskelukulttuuria, johon kuuluu tavanomaisesti 

ulkoa lukua ja esseemuotoisia vastauksia. Näistä taidoista voi olla hyötyä kirjatenttiin pe-

rustuvissa valintakokeissa. (Mielityinen & Moitus, 2002, 91.) 

 

Siirtyminen korkeakoulutukseen ei ole yrityksistä huolimatta nopeutunut. Joissakin yli-

opistoissa uusille ylioppilaille on annettu lisäpisteitä, jotta heidän osuus opintoihin valituis-

sa kasvaisi. Eduskunnan oikeusasiamiehen toimesta tästä lisäpisteiden antamisesta kuiten-

kin luovuttiin vuonna 2008. Uusien ylioppilaiden pääsyä opintoihin tulisi pyrkiä edelleen 

edistämään niin, että valintaprosessi olisi kaikille tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen. Tä-

mä on luonut omat haasteensa tavoitteen saavuttamiselle. Ratkaisua on pyritty etsimään 

usean eri keinon avulla. Yksi ratkaisupyrkimys on ollut julistaa valintakokeen pääsykoekir-

jat niin, että samana keväänä ylioppilaaksi valmistuvilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet 

valmistautua valintakokeeseen. Apua on haettua myös ottamalla käyttöön erillisvalinnat, 

jolloin korkeakoulujen sisällä tapahtuva koulutusalojen vaihto ei vie opiskelupaikkoja ke-

vään uusilta ylioppilailta. (mt. 34–35.) Viimeisin ratkaisupyrkimys on ollut oman kiintiön 

käyttöönotto kevään uusille ylioppilaille (Valtioneuvosto, 2011, 34). 

 

Kuinka paljon nuorten nopeampaan korkeakoulutuksen siirtymiseen voidaan ulkoapäin 

vaikuttaa? Mielestäni on tärkeää huomioida hakijan näkökulma, jota käsittelin työssäni jo 

aiemmin. Kuten Pimiä (1986, 11 ja 32) nosti jo vuosikymmeniä sitten esille, ovat lukio-

opintojaan päättävät nuoret usein hyvin epävarmoja tulevan koulutusuransa suhteen. Toki 

poikkeuksiakin löytyy, sillä osa jo lukioon siirtyvistä nuorista ottaa tavoitteeksi korkeakou-

lutukseen siirtymisen lukion suorittamisen jälkeen. Tällöin he tekevät ainevalintoja kor-

keakoulutusta silmällä pitäen, menestyvät lukio-opinnoissaan paremmin ja myös pääsevät 
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todennäköisemmin opiskelemaan korkeakouluun. Korkeakoulutukseen siirtyminen on mie-

lestäni paljon kiinni nuoresta itsestään ja siitä, millaiset ja kuinka selvät hänen tulevaisuu-

den suunnitelmansa ovat. 

Ahola ja Nurmi (1995, 94–95) havaitsivat tutkimuksessaan, että statussuuntautuneet ja 

yliopistosektorin korkeampaan statukseen uskoneet nuoret olivat menestyneitä ylioppilaita 

ja myös keskimääräistä paremman kotitaustan omaavia, ja halusivat ensisijaisesti korkea-

kouluihin. He havaitsivat koulutusalan valinnan liittyvän kiteytyneeseen ammatinvalintaan 

vain niiden osalta, joilla ammattikoulutuksen sekä työkokemuksen myötä on jo entuudes-

taan jokin ammatti. Sen sijaan tutkimuksen nuoret eivät näyttäneet valinneen tavoiteam-

mattia vaan koulutuksen. Heidän tekemänsä valinta riippui paljon koti- ja koulutaustasta 

sekä strategisista ratkaisuista taisteltaessa mahdollisimman hyvästä koulutuksesta. Erityi-

sesti lukion käyminen ja siellä pärjääminen näyttäisi toimivan vedenjakajana suomalaises-

sa koulutusjärjestelmässä. 

Jussila (1996, 3) on havainnut, että erityisesti pitkää matematiikkaa opiskelevilla lukiolai-

silla suunnitelmat tulevasta opintourasta ovat muodostuneet varhain ja he hakeutuvat ylei-

simmin opiskelemaan teknisiä tieteitä, lääketieteitä ja kauppatieteitä. Sen sijaan yhteiskun-

tatieteitä opiskelevilla on ollut harvemmin lukioaikana selvyyttä tulevista opinnoista. Tämä 

koulutusalakohtainen ero on mielenkiintoinen opiskelijavalintoja tarkasteltaessa, sillä mää-

rätietoinen pyrkiminen tiettyyn koulutusohjelmaan näkyy varmastikin pääsykokeissa ja 

myös opintoihin kiinnittymisessä. Tämän perusteella tehokkaassa siirtymisessä lukiosta 

korkeakouluun vaikuttaisi olennaisessa roolissa olevan se, tietääkö nuori todella, mitä hän 

haluaa opiskella tai tehdä tulevaisuudessa työkseen. Mitä aikaisemmin hän sen tietää, voi 

hän tehdä toiveidensa kannalta järkeviä valintoja jo lukio-opintojensa aikana. 

 

Edellä mainittuun voidaan mielestäni pyrkiä vaikuttamaan tiedottamisen ja ohjauksen kei-

noin. Esimerkiksi lukioiden opinto-ohjaukseen tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota 

ja sitä tulisi myös tehostaa, sillä jatko-opinto- ja työelämätuntemus ei edelleenkään ole 

opiskelijoilla riittävää. Tämä puolestaan vaikeuttaa oikean ja realistinen jatkokoulutuspai-

kan löytämistä. Opinto-ohjauksen tulisi tarjota oppilaille konkreettista tietoa eri ammateista 

ja sen olisi hyvä olla myös tulevaisuusorientoitunutta. Myös henkilökohtaisuus, säännölli-

syys ja oppilaiden vahvuuksien tunnistaminen voivat auttaa kullekin oppilaalle sopivan 

koulutusalan löytymistä. Hyvä keino voisi olla jo toisella asteella laadittava henkilökohtai-
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nen opintojen opiskelusuunnitelma, jossa mietittäisiin mahdollisia jatko-opintovaihto-

ehtoja, koulutusten valintakriteerejä, koulutukseen hakeutumista, opiskeluvaatimuksia ja 

myös työelämään sijoittumista. Tällöin opiskelijalla olisi opintojen päätyttyä mahdollisesti 

paremmat valmiudet jatkokoulutukseen hakeutumiseen. Tämä puolestaan voi edesauttaa 

oikeiden valintojen tekemistä sekä ehkäistä opintojen pitkittymistä ja keskeyttämistä kor-

kea-asteella. (Opetusministeriö, 2010, 30.) 

3.2. Välivuodet osana valikoitumisprosessia 

Opetusministeriön vuonna 2010 teettämässä opiskelijatutkimuksessa jopa kaksi kolmesta 

opiskelijasta (159 000), oli pitänyt vähintään yhden välivuoden toisen asteen tutkinnon 

suorittamisen jälkeen tai nykyisten opintojen aikana. Yliopisto-opiskelijoista 62 % (noin 

87 000), ilmoitti pitäneensä välivuoden. Niistä 63 % oli pidetty heti toisen asteen koulutuk-

sen jälkeen, 20 % korkeakouluopintojen aikana ja 12 % aiemman tutkinnon suorittamisen 

jälkeen ennen nykyisten opintojen alkua. Yleisimmin välivuosi vietettiin työskentelemällä 

Suomessa, yliopisto-opiskelijoista 38 % vietti välivuoden näin. Toiseksi yleisin viettotapa 

oli varusmies- tai siviilipalveluksen suorittaminen, yliopisto-opiskelijoista 23 %. Kolman-

neksi yleisin tapa viettää välivuosi oli opiskelu tai työskentely ulkomailla. (Saarenmaa et 

al., 2010, 21–22.) 

Koulutustavoitteiden epävarmuus voi helposti johtaa haluun opintojen lykkäämiseen. 

Myös heikon lukiomenestyksen on nähty selittävän paljolti abiturienttien aikomusta väli-

vuoden pitämiseen. Näiden lisäksi keskeneräinen koulutus- ja urasuunnittelu sekä halutto-

muus pitkään koulutukseen näyttäisivät lisäävän halukkuutta välivuoden pitämiseen. Kou-

lutus- ja urasuunnittelu edellyttävät nuorelta kykyä päätöksentekoon. Kyetäkseen päätök-

sentekoon nuoren on edistyttävä aikuistumiseen liittyvissä erilaisissa kehitystehtävissä, 

jotka usein jäävät lukion aikana keskeneräisiksi. Usein vasta lukion jälkeen kurssiarvoste-

lujen, jatkuvan näytön ja ylioppilaskirjoitusten paineen jälkeen nuoren on mahdollista al-

kaa suunnitella tehokkaasti tulevaisuuttaan. Tällöin nuoressa tapahtuu kehitystä, joka mah-

dollistaa pätevän päätöksenteon. Tähän perustuen välivuoden pitämiselle on perusteensa. 

(Kosonen, 1988, 31–32.) Yleisesti ottaen lukion päättävistä nuorista tyttöjen voidaan kat-

soa edistyneen enemmän kehitystehtävissä kuin poikien, mikä voinee näkyä myös korkea-

koulutukseen hakeutumisessa ja valikoitumisessa (Hämäläinen, 1988, 46). 
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Välivuoden viettäneet nuoret ovat usein olleet tyytyväisiä ratkaisuunsa, sillä sen ansiosta 

he ovat saaneet tuntumaa ”elävästä elämästä” ja omista voimavaroistaan. Välivuosi voi 

edistää nuoren persoonallisuuden kehitystä ja vaikuttaa myös akateemisissa opinnoissa 

suoriutumiseen. (mt. 46.) Näin ollen välivuosien viettämisellä näyttäisi olevan erityisesti 

yksilön kannalta myös myönteiset puolensa, vaikkakin ne koulutuspoliittisesta näkökul-

masta näyttäytyvät lähinnä negatiivisessa valossa. Välivuosien viettämisessä näkyy mieles-

täni luvun alussa esille nostamani nykyajalle tyypillinen siirtymien epälineaarisuus, yksi-

löllisyys ja pitkittyneisyys, jolloin keskiössä ei ole ainoastaan nopea kiitäminen koulutus-

putken läpi työelämään (Stenström & Nokelainen, 2012, 4; Walther, 2006, 120–121).  

Kun korkeakouluissa otetaan käyttöön valintakiintiöt ensimmäistä opiskelupaikkaansa ha-

keville henkilöille, voi opiskelupaikan vaihtaminen vaikeutua (Valtioneuvosto, 2011, 34). 

Nähtäväksi jää, onko kiintiön käyttöönotolla vaikutusta välivuosien viettämiseen. Jos opis-

kelupaikan vaihtaminen vaikeutuu, voi olla, että toisen asteen koulutuksen päättävät nuoret 

haluavat olla entistä varmempia jatko-opintoja koskevassa päätöksessään, jolloin valintaa 

tuskin tehdään puutteellisin tiedoin. Tällöin korkeakouluopinnoista ja mahdollisista tule-

vista työtehtävistä tiedottamisesta tulee entistä tärkeämpää. 

3.3. Opinto- ja ammattiuran kehitys ja opintoihin sitoutuminen 

Sitoutumisen käsitettä on käytetty korkeakoulututkimuksissa kuvaamaan korkeakouluopis-

kelun alkuvaiheessa jatkuvaa opintoalan ja uranvalinnan prosessia. Sitoutuminen siihen 

opinto- ja ammattialaan, johon opiskelija on tullut valituksi ja jossa hän on opintonsa aloit-

tanut, merkitsee rekrytointivaiheen päättymistä kyseisen koulutusalan kannalta. Tämä vai-

he saattaa kestää joillain opiskelijoilla pitkäänkin, sillä tiettyä koulutusalaa voidaan pitää 

ponnahduslautana muualle tai opintouran välivaiheena. Kyseinen käytös on ongelmallista 

koulutusinstituution kannalta, vaikka se yksilön näkökulmasta voikin olla monella tapaa 

rationaalista toimintaa. (Panhelainen & Malin, 1983, 70.)  

Sitoutumista koulutusalaan voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. Ensiksikin sitä 

voidaan pitää valmiutena sijoittaa erilaisia henkilökohtaisia resursseja, kuten aikaa ja rahaa 

sellaiseen koulutukseen tai ammattiin pääsemiseen, joka tyydyttää elämisen tarpeita. Tämä 

on pitkäaikainen, vähittäinen sitoutumisen prosessi, jossa eri vaiheessa tehdyt päätökset ja 

sijoitetut resurssit vähentävät opiskelijan halua ja mahdollisuuksia koulutusalan vaihtami-
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seen ilman huomattavia uusia investointeja. Toisessa näkökulmassa sitoutuminen käsite-

tään voimakkaaksi indentifikaatioksi eli henkilökohtaiseksi samaistumiseksi johonkin kou-

lutus- tai ammattialaan. Koulutusalan ja ammatin valinnan prosessissa tapahtuu sekä asteit-

taista sitoutumista että henkilökohtaista samaistumista valittuun alaan silloin, kun valinta 

osoittautuu pysyväksi. Ammatti-identiteetin kehittymisen on nähty olevan merkittävässä 

asemassa opintoihin sitoutumisessa, jossa keskeistä on se, että opiskelijan epävarmuus vä-

henee opintojen edetessä varsinkin silloin, jos hänellä on hakeutumisvaiheessa ollut selvää 

ammatillista päämäärätiedottomuutta. (mt. 70–71, 97 ja 109.) 

Häyrysen ym. (1982, 7) valintakehämallissa katsotaan opintojen aloittamisen jälkeiseen 

lopulliseen opintoihin kiinnittymiseen vaikuttavan kahdenlaisia tekijöitä, joista ensimmäi-

sen ryhmän muodostavat koulutusympäristön vaikutukset ja toisen motivationaalinen va-

linta siinä tilanteessa, jossa opiskelija saa kokemuksia yliopisto-opiskelusta kohdatessaan 

sen institutionaaliset vaatimukset. Kehämallissa on näin ollen yhdistetty samaan tarkaste-

lukehykseen itsevalinnan ja institutionaalisen valinnan elementtejä. Nämä opintojen alku-

vaiheessa muodostuvat kokemukset ovat kriittinen vaihe opintoalan ja ammattiuran valin-

nan pitkäaikaisessa prosessissa. Ensimmäisten opiskelukokemusten vastaavuus ennakko-

odotuksiin ja ammatillisten preferenssien toteutuminen tai toteutumatta jääminen vaikutta-

vat ratkaisevasti siihen, sitoutuuko opiskelija opintoihin vai päätyykö hän vaihtamaan 

opintoalaa tai keskeyttämään opintonsa.  

Opiskelijoiden etukäteisodotusten ja opintojen alkuvaiheessa syntyneiden kokemusten vä-

linen ristiriita aiheuttaa usein ongelmia opintojen alussa. Tehdyn opintouravalinnan jatku-

minen on paljolti kiinni siitä, millaisia kokemuksia opiskelijalla muodostuu päästessään 

testaamaan omia aikaisempia käsityksiään ja mahdollisuuksiaan käytännössä valitsemansa 

koulutusalan opinnoissa. Korkeakouluopintoihin hakeutumista ja opintojen aloittamista 

edeltää yksilön kehitysprosessin tuottamat preferenssit ja niihin perustuvat päätökset, joita 

opintojen aloitus ja saadut opiskelukokemukset koettelevat. (Panhelainen & Malin, 1983, 

69.) Opiskelua koskevat odotukset voivat perustua joko kokemuksiin tai siihen kuvaan, 

jonka korkeakoulu on tiedottamisellaan välittänyt koulutukseen hakeutuville. Paras tieto-

lähde on opinto-opas, mutta myös valintakoe viestii siitä, mitä ja miten koulutusohjelmassa 

opiskellaan. Kuitenkin opiskelijat usein torjuvat tämän tiedon ja pitävät tiukasti kiinni niis-

tä käsityksistä, jotka ovat muotoutuneet heidän toiveidensa pohjalta. Tästä seuraa usein 

pettymyksiä koskien niin koulutuksen sisältöä kuin metodejakin. Jo opiskelijavalinnan 
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yhteydessä olisi tämän vuoksi hyvä mitata opiskelijoiden odotuksia, jotta pettymyksiä ja 

motivaatio-ongelmia voitaisiin vähentää. (Ahola et al., 1990, 2 ja 117.) 

 

Onkin havaittu, että opiskelijat muodostavat erittäin voimakkaita ja myös pysyviä ennak-

kokäsityksiä koulutuksesta, joita koulutuksen todellisuus ei kykene muuttamaan. Ammatil-

linen orientaatio on usein niin voimakas, että opiskelijat arvostelevat liian teoreettista ope-

tusta. Heillä opiskelu vastaakin harvemmin aiempia odotuksia. Sen sijaan niillä opiskeli-

joilla, jotka olivat kiinnostuneita ensisijassa opintojen sisällöistä, toteutui kaikkein useim-

min odotukset opintojen suhteen. Yliopistoon ei tulisikaan suhtautua kuten ammattikou-

luun, sillä mikäli opiskelijat eivät osaa ennakoida opintojen teoreettista luonnetta, tulevat 

he todennäköisesti pettymään. Jo opintojen alkuvaiheessa olisi tärkeää pyrkiä välittämään 

opiskelijoille koulutuksessa tärkeänä pidettyä tieteellistä maailmankuvaa, esimerkiksi suo-

ranaisesti opettamalla. Opiskelijat voivat peilata omia käsityksiään opettajien julki tuomiin 

käsityksiin ja ajatuksiin, jolloin he voivat havaita mahdolliset ristiriidat oman orientaation 

ja yliopiston vaatimusten välillä. (mt. 114–118) Katsoisin kuitenkin, että opiskelijoille olisi 

täytynyt välittyä jonkinlainen kuva tieteenalan luonteesta jo ennen valituksia tulemista eri-

tyisesti siksi, että ennakko-odotuksilla näyttäisi olevan kauaskantoiset vaikutukset. 

 

Tutkimusten mukaan uusien opiskelijoiden kokemuksiin vaikuttavat opintojen ilmapiirite-

kijät ja henkilökontaktit, joista erityisesti vanhat opiskelijat ovat tärkeä tietolähde useissa 

opiskelijoiden ongelmatilanteissa. (Panhelainen & Malin, 1983, 69.) Esimerkiksi Lacey 

(1997, 115) toteaa yliopiston tutoreilla olevan suuri vaikutus opiskelijoiden asenteisiin jopa 

vuosia opintojen aloittamisesta, mikä olisi hyvä tiedostaa. Opiskelun myötä syntyneiden 

kokemusten ja asenteiden merkitys lienee kuitenkin riippuvainen siitä, millaiset ja kuinka 

vahvat ennakko-odotukset ja asenteet opiskelijalla on ollut. 

Kosonen (1999, 15) toteaa, että valintajonoon kannattaa ottaa ensin ne hakijat, jotka ovat 

asettaneet koulutusohjelman hakutoiveissaan ykkössijalle, sillä he ovat todennäköisesti 

kiinnostuneempia opintojen suorittamiseen. Lisäksi tutkinnot, jotka johtavat selvästi jo-

honkin ammattiin, vaikuttaisivat olevan yhteydessä opiskelijan sijoittumiseen oikealle alal-

le. Selvä ammattikuva lisännee opintoihin motivoitumista ja opinnoista suoriutumista ta-

voiteajassa. Valintakokeen kautta koulutukseen valitut ovat tavallisesti motivoituneempia 

ja sitoutuneempia opintoihin kuin sellaiset opiskelijat, jotka ovat päässeet opiskelemaan 
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pelkän todistuksen perusteella. (Sajavaara et al., 2002, 118–119.) Tältä osin valintaproses-

sin ja opinnoissa etenemisen suhteen voidaan katsoa olevan jonkinlainen yhteys.  

Kurri (2006, 38–39) katsoo opiskeluprosessin sujuvuuteen vaikuttavan neljä eri ulottuvuut-

ta: opiskelijan voimavarat, opiskelutaidot, yliopistoyhteisön tuki ja yhteiskunnan tuki. Mitä 

paremmin nämä yksilölliset, yhteisölliset ja ulkoiset tekijät vaikuttavat opiskelijan elämäs-

sä, niin sitä paremmin hän kykenee sitoutumaan opintoihin ja suoriutumaan niistä. Yliopis-

toyhteisön tulisi kyetä ohjaamaan opiskelijat tehokkaasti opiskelutyöhön sekä järjestää ja 

mitoittaa opinnot sujuviksi. Yhteiskunnan tulisi huolehtia osaltaan valintajärjestelmien 

toimivuudesta ja koulutuspaikkojen mitoituksesta, vaikka varsinaisista valintakokeista 

päävastuu onkin valintayksiköillä.  

3.4. Opintojen keskeyttäminen ja koulutusalan vaihtaminen 

Nopea siirtyminen korkeakoulutukseen ei ole täysin ongelmatonta, sillä uudet opiskelijat, 

jotka ovat valmistuneet korkeakouluopintojen aloitusvuonna ylioppilaiksi, ovat usein osoit-

tautuneet opintoihin motivoitumattomiksi ja väärille aloille hakeutuneiksi. Tästä puoles-

taan seuraa opintojen keskeytyksiä ja koulutusalojen vaihtoja. (Kosonen, 2005, 226.) 

Tamminen (1976, 7-8) toteaa opiskelijoiden uravalintaprosessin voivan jatkua vielä pit-

kään opiskelijavalinnan jälkeen opintojen alettua. Valinta ei välttämättä ole vielä tapahtu-

nut, vaikka hakija osallistuisikin valintakokeeseen, vaan hän voi osallistua valintaan kokei-

lumielessä tai paremman puutteessa. Yleistä onkin hakeminen useaan koulutukseen, jolloin 

varmistetaan pääsy opiskelemaan edes jonnekin. Tällöin lopullinen valinta tapahtuu vasta 

myöhemmin. Opintojen alettua opiskelija pääsee vertaamaan todellisuutta siihen kuvitel-

maan, joka hänellä entuudestaan oli opinnoista. Opintojen kuluessa hän saa myös lisää 

tietoa niistä ammateista, joihin koulutus valmistaa. Nämä asiat voivat olla ristiriidassa ai-

empien käsitysten kanssa, mistä voi seurata opintojen keskeyttämistä ja koulutusalan vaih-

tamista. Koulutusalan vaihto voi kuitenkin tulevaisuudessa vaikeutua, kun käyttöön otetaan 

oma valintakiintiö ensimmäistä koulutuspaikkaansa hakeville henkilöille (Valtioneuvosto, 

2011, 34). Nähtäväksi jää, onko tällä lopulta vaikutusta korkeakouluihin hakeutumiseen. 

 

Opintojen keskeyttäminen on ongelmallista koulutusyhteiskunnan ideaalimallin kannalta, 

jossa opiskelijoiden tulisi kiitää katkeamattomasti koulutusputken läpi peruskoulusta tut-

kintoon ja työelämään. Erityisen ongelmallista se on koulutusjärjestelmän toiminnan te-
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hokkuuden kannalta, sillä sen tuloksellisuutta mitataan pitkälti loppuun suoritettujen tut-

kintojen perusteella. (Komonen, 2001, 75–76.) Kososen (2005, 226) mukaan tehokkain 

ratkaisu ei välttämättä ole uusien ylioppilaiden kiirehtiminen korkeakouluihin ja työelä-

mään, sillä samanaikaisesti aloille motivoituneet hakijat, jotka eivät ole läpäisseet valinta-

koetta, etsivät paikkaansa toisilta aloilta. Alun perin perusteltu tarkoitus voi osoittautua 

ainoastaan uuden ja laadukkaan työvoiman hidastumiseksi. 

Valintaprosessin voidaan Sajavaaran ym. (2002, 118) mukaan katsoa olevan onnistunut 

silloin, kun opintoihin sitoutuminen ja opintojen läpäisyprosentti ovat korkeita ja kun opis-

kelijat valmistuvat tavoiteajassa. Itse suhtautuisin tähän väitteeseen kuitenkin varauksella, 

sillä onko opiskelijavalinta epäonnistunut silloin, jos osa opiskelijoista ei valmistukaan 

tavoiteajassa? Vaikka opinnot viivästyisivätkin, voivat he koulutettavuudeltaan ja soveltu-

vuudeltaan olla juuri halutunlaista opiskelija-ainesta. Monet henkilökohtaiseen elämään 

liittyvät syyt, kuten perheen perustaminen tai tärkeät harrastukset voivat viivästyttää opin-

toja siitä huolimatta, että opiskelija olisi motivoitunut ja sitoutunut opintoihinsa.  

Opintojen alkuvaiheeseen sijoittuvan opintojen keskeyttämisen voidaan nähdä olevan yh-

teydessä valintaprosessiin niin, että tällöin opiskelija ei ehkä ole tullut valituksi oikealle 

alalle. Opintojen alussa opiskelija voi huomata, etteivät opinnot vastaa omia odotuksia tai 

hän ei ole tullut valituksi ensisijaiseen hakutoiveeseensa. Sen sijaan opintojen myöhem-

mässä vaiheessa tapahtuva opintojen keskeyttäminen johtuu todennäköisesti muista kuin 

valintaan liittyvistä syistä. (Sajavaara et al., 2002, 118.) Myös Kurri (2006, 48 ja 62) toteaa 

heikkoon opinnoissa etenemiseen olevan yhteydessä opiskelualan kokeminen vääräksi ja 

hän pitää tärkeänä sitä, että opinnot vastaavat opiskelijoiden odotuksia. Hänen mielestään 

valintakäytäntöjen tulisi ohjata opiskelijat oikeille koulutusaloille, jolloin välivuosien pi-

täminenkin vähentyisi.  

Hakutodistus, hakutoivesija ja valintakoe erottelevat Rantasen (2004, 105) mukaan valmis-

tuneet keskeyttäneistä tai lopettaneista. Matala hakutodistuksen keskiarvo, korkea hakutoi-

vesijan arvo ja heikko opintomenestys nostavat yhdessä opintojen keskeyttämisen riskiä. 

Hakijan hakutoivesija kertoo konkreettisesti hakijan motivaatiosta, sillä hakutoivesijalla 

hän sijoittaa opintopaikat mieleiseensä järjestykseen. Slotte ym. (2002) kuitenkin toteavat 

artikkelissaan, että vaikka hakutoivesija kertookin hakijan kiinnostuksesta alalle, niin silti 

tarvitaan lisäksi huolellisesti rakennettua ja tarkoituksenmukaista valintakoetta, joka mittaa 
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hakijan todellista opiskelumotivaatiota ja ottaa huomioon hänen valmiutensa suoriutua 

opinnoista. 

Opintojen keskeyttämisen Suomessa voidaan katsoa juontuvan aloittavien opiskelijoiden 

suhteellisen korkeasta iästä. Opintojen ohella opiskelijat joutuvat samanaikaisesti vastaa-

maan erilaisiin aikuistumisen haasteisiin ja tekevät usein töitä opintojensa ohella. (Nevgi & 

Lindblom-Ylänne, 2005, 73.) Myös Kurrin (2006, 9-10) tutkimuksessa todetaan tutkinnon 

suorittamisaikoja pidentäviksi tekijöiksi samanaikainen työssäkäynti, opinnäytetyön val-

mistumisen viivästyminen ja osa-aikaisen opiskelun kulttuuri, joka tarkoittaa läsnä oleviksi 

ilmoittautuneita opiskelijoita, jotka eivät suorita lukuvuoden aikana lainkaan tai vain hyvin 

vähän opintoja. Sen sijaan Etelä-Suomen lääninhallituksen selvityksessä koskien toisen 

asteen koulutuksen keskeyttämistä selvästi suurimmaksi opintojen keskeyttämisen syyksi 

ilmeni epäonnistunut koulutusvalinta ja toiseksi suurimmaksi syyksi motivaatio-ongelmat 

(Tuohi et al., 2000, 34).  

Opintojen pitkittymisen ja keskeyttämisen osasyyllisenä on pidetty myös raskasta opiskeli-

javalintajärjestelmää. Tämän vuoksi on nähty tarpeelliseksi pohtia, kuinka opiskelijavalin-

toja kehittämällä voitaisiin vähentää opintojen keskeyttämistä ja vaikuttaa opintojen ete-

nemiseen. Näiden välisen yhteyden osoittamisen on kuitenkin havaittu olevan ongelmallis-

ta, sillä onnistuneen alan valinnan lisäksi opintojen etenemiseen vaikuttavat monet muut-

kin tekijät, esimerkiksi työssäkäynti opiskelujen ohella ja opintoihin kiinnittyminen. (Mie-

lityinen & Moitus, 2002, 100.) 

Koulutukseen hakeutuvan henkilön ollessa tietoinen sen sisällöstä ja tavoitteista, syntyy 

hänellä todennäköisemmin hyviä oppimiskokemuksia ja näin myös koulutuksellista tulok-

sellisuutta. Opintojen keskeyttäminen on oletettavasti vähäisempää silloin, kun opiskeluun 

on motivoitunut. (Kotilainen & Ruoho, 2003, 4.) Koulutukseen valituiksi tulleista opiske-

lupaikan vastaanottaneiden määrän on katsottu olevan yksi osoitus siitä, kuinka motivoitu-

neita koulutuksessa aloittavat opiskelijat ovat. Kun kyseistä tunnuslukua verrataan opinto-

jen viivästymiseen koulutusaloittain, on tiettyjen koulutusalojen välillä havaittu olevan 

positiivinen ja toisten välillä negatiivinen korrelaatio. Esimerkiksi lääketieteellisellä alalla 

opiskelupaikan vastaanottaneiden määrä on suuri ja keskeyttäneiden määrä pieni. Lisäksi 

opinnot etenevät kyseisellä alalla hyvin. Myös taideaineilla suuri osa ottaa opiskelupaikan 

vastaan, mutta keskeyttäneiden määrä on suuri. (Mielityinen & Moitus, 2002, 100.) 
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Edellä esitellyt lähteet tarkastelevat opintojen viivästymistä ja keskeyttämistä lähinnä on-

gelmina, joiden poistamiseksi tai edes vähentämiseksi olisi kyettävä tekemään jotain. Ku-

tienkin Komonen (2001, 78) toteaa, että myöhäismodernissa suomalaisessa koulutusyh-

teiskunnassa nuoret etsivät, kokeilevat ja hylkäävät eri koulutusvaihtoehtoja, jolloin koulu-

tukseen sijoittuminen kulkee juuri opintojen keskeyttämisten kautta. Tällöin opintojen kes-

keyttäminen ei merkitse koulutusuran päätepistettä, vaan välietappia ja yhtä valintaa koko 

koulutuksen valinnan prosessissa. Tämä nousi esille myös Waltherin (2006) ajatuksessa 

elämänkulun siirtymien epälineaarisuudesta. 
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4. KASVATUSTIEDE YLIOPISTOLLISENA OPPIAINEENA 

Akateeminen koulutus nähdään korkeasti yleissivistävänä, teoreettisena ja laajasti sovellet-

tavia kvalifikaatioita tuottavaksi. Korkeakoulutus jakaantuu kuitenkin melko selvästi yleis-

sivistävämpiin ja ammatillisiin koulutusaloihin. Ammatillisia koulutusaloja ovat esimer-

kiksi lääkärin ja opettajan ammatit, kun taas tässä työssä tarkastelun kohteena olevaa kas-

vatustieteen koulutusohjelmaa voidaan pitää ”yleisakateemisena ammattina”. Tällaisen 

koulutuksen suorittaneilla on useita vaihtoehtoisia sijoittumiskohteita työelämässä, jotka 

tyypillisesti ovat joko opetustehtäviä tai julkisen hallinnon ja yrityselämän johto-, tutki-

mus- ja suunnittelutehtäviä. (Ahola & Nurmi, 1995, 70.) 

Opetushallitus ei enää julkaise painettuja korkeakoulusektorin valinta- eikä opinto-oppaita, 

minkä vuoksi tämän kappaleen lähteenä olen käyttänyt paljolti opetushallituksen ylläpitä-

mää Koulutusnetti-internetsivustoa, josta ajankohtainen korkeakoulutusta koskeva tieto 

tällä hetkellä löytyy. Kasvatustieteellisen alan koulutus ja tutkimus ulottuvat varhaiskasva-

tuksesta aikuiskoulutukseen. Koulutus voidaan karkeasti jakaa opettajakoulutukseen ja 

kasvatusalan asiantuntijakoulutukseen tai tieteenalakoulutukseen. Joissakin yhteyksissä 

jälkimmäisestä käytetään myös nimitystä yleinen kasvatustiede. (Opetushallitus, 2011.) 

Yleinen kasvatustiede voidaan ymmärtää ”perustieteeksi”, jolla on oma systematiikkansa 

ja johon yliopistojen muut kasvatustieteelliset sovellusalueet ja oppiaineet tukeutuvat ja 

tuovat lisäarvoa. Termiä käytetään yleisesti silloin, kun puhutaan kasvatustieteestä, jota 

opetetaan pääaineena kasvatustieteen laitoksissa. Juuri tästä löytyy selkeä ero suhteessa 

didaktisesti painottuneeseen kasvatustieteeseen, jota opettajaksi opiskeleville opetetaan. 

(Jakku-Sihvonen, 2005, 126–127). Tämän työn tarkastelun kohteena oleva koulutusohjel-

ma edustaa kasvatusalan asiantuntijakoulutusta eli yleistä kasvatustiedettä. 

Kasvatustieteen tutkimuskohteita ovat kasvatus, sivistys, koulutus, opetus ja oppiminen. 

Didaktiikan asema kasvatustieteessä on ollut vahva, koska suomalaisen kasvatustieteen 

juuret löytyvät saksalaisesta pedagogiikasta. (Jakku-Sihvonen, 2005, 125–126.) Kasvatus-

tieteessä keskeistä on tieteellisen tiedon tuottaminen kasvatustoiminnasta. Sen tutkimus-

kohde on kasvatustodellisuus. Kasvatustieteen tehtävä on määritellä ja eritellä kasvatusto-

dellisuuden keskeiset piirteet, eli ottaa kantaa sen perusluonteeseen, esimerkiksi siihen, 

mitä kasvatuksella tarkoitetaan. Sen tehtävänä on myös tutkia käytännön kasvatustoimin-

taa, jota kasvatustodellisuudessa harjoitetaan. (Siljander, 2005, 13.) 



38 

 

 

Yliopistollisia kasvatustieteellisiä oppiaineita ovat kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja 

erityispedagogiikka. Suomessa on yleensä opetettu kasvatustieteestä keskeinen aines sen 

eri osa-alueista: kasvatuspsykologiasta, didaktiikasta, kasvatuksen historiasta, kasvatusfilo-

sofiasta, kasvatussosiologiasta ja vertailevasta kasvatustieteestä. Aikuiskasvatustiedettä on 

opetettu kasvatustieteen yhteydessä tai itsenäisenä tieteenä. Erityispedagogiikka on sen 

sijaan vakiintunut Suomessa itsenäiseksi oppiaineekseen. (Jakku-Sihvonen, 2005, 138.) 

Opettajankoulutuksesta valmistutaan luokanopettajiksi, erityisopettajaksi, lastentarhanopet-

tajiksi, opinto-ohjaajiksi sekä käsityön, musiikin ja kotitalouden aineopettajiksi. Tieteen-

alakoulutuksen suorittaneilla maistereilla on puolestaan monipuoliset työelämään sijoittu-

misen mahdollisuudet, johon vaikuttaa merkittävästi opiskelijan omat sivuainevalinnat. 

Tämän koulutuksen suorittaneet opiskelijat voivat sijoittua kasvatus- ja koulutusalojen 

erilaisiin opetus-, ohjaus-, suunnittelu, hallinto- ja tutkimustehtäviin sekä yksityiselle että 

julkiselle sektorille. (Opetushallitus, 2011.) Jakku-Sihvosen (2005, 138) mukaan kasvatus-

tieteilijä joutuu työurallaan lukemaan paljon kirjallisuutta ja myös itse tuottamaan sitä. 

Kasvatustieteilijän tulee tämän vuoksi kyetä arvioimaan toisten tuottaman tekstin luotetta-

vuutta. Tämän vuoksi tutkimusmenetelmien monipuolinen hallinta on välttämätön osa kas-

vatustieteilijän substanssia.  

Kasvatustiedettä voi opiskella Suomessa kahdeksassa yliopistossa ja lisäksi laajasti avoi-

men yliopiston opetuksena. Kasvatusalan asiantuntijakoulutuksen koulutusohjelmien ni-

missä, kuten myös niissä tiedekunnissa, joissa sitä opetetaan, esiintyy vaihtelua eri yliopis-

tojen välillä. Helsingin yliopistossa yleistä kasvatustiedettä voi opiskella käyttäytymistie-

teellisessä tiedekunnassa ja Itä-Suomen yliopistossa Joensuun filosofisessa tiedekunnassa. 

Tampereen yliopistossa on mahdollista suorittaa elinikäisen oppimisen kasvatuksen koulu-

tus kasvatustieteiden yksikössä. Jyväskylän yliopistossa, Lapin yliopistossa, Oulun yliopis-

tossa, ja Turun yliopistossa yleistä kasvatustiedettä opiskellaan kasvatustieteiden tiedekun-

nassa. Näiden lisäksi kasvatustiedettä voi Suomessa opiskella Åbo Akademissa. (Opetus-

hallitus, 2011.) Kasvatusalan asiantuntijakoulutuksen koulutusohjelmien nimissä ja tiede-

kunnissa, joissa sitä opetetaan, esiintyy siis vaihtelua eri yliopistojen välillä.  

Kasvatustieteen kandidaatintutkinto (KK) on 180 opintopisteen laajuinen ja sen voi suorit-

taa päätoimisesti opiskellen kolmessa vuodessa. Opinnot koostuvat pääosin pääaineopin-

noista, sivuaineopinnoista sekä kieli- ja viestintäopinnoista. Tutkintoon sisältyvissä opin-

noissa opiskelija perehtyy oman pääaineensa tutkimuskohteisiin, teorian muodostukseen ja 
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tutkimuksen perusteisiin. Pääaineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma. Kandidaattivai-

heen opintojen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet tieteel-

liseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin, oman alan tutkimustiedon kriittiseen 

lukemiseen ja analysointiin sekä itsenäiseen tiedonhankintaan omalta alalta. Keskeinen 

tavoite on muodostaa edellytykset maisteriopintoihin ja perusvalmiudet työelämässä toi-

mimiseen. (mt.) 

Kandidaatin tutkinnon jälkeinen maisterin tutkinto (KM) on 120 opintopisteen laajuinen. 

Sen voi suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa vuodessa. Tutkinto rakentuu tässäkin 

pääosin pääaineopinnoista, sivuaineopinnoista sekä kieli- ja viestintäopinnoista. Pää-

aineopintoihin kuuluu pro gradu -tutkielma. Maisterin tutkintoon sisältyvien opintojen ta-

voitteena on oman pääaineen tietoperustan ja metodologian hyvä hallinta sekä valmiuksien 

hankkiminen itsenäiseen tutkimustiedon tuottamiseen ja tieteelliseen viestintään. Maiste-

riopintojen tavoite on saavuttaa akateeminen asiantuntijuus ja hankkia valmiudet suorittaa 

tieteellisenä jatkotutkintona kasvatustieteen lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. (mt.) 

4.1. Kasvatustieteen koulutus Oulun yliopistossa 

Oulun yliopistossa on mahdollista suorittaa seuraavat kasvatustieteellisen alan tutkinnot: 

kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, kasvatustieteen maisterin tutkinto, kasvatustieteen 

lisensiaatin tutkinto ja kasvatustieteen tohtorin tutkinto. Kasvatustieteen tiedekunnassa on 

seuraavat maisterin tutkintoon johtavat koulutukset: kasvatustieteiden koulutus, luokan-

opettajan koulutus, teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus, taide- ja taitopainottei-

nen luokanopettajakoulutus, Intercultural Teacher Education –koulutus, musiikkikasvatuk-

sen koulutus ja varhaiskasvatuksen koulutus. (Oulun yliopisto, 2012a, 11.) Tässä yhteydes-

sä tarkastelen lähemmin ainoastaan kasvatustieteiden koulutusta, joka on valintakokeineen 

myös varsinainen työni tarkastelun aihe. 

 

Kasvatustiedettä voi opiskella Oulun yliopistossa pääaineena joko kasvatustiede tai kasva-

tuspsykologia. Opiskelijat valitaan suorittamaan sekä kandidaatin tutkinto että maisterin 

tutkinto. Valinnasta pelkän maisterin tutkinnon tai jatkotutkinnon suorittamiseen suorite-

taan erilliset opiskelijavalinnat. Opinnot koostuvat perus-, aine- ja syventävistä opinnoista, 

kieli-, viestintä, ja orientoivista opinnoista sekä kandidaatin tutkielmasta ja pro gradu –

tutkielmasta. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 
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opintopistettä ja koulutus järjestetään niin, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimi-

sesti opiskellen kolmessa vuodessa. Maisterin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 

120 opintopistettä, ja kyseinen tutkinto voidaan suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa 

vuodessa. (mt. 11–12.)  

 

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-oppaassa 2008–2011 todetaan kas-

vatusalan koulutuksen tieteellisenä perustana olevan kasvatustieteen, kasvatuspsykologian, 

psykologian ja sosiologian tieteenperinteet sekä tiedekunnassa harjoitettu tutkimustyö. 

Koulutuksen ammatillisena perustana ovat kasvatusalan opetus-, tutkimus-, suunnittelu- ja 

hallintotehtävät sekä ohjauksen ja neuvonnan tehtävät erilaisissa ohjaustoimintaa tarvitse-

vissa organisaatioissa. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat saavuttavat sen myötä 

kasvatusalan tehtävien hoitamisen edellyttämät yleiset tieteelliset ja ammatilliset valmiu-

det. (Oulun yliopisto, 2008, 49.) 

 

Kandidaatintutkintoon kuuluu viisi osaamistavoitetta, joista ensimmäisen mukaan tutkin-

non suoritettuaan opiskelija tuntee tutkintoon kuuluvien pää- ja sivuaineiden tai niihin rin-

nastettavien kokonaisuuksien tai koulutusohjelmaan kuuluvien opintojen perusteet. Hänellä 

on myös edellytykset alan kehityksen seuraamiseen. Toisekseen tutkinnon suoritettuaan 

opiskelijan tulee kyetä tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin. Kolman-

neksi tutkinnon suoritettuaan opiskelijan tulee pystyä jatkamaan ylempään korkeakoulutut-

kintoon ja kyetä jatkuvaan oppimiseen. Neljänneksi hän pystyy soveltamaan hankkimaansa 

tietoa työelämässä ja viimeinen tavoite on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija omaa 

riittävän viestintä- ja kielitaidon. (Oulun yliopisto, 2012a, 13.) 

 

Maisterin tutkinnon osaamistavoitteita on myös viisi. Ensiksikin tavoitteena on, että tut-

kinnon suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonai-

suuden ja sivuaineiden perusteet. Toiseksi opiskelija osaa soveltaa tieteellistä tietoa ja tie-

teellisiä menetelmiä. Kolmas tavoite on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa toimia 

työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä. Lisäksi hän tutkinnon suoritettuaan 

kykenee tieteelliseen jatkokoulutukseen. Myös tämän tutkinnon viimeinen osaamistavoite 

on hyvä viestintä- ja kielitaito. Lähtökohtaisesti opiskelija suorittaa opintonsa kaksiportai-

sen tutkintorakenteen mukaisessa järjestyksessä, mutta jos opintojen joustavan etenemisen 

kannalta on tärkeää suorittaa jokin maisteritason opintojakso jo kandidaattivaiheessa, on se 
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mahdollista edellyttäen, että opintojakson suorittamiseen vaadittava edeltävät opinnot on 

suoritettu ja resurssit mahdollistavat sen. (mt. 13–14.) 

4.2. Kasvatusalan valintajärjestelyitä ja uudistushankkeita 

Tässä luvussa tarkastelen joitain kasvatusalan valintajärjestelyitä sekä uudistushankkeita. 

Valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston olen ottanut tarkastelun kohteeksi 

sen vuoksi, että myös Oulun yliopiston kasvatustieteen koulutusohjelmassa on pohdittu 

kyseiseen verkostoon liittymistä. Ainakaan toistaiseksi verkostoon ei ole lähdetty mukaan, 

vaan ratkaisuja erilaisiin muutospaineisiin, kuten uusien ylioppilaiden määrän lisäämiseen 

koulutuksessa aloittavissa on lähdetty etsimään muilla keinoin, kuten aineistopohjaisen 

valintakokeen käyttöönotolla.  

 

Kuten jo aiemmin totesin, niin valintakokeita toteutetaan pääosin kolmella eri tavalla: ai-

neistokokeina, kirjallisuuskokeina, soveltuvuuskokeina tai näiden yhdistelminä (Sajavaara 

et al., 2002, 110–111). Oulun yliopiston kasvatustieteiden koulutusohjelman nykyinen va-

lintakoe on esimerkki aineistopohjaisesta valintakokeesta ja sen vanha valintakoe ja valta-

kunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston VAKAVA-kokeen ensimmäinen vaihe 

ovat esimerkkejä kirjallisuuskuulusteluun pohjautuvasta valintakokeesta. Kasvatustieteen 

koulutusohjelmassa varsinainen valintakokeeseen laadittiin essee-tyyppisiä vastauksia, kun 

taas VAKAVA-koe sisältää monivalintatehtäviä. Perehdyn seuraavissa alaluvuissa ensin 

mainitsemaani valtakunnalliseen kasvatusalan valintayhteistyöverkostoon ja VAKAVA-

kokeeseen. Tämän jälkeen siirryn tarkastelemaan Oulun yliopiston kasvatustieteen koulu-

tusohjelmassa aiemmin käytössä ollutta kirjallisuuskuulusteluun perustuvaa valintakoetta, 

jonka jälkeen otan tarkastelun kohteeksi sen nykyisen, aineistopohjaisen valintakoemallin. 

4.2.1. Valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto 

Valtakunnallisesta kasvatusalan valintayhteistyöverkostosta käytetään lyhennettä VAKA-

VA. Kyseinen verkosto laatii ja toteuttaa VAKAVA-kokeen, jonka pilottivuosi oli 2006. 

Valintakoe on kaikille korkeakoulukelpoisille hakijoille avoin kirjakuulustelu, johon osal-

listuminen ei riipu millään tavalla hakijoiden aiempien todistusten tasosta. Tämä valtakun-

nallinen kirjakuulustelu on kaksivaiheisen valinnan ensimmäinen vaihe, joka toimii karsin-

tana opiskelijavalinnan toiseen vaiheeseen. Karsintavaiheen kirjakuulustelu toteutetaan 
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kirjallisena monivalintakokeena. Valinnan toinen vaihe on laitoskohtainen soveltuvuuskoe. 

(Räihä, 2010b, 216.)  

Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston verkkosivuilla todetaan, että 

vuonna 2012 verkostossa on mukana seitsemän yliopistoa ja yhteensä 39 koulutusta. Valin-

takoe on omaksuttu erityisesti luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen koulutuksen valinta-

koemuodoksi, mutta Turun yliopiston, Lapin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yleisen 

kasvatustieteen koulutukset ovat myös mukana kyseisessä valintayhteistyöverkostossa. 

Oulun yliopiston kasvatustieteen koulutus ei sen sijaan ole lähtenyt verkostoon mukaan, 

vaikka paineita siihen on ollut. 

Luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalinnat on toteutettu Suomessa valtakunnallisina 

yhteisvalintoina jo vuodesta 1980 lähtien. Uusien ylioppilaiden asemaa pyrittiin paranta-

maan jo vuonna 1994 erilaisilla työkokemuksen pisteytysmuutoksilla ja vuonna 1995 myös 

aiemmin suoritetuista opinnoista lakattiin antamasta lisäpisteitä. Yrityksistä huolimatta 

uusien ylioppilaiden määrää koulutuksessa aloittavissa ei saatu kasvamaan, vaan se vakiin-

tui viidennekseen. (Liimatainen, 2002, 24–25 ja 28–31.) VAKAVA voidaan nähdä viimei-

simpänä pyrkimyksenä uusien ylioppilaiden aseman parantamiseen. Myös tämän hankkeen 

taustalla voidaan nähdä opetusministeriön huoli siitä, että nuorien siirtyminen lukiosta yli-

opistoon kestää liian kauan. Lastentarhanopettajakoulutuksessa ja luokanopettajakoulutuk-

sessa koulutukseen hakeminen ja valinnan ensimmäinen vaihe toteutetaan nykyään VA-

KAVA-hankkeen mukaisesti valtakunnallisena yhteisvalintana. Yhdellä hakulomakkeella 

hakija voi hakea samanaikaisesti 1-3 opettajankoulutusyksikköön ja suorittaa valinnan en-

simmäisen vaiheen yhdessä yksikössä. (Mielityinen & Moitus, 2002, 74.)  

Tällä valtakunnallisella esivalinnan muuttamisella on pyritty vastaamaan opiskelijavalintaa 

vaivanneeseen ikäongelmaan, sillä aiemmin muista ansioista kuten työkokemuksesta an-

nettava pisteet koituivat uusien ylioppilaiden kohtaloksi opiskelijavalinnassa. Tästä johtuen 

opiskelemaan valittujen keskimääräinen ikä oli kohtalaisen korkea ja uusia ylioppilaita 

valikoitui koulutukseen toivottua vähemmän. VAKAVA-hankkeen perusta löytyykin ni-

menomaan tästä uusien ylioppilaiden aseman parantamisesta opiskelijavalinnassa. VA-

KAVA-kokeen kirjallinen materiaali julkaistaan vasta kevään ylioppilaskirjoitusten jäl-

keen, jolla on pyritty siihen, että kevään uusilla ylioppilailla olisi saman verran aikaa val-

mistautua valintakokeisiin kuin muillakin hakijoilla. (Räihä, 2010b, 215–216.) Tämän li-
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säksi muutoksella pyrittiin keventämään ennestään raskasta esivalintamenettelyä ja lisää-

mään yhteistyötä kasvatusalalla (Räihä, 2010a, 19). 

Esivalinnan muutoksen seurauksena hakijamäärä kasvoi liki kahdellatuhannella ja uusien 

ylioppilaiden tilanne parani hieman entisestä (Räihä, 2010b, 216). Esivalinnan muutoksen 

jälkeen hakijamäärät lähtivät uudestaan kasvuun pienen notkahduksen jälkeen.  Tähän vai-

kutti todennäköisesti se, että kaikki hakijat aiemmasta koulumenestyksestä riippumatta 

pääsevät osallistumaan kokeen ensimmäiseen vaiheeseen ja yhdellä hakemuksella voi ha-

kea samanaikaisesti useaan paikkaan. Luokanopettajakoulutus on ollut Suomessa hyvin 

suosittu erityisesti nuorten naisten keskuudessa. (Räihä, 2010a, 18–19 ja 45.) 

Lopullista uusien ylioppilaiden pelastajaa kokeesta ei kuitenkaan vaikuttaisi tulleen, sillä 

he edelleen karsiutuvat esivalinnassa muita hakijoita enemmän ja vanhat ylioppilaat me-

nestyvät yhä parhaiten VAKAVA-kokeessa. Ei-ylioppilaat ovat läpäisseet opiskelijavalin-

nan muutoksen seurauksena aiempia vuosia enemmän. Selkeää syytä sille, miksi uusia 

ylioppilaita ei edelleenkään valikoidu selkeästi enemmän koulutukseen, on vaikea löytää. 

Yhdeksi syyksi on esitetty uusien ylioppilaiden voimien puutetta, sillä ylioppilaskirjoitus-

ten jälkeen uusi luku-urakka voi olla jaksamisen kannalta liian rankka. Toiseksi mahdolli-

seksi syyksi on kaavailtu koulutukseen vaikean pääsyn eetosta, jonka mukaisesti ajatellaan, 

että koemuutoksesta huolimatta koulutukseen olisi edelleen vaikea päästä. Tällöin valinta-

kokeeseen valmistautuminen voi olla vain näennäistä ja valintakokeeseen lähdetään kokei-

lemaan onnea uuden kokemuksen toivossa. Syynä voi olla myös se, että uudet ylioppilaat 

haluavat pohjimmiltaan pitää välivuoden ja valintakokeisiin osallistumalla he ikään kuin 

lunastavat välivuoden ansaitusti. Uusien ylioppilaiden ongelman ei kuitenkaan voida kat-

soa olevan vain valintakokeesta johtuva, vaan se on laajempi koulutuspoliittinen kysymys. 

(Räihä, 2010b, 216–220 ja 223.) 

4.2.2. Oulun yliopiston kasvatustieteen koulutusohjelman entinen valintakoe 

Vuosina 2008–2009 valinta Oulun yliopiston kasvatustieteen koulutusohjelmaan tapahtui 

kiintiöittäin. A- ja B-kiintiöt edustivat niin sanottua normaalia valintaa ja C-kiintiö avoimia 

yliopisto-opintoja vähintään 60 opintopistettä suorittaneiden valintaa. (Oulun yliopisto, 

2009, 11.) Valintakoe toteutettiin kirjallisuuskuulusteluna. Vuoden 2009 valintaoppaan 

mukaan kirjallisen valintakokeen tarkoitus oli saada käsitys hakijan kyvyistä jäsentää ja 
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analysoida valintakoekirjoissa käsiteltyjä aihealueita ja kokonaisuuksia. Molempina vuosi-

na A- ja B-kiintiön kautta hakeutuvien henkilöiden tuli lukea valintakokeeseen kaksi valin-

takoekirjaa: Pauli Siljanderin Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen ja Jari Nurmen, 

Timo Ahosen, Heikki Lyytisen ja Paula Lyytisen teos Ihmisen psykologinen kehitys. Ou-

lun yliopiston kasvatustieteen koulutusohjelmassa pääaineeksi voi valita kasvatustieteen tai 

-psykologian, joten nämä molemmat aineet oli huomioitu opiskelijavalinnassa. 

Henkilöt, jotka määräaikaan mennessä toimittivat hakemuksen, osallistuivat valintakokee-

seen ilman erillistä kutsua. Valintakokeesta saatava maksimipistemäärä oli 12. A-kiintiössä 

valintakokeen pistemäärän perusteella valittiin 10 eniten pisteitä saanutta hakijaa. Hakijoi-

den päätyessä tasapisteisiin oli Siljanderin teosta käsittelevistä tehtävistä saadut valintapis-

temäärät etuasemassa Nurmi ym. teokseen nähden. Henkilöt, jotka olivat suorittaan yliop-

pilastutkinnon, eivätkä tulleet valituiksi A-kiintiön mukaisessa valinnassa, käsiteltiin B-

kiintiön valintaperusteiden mukaisesti.  

B-kiintiössä ylioppilastutkintotodistuksen (0-24 pistettä) ja kirjallisen valintakokeen (0-12 

pistettä) yhteispistemäärän (0-36 pistettä) perusteella valittiin 10 eniten pisteitä saanutta 

hakijaa. Ylioppilastutkintotodistuksesta otettiin huomioon äidinkieli ja kolme muuta paras-

ta ainetta. Arvosanat muutettiin pisteiksi seuraavasti: a = 2, b = 3, c = 4, m = 5, e ja l = 6. 

EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkinnon arvosanat rinnastettiin ylioppilastutkintoon. Jos hakija 

oli ennen hakuajan päättymistä korottanut ylioppilastutkinnon arvosanoja, otettiin ne huo-

mioon korotettuina. Myös B-kiintiössä tasapisteisiin päädyttäessä oli Siljanderin teoksesta 

saadut pistemäärät etuasemassa suhteessa Nurmi ym. teokseen. Mikäli B-kiintiö ei täytty-

nyt, voitiin vapaaksi jääneet opiskelijapaikat käyttää A-kiintiön hyväksi. (Oulun yliopisto, 

2009, 11.) 

Henkilöt, jotka olivat suorittaneet avoimia yliopisto-opintoja vähintään 60 opintopisteen 

edestä, hakeutuivat koulutukseen C-kiintiössä. Tässä kiintiössä valinta oli kaksivaiheinen 

niin, että esivalinta toteutettiin hakemusasiakirjojen perusteella ja toisessa vaiheessa hakijat 

kutsuttiin esivalinnan perusteella haastatteluun. Myös C-kiintiön kautta koulutukseen valit-

tiin 10 opiskelijaa. Esivalinnasta saattoi saada pisteitä maksimissaan 10 ja hakijan tuli saa-

da pisteitä vähintään 5, jotta hän tuli kutsutuksi valinnan toisen vaiheen haastatteluun. 

Myös haastattelusta saatavat maksimipistemäärä oli 10 ja hakijan tuli saada haastattelusta 

vähintään 5 pistettä tullakseen valituksi koulutukseen. Haastatteluun kutsuttiin enintään 30 
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hakijaa esivalinnan perusteella. Mikäli C-kiintiötä ei saatu täytettyä, voitiin vapaaksi jää-

neet opiskelijapaikat käyttää A-kiintiön hyväksi. (Oulun yliopisto, 2009, 12.) 

Vuonna 2008 koulutukseen haki opetushallituksen ylläpitämän yliopistojen hakija- ja opin-

to-oikeusjärjestelmän (HAREK) mukaan 217 henkilöä, joista naisia oli 189 (n. 87,1 %). 

Valintakokeeseen osallistui 109 henkilöä, heistä naisia oli noin 89,9 %. Koulutukseen hy-

väksyttiin 38 henkilöä, mutta lopulta opiskelupaikan vastaanotti 33 henkilöä. A- ja B-

kiintiöiden kautta valittiin 22 henkilöä ja erillisvalinnan C-kiintiössä 11 henkilöä. Opiske-

lupaikan vastaanottaneista miehiä oli kokonaisuudessaan neljä (noin 12,1 %), heistä yksi 

tuli valituksi valintakokeen kautta A- tai B-kiintiöissä. A-kiintiön alin hyväksytty piste-

määrä oli 5,75/12, B-kiintiön 24,75/36 ja C-kiintiön 11,5/20.  

Vuonna 2009 koulutukseen haki puolestaan 358 henkilöä, joista naisia oli noin 83 %. Va-

lintakokeeseen osallistui 130 henkilöä, heistä naisia noin 89,2 %. Koulutukseen hyväksyt-

tiin 37 henkilöä, joista opiskelupaikan otti vastaan 30 henkilöä. A- ja B-kiintiöiden kautta 

opiskelemaan valittiin 25 ja C-kiintiössä 5 henkilöä. Miehiä tuli valituksi 3 (10 %), joista 

kaksi valittiin A- ja B-kiintiöiden, eli valintakokeen kautta. A-kiintiön alin hyväksytty pis-

temäärä oli 6,25/12, B-kiintiön 25,5/36 ja C-kiintiön 14,5/20. Kaikki alimmat hyväksytyt 

pistemäärät olivat siis hieman korkeammat kuin edellisenä vuonna. 

4.2.3. Oulun yliopiston kasvatustieteen koulutusohjelman nykyinen valintakoe 

Kuten edellä mainitsin, ei Oulun yliopiston kasvatustieteen koulutusohjelma ole lähtenyt 

mukaan VAKAVA-hankkeeseen. Syy on ollut lähinnä se, ettei kyseisen valintakokeen ole 

nähty mittaavan niitä ominaisuuksia, joita yleisen kasvatustieteen opiskelijoilta toivotaan 

löytyvän. Monivalintakokeelle voidaankin esittää kritiikkiä, sillä esimerkiksi lääketieteen 

koulutusohjelmassa päädyttiin kokeilemaan aineistokoetta valintakokeen muotona siksi, 

että monivalintatehtävien ei koettu mittaavan niitä valmiuksia, joita lääketieteen opinnoissa 

ja lääkärintyössä tarvitaan (Lindblom-Ylänne et al., 1992, 1). Lähes tästä samaisesta syystä 

Oulun yliopiston kasvatustieteen koulutusohjelmassa ei VAKAVA-hankkeeseen ole läh-

detty mukaan. Paineet valintakokeen muuttamiselle uusien ylioppilaiden aseman paranta-

miseksi ovat olleet kuitenkin niin kovat, että kirjallisuuskuulustelusta päädyttiin luopu-

maan. Kuten aiemmin nostin esille, on perinteisiä laajoja kirjallisuuskokeita pidetty liian 

kuormittavina uusien ylioppilaiden näkökulmasta (Sajavaara et al., 2002, 116). 
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Myös nykyisessä opiskelijavalinnassa haku koulutukseen tapahtuu kiintiöittäin aiempien 

vuosien tapaan. A-kiintiössä valitaan kirjallisen valintakokeen perusteella 10 eniten pisteitä 

saanutta hakijaa. Kirjallisesta kokeesta pisteitä annetaan väliltä 0-24. Sellaiset ylioppilas-

tutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka eivät tule valituiksi A-kiintiön valinnassa, käsitellään 

B-kiintiön valintaperusteiden mukaisesti. B-kiintiössä ylioppilastutkintotodistuksen ja kir-

jallisen valintakokeen yhteispistemäärän perusteella valitaan 15 eniten pisteitä saanutta 

hakijaa. Sekä ylioppilastutkinnosta että valintakokeesta pisteitä voi saada maksimissaan 

24, eli B-kiintiössä maksimipistemäärä on yhteensä 48. (Oulun yliopisto, 2012b, 11.) 

Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan valinnassa huomioon äidinkieli ja kolme muuta 

parasta ainetta. Jos hakija on kirjoittanut useita reaaliaineiden kokeita, otetaan huomioon 

paras. Arvosanat muutetaan pisteiksi seuraavasti: a = 2, b = 3, c = 4, m = 5, e ja l = 6. EB-, 

IB- ja Reifeprüfung-tutkinnon arvosanat rinnastetaan yo-tutkintoon. Jos ennen hakuajan 

päättämistä hakija on korottanut yo-tutkinnon arvosanoja joissain aineissa, otetaan kyseiset 

arvosanat huomioon opiskelijavalinnassa korotettuina. Päädyttäessä hakijoiden välillä ta-

sapisteisiin ratkaisee ensisijaisesti hakijan aineistokokeesta saama kokonaispistemäärä ja 

toissijaisesti hakijan aineistokokeesta saamat pisteet niin, että kasvatustieteen aineistokoe 

on ensisijainen ja psykologian aineistokoe toissijainen. Jos B-kiintiön 15 paikasta kaikki ei 

täyty, voidaan vapaaksi jääneet paikat täyttää A-kiintiön mukaisesti. Samoin, jos kasvatus-

tieteiden koulutuksen avoimia yliopisto-opintoja suorittaneiden erillisvalinnan 10 aloitus-

paikkaa ei täyty, voidaan vapaaksi jääneet paikat käyttää A-kiintiön hyväksi. (mt. 11.) 

Normaalissa valinnassa, eli A- ja B-kiintiössä määräaikaan mennessä hakemuksensa jättä-

neet henkilöt osallistuvat ilman erillistä valintakoekutsua kirjalliseen aineistokokeeseen. 

Aineistokokeessa ei ole käytössä etukäteen luettavia valintakoekirjoja, vaan koemateriaali 

jaetaan paikan päällä kokeen alkaessa. (mt. 11.) Valintakoe jakautuu kahteen osaan niin, 

että aamupäivällä käsiteltävänä on ensimmäinen aineisto ja iltapäivällä toinen aineisto. 

Myös nykyisessä valintakokeessa aineistot on valittu niin, että molemmat koulutuksen 

pääaineet, kasvatustiede ja kasvatuspsykologia, on huomioitu. 

Vuonna 2010 koulutukseen haki 506 henkilöä, joista naisia oli 81,8 %. Valintakokeeseen 

osallistui 247 henkilöä, heistä naisia oli noin 86,2 %. Koulutukseen hyväksytyksi tuli HA-

REK:n mukaan jopa 49 henkilöä, mutta lopulta opiskelupaikan otti vastaan 36 henkilöä. A- 

ja B-kiintiöiden kautta koulutukseen valittiin opiskelemaan 26 ja C-kiintiössä 10 henkilöä. 

Valituista miehiä oli kolme (noin 8,3 %) ja tänä vuonna kaikki miehet tulivat valituiksi 
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valintakokeella A- tai B-kiintiössä. A-kiintiön alin hyväksytty pistemäärä oli 16,12/24 ja 

B-kiintiön 35,6/48.  

Vuonna 2011 koulutukseen hakeutui 605 henkilöä, joista naisia noin 85,6 %. Valintako-

keeseen osallistui 319 henkilöä, heistä naisia oli 88,1 %. HAREK:n mukaan koulutukseen 

hyväksytyksi tuli 47 henkilöä, mutta lopulta opiskelupaikan otti vastaan 34 henkilöä. Heis-

tä miehiä oli neljä (n. 11,8 %), joista kolme tuli valituksi A- ja B-kiintiössä. A- ja B-

kiintiöissä koulutukseen valittiin 25 ja C-kiintiössä 9 henkilöä. A- ja B-kiintiöiden alimpia 

hyväksyttyjä pistemääriä ei HAREK:ssa ollut näkyvillä tämän vuoden osalta. 

Huomionarvoista on vuosi vuodelta lisääntynyt hakijamäärä, joka näyttäisi edelleen jatka-

van kasvuaan, sillä vuonna 2012 koulutukseen tuli hakemuksia yhteensä 726 ja kokeeseen 

osallistui 319 henkilöä. Näyttääkin siltä, että aineistopohjainen valintakoe on lisännyt run-

saasti koulutuksen hakijamäärää. Hakijoiden ja valintakokeeseen osallistuneiden määrät 

ovat lähes kolminkertaistuneet vuodesta 2008 vuoteen 2011. Hypén (1994, 5) toteaa suur-

ten hakijamäärien olevan korkeakoulun näkökulmasta hyvä asia, sillä tällöin niillä on suu-

rempi todennäköisyys saada ”hyviä” opiskelijoita. Hakijoiden kannalta asia ei liene yhtä 

mieluisa, sillä tällöin todennäköisyys tulla valituksi on huomattavasti pienempi. 
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5. TUTKIMUSASETELMA 

Tässä luvussa kuvaan tutkimukseni tavoitteet ja tutkimusongelmat, käyttämäni aineiston 

sekä tutkimusmetodit ja –menetelmät. Lisäksi esittelen tutkimusmittarin laatimisen, sillä 

toteutan työssäni myös kyselyn. Viimeisessä alaluvussa arvioin tutkimukseni luotettavuutta 

ennen siirtymistä seuraavaan lukuun, tutkimustuloksiin.  

5.1. Tutkimusongelmat ja tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen keskeinen tavoite on selvittää aineistopohjaisen valintakokeen toimivuutta 

tarkastellussa koulutusohjelmassa ja sitä, onko siihen kohdistettuihin odotuksiin kyetty 

vastaamaan valintakoemuutoksen avulla. Jotta pystyn saavuttamaan edelliset tavoitteet, on 

minun vastattava työssäni ensin joukkoon erilaisia tutkimusongelmia. Ensiksikin pyrin 

selvittämään, millaisia opiskelijoita koulutusohjelmaan on valikoitunut vanhan, kirjalli-

suuskuulusteluun pohjautuvan valintakokeen kautta sekä nykyisen, aineistopohjaisen valin-

takokeen kautta. Tarkastelun kohteena ovat valittujen opiskelijoiden erilaiset taustatiedot, 

joiden avulla pyrin muodostamaan molemmille valintakoeryhmille opiskelijaprofiilit ja 

tarkastelemaan niitä suhteessa toisiinsa. Lisäksi olen kiinnostunut selvittämään koulutuk-

seen hakeutumista molemmissa valintakoeryhmissä ja tarkastelemaan, millaisia hakeutu-

misen syitä ryhmissä on. Selvitän myös, valikoituuko koulutukseen koulutuspoliittisten 

tavoitteiden mukaisesti aiempaa enemmän kevään uusia ylioppilaita.  

Edellisten lisäksi pyrin selvittämään, vaikuttavatko erilaiset hakijoiden taustatiedot tai yli-

oppilastutkinnon arvosanat valintakokeissa menestymiseen sekä ensimmäisen lukuvuoden 

opiskelutahtiin. Tarkastelen myös, onko valintakokeessa menestymisen ja ensimmäisen 

lukuvuoden opiskelutahdin välillä yhteyttä sekä millainen keskimääräinen opiskelutahti 

kummassakin valintakoeryhmässä on ollut ensimmäisenä lukuvuotena. Opiskelutahtia tar-

kastelen vain ensimmäisen lukuvuoden opintopisteiden perusteella, jolloin tarkastelun ul-

kopuolelle on jätetty mahdollisesti aiemmin suoritetut opinnot. Lisäksi selvitän molempien 

valintakoeryhmien opiskelijoiden kokemuksia opintojen etenemisestä, opiskelumotivaati-

osta ja itsestä opiskelijana sekä millaisia odotuksia heillä on ollut koulutukselta ja työelä-

mältä ja ovatko heidän odotuksensa täyttyneet. Tarkasteluissa pyrin löytämään mahdollisia 

eroja kahden valintakoeryhmän välillä. 
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Tutkimusongelmani ovat seuraavat: 

1. Millaiset kirjallisuuskuulusteluun ja aineistoon pohjautuvan valintakokeen opiskeli-

japrofiilit koulutukseen valittujen taustatietoihin perustuen ovat ja eroavatko ne toi-

sistaan? 

2. Mitkä ovat opiskelijoiden koulutukseen hakeutumisen syyt ja mitä he ovat pääasial-

lisesti tehneet ennen koulutukseen hakeutumista? Onko valintakoeryhmien välillä 

eroa? 

3. Miten hakijan ikä, sukupuoli, koulutustausta ja ylioppilastutkinnon arvosanat ovat 

yhteydessä valintakokeessa menestymiseen, ja onko eri valintakoeryhmien välillä 

eroa? 

4. Miten hakijan ikä, sukupuoli, koulutustausta, ylioppilastutkinnon arvosanat ja va-

lintakokeessa menestyminen ovat yhteydessä ensimmäisen vuoden opiskelutahtiin? 

Onko valintakoeryhmien välillä eroa? 

5. Miten eri valintakoeryhmien opiskelijat arvioivat itseään opiskelijana sekä edisty-

mistään opinnoissa, ja millainen on heidän opiskelumotivaationsa? Onko ryhmien 

välillä eroa? 

6. Miten opinnot ovat vastanneet opiskelijoiden opintoja ja työelämää koskeviin odo-

tuksiin? Onko ryhmien välillä eroa? 

5.2. Aineiston kuvaus 

Tutkimusaineistoni koostuu vuosina 2008–2011 Oulun yliopiston kasvatustieteen koulu-

tusohjelmaan hakeutuneiden henkilöiden (N = 763) taustatiedoista, ylioppilastutkinnon 

arvosanoista ja valintakoetiedoista. Tutkimukseni varsinainen mielenkiinnon kohde on 

koulutukseen A- ja B-kiintiöiden kautta valitut henkilöt vuosina 2008–2011 (N = 98) ja 

heidän taustatiedot, ylioppilastutkinnon arvosanat, valintakoetiedot ja ensimmäisen luku-

vuoden opintopisteet. Edellä mainitut ovat erilaisia rekisteritietoja, jotka ovat saatavilla 

tutkimuskäyttöön yliopistolta. Tarkastelusta olen jättänyt pois C-kiintiön kautta valitut 

opiskelijat ja siirto-opiskelijat, jotka eivät kerro mitään varsinaisesta työni tarkastelukoh-

teesta, valintakokeesta.  
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Vuosina 2008 ja 2009 valitut opiskelijat (N = 47) edustavat tutkimuksessani Oulun yliopis-

ton kasvatustieteen koulutusohjelman vanhempaa, kirjallisuuskuulusteluun perustuvaa va-

lintakoetta ja vuosina 2010 ja 2011 valitut opiskelijat (N = 51) koulutusohjelman uutta 

aineistopohjaista valintakoetta. Työssäni vertailen näitä kahta eri valintakoemuotoa edus-

tavaa ryhmää toisiinsa. Heistä vuonna 2008 aloittaneita on 22, vuonna 2009 aloittaneita 25, 

vuonna 2010 aloittaneita 26 ja vuonna 2011 aloittaneita 25 henkilöä. Koulutukseen valittu-

jen ikä- ja sukupuolijakaumaa sekä muita taustatietoja käsittelen luvussa 6.1.1. tutkimustu-

losten yhteydessä pyrkiessäni muodostamaan opiskelijaprofiilit molemmille valintakoe-

muodoille. Koulutukseen hakeutuneiden sukupuolijakaumaa käsittelin luvuissa 4.2.2. ja 

4.2.3. opiskelijavalintojen tarkastelun yhteydessä. 

5.3. Tutkimusmenetelmien kuvaus 

Työni aiempi kirjallisuuteen perehtyminen ja teoreettisen viitekehyksen muodostaminen 

toimivat pohjana työni seuraavalle empiiriselle osiolle. Empiirisessä tutkimuksessa on kyse 

havainnoivasta tutkimuksesta, joka perustuu teoreettisen tutkimuksen pohjalta kehitettyihin 

menetelmiin (Heikkilä, 1999, 13). Kuten Hirsjärven ym. (1997, 140) teoksessa todetaan, 

on tärkeää tutustua ennen oman tutkimuksen tekemistä huolellisesti sen teoriataustaan. 

Tutkimukseni empiirisessä osiossa pyrin tarkastelemaan saamiani tutkimustuloksia työni 

teoreettisen osion valossa.  

Tutkimukseni empiirinen osio on kvantitatiivinen eli määrällinen. Sitä voidaan kutsua 

myös tilastolliseksi tutkimukseksi. Sen avulla selvitetään lukumääriin ja prosentteihin liit-

tyviä kysymyksiä, eri asioiden välisiä riippuvuuksia ja tutkittavassa ilmiössä tapahtuneita 

muutoksia. (Heikkilä, 1999, 15.) Jari Metsämuuronen (2003, 5) toteaa tilastotieteen olevan 

menetelmätiede, jonka pyrkimys on kehittää menetelmiä, joiden avulla voidaan tehdä pää-

telmiä empiirisistä, kokemusperäisistä ilmiöistä. Tilastollisia menetelmiä käyttämällä etsi-

tään ilmiöiden säännönmukaisia ja satunnaisia tekijöitä, vertaillaan ilmiöitä toisiinsa ja 

arvioidaan niiden välisiä yhteyksiä ja pyritään erottamaan ilmiöt toisistaan. Tulen käyttä-

mään tutkimuksessani apuna tilastotiedettä, kun vertailen Oulun yliopiston kasvatustieteen 

koulutusohjelman vanhempaa valintakoetta nykyiseen aineistopohjaiseen valintakokee-

seen. Pyrin löytämään aineistosta mahdollisia säännönmukaisuuksia ja selvittämään, eroa-

vatko vanhan valintakokeen kautta valikoituneet opiskelijat selvästi jollain tapaa nykyisen 

valintakokeen kautta valikoituneista opiskelijoista. Tässä tulen hyödyntämään SPSS (Sta-
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tistical Package for Social Sciences) -ohjelmistoa, joka on suunniteltu kvantitatiivisen ai-

neiston analysointiin (Metsämuuronen, 2003, 408). 

Työssäni toteutan lisäksi survey-tutkimuksen kyselylomaketta käyttäen. Kyseessä on 

suunnitelmallinen kysely- tai haastattelulomaketutkimus, joka on taloudellinen ja tehokas 

tapa kerätä tietoa suuresta määrästä tutkittavia (Heikkilä, 1998, 18). Survey-tutkimuksessa 

kerätään tietoa standardoidussa muodossa ja kerätyn aineiston avulla pyritään kuvaile-

maan, selittämään ja vertailemaan ilmiöitä. Standardoituus tarkoittaa sitä, että asioita kysy-

tään kaikilta vastaajilta täsmälleen samalla tavalla. Surveyn avulla kerätty aineisto käsitel-

lään tavallisesti kvantitatiivisesti. Kohdehenkilöt muodostavat otoksen tai näytteen tietystä 

perusjoukosta. (Hirsjärvi et al., 1997, 130 ja 189.) 

 

Kyselylomakkeella saatujen vastausten avulla pyrin selvittämään, kuinka opinnot koulu-

tusohjelmassa ovat vastanneet opiskelijoiden odotuksia. Tässä yhteydessä selvitän heidän 

kokemuksiaan opiskelusta ja itsestään opiskelijoina. Myös tässä tarkastelussa erityinen 

mielenkiintoni kohde on se, löytyykö opiskelijoiden opiskelukokemuksissa ja odotuksien 

täyttymisessä tai täyttymättä jäämisessä eroja kahden eri valintakoeryhmän välillä. Kysely-

lomakkeella kartoitan lisäksi valittujen opiskelijoiden taustatietoja, selvitän koulutukseen 

hakeutumista ja sitä, kuinka selkeä kuva opiskelijoilla oli opintojen alussa koulutuksesta ja 

tulevista työtehtävistä sekä kokevatko he olevansa oikealla alalla. Tutkimukseni sisältää 

näin ollen sekä kuvailevia että selittäviä piirteitä. Toisaalta kuvailen työssäni Oulun yli-

opiston kasvatustieteen koulutukseen hakeutumista ja valikoitumista sekä kyselyllä kartoit-

tamiani opiskelijoiden odotuksia, kokemuksia ja mielipiteitä. Lisäksi pyrin löytämään 

mahdollisia eroja kahden eri valintakoemallia edustavan vertailuryhmän välillä ja niihin 

perustuen selittämään opintoihin sitoutumista ja opiskelijavalinnan toimivuutta. 

5.4. Kyselylomake 

Toteutan työssäni kyselyn, jonka kohdejoukkona ovat vuosina 2008–2011 Oulun yliopis-

ton kasvatustieteen koulutusohjelmaan A- ja B-kiintiössä valitut opiskelijat. Kyselyn ensi-

sijainen tavoite on saavuttaa tietoa siitä, millaisia odotuksia kummallakin valintakoeryh-

mällä (kirjakoe- ja aineistokoeryhmä) on ollut koulutusohjelmasta, siellä opiskelusta ja 

tulevasta työelämästä ja toisaalta, onko koulutus vastannut heidän odotuksiinsa. Tämän 

lisäksi pyrin selvittämään koulutukseen hakeutumista ja siihen vaikuttaneita asioita. Erityi-
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nen kiinnostuksen kohde on selvittää, löytyykö kyselyvastauksista merkittäviä eroja kah-

den eri valintakoeryhmän välillä. 

Kyselyn laatimisessa olen ottanut huomioon työni teoreettisen viitekehyksen. Olen pyrki-

nyt saavuttamaan kyselylomakkeen vastauksilla tietoa valintakokeen kehittämiseen liitty-

västä neljästä ulottuvuudesta: koulutuspoliittisesta, korkeakoulujen, hakijan ja työelämän 

näkökulmista, jotta tuloksissa voin arvioida, kuinka nämä ulottuvuudet näkyvät ja toteutu-

vat Oulun yliopiston kasvatustieteen koulutusohjelman opiskelijavalinnassa. Näiden lisäksi 

olen pyrkinyt laatimaan kyselylomakkeeseen kysymyksiä, joilla voin saavuttaa tietoa ai-

emmin työssäni käsitellyistä nivelkohdista koskien koulutukseen hakeutumista ja valituksi 

tulemista.   

Hakijan näkökulmasta olen pyrkinyt saavuttamaan kattavasti tietoa, sillä Kosonen (2003, 

195) mainitsi hakijan näkökulman jäävän usein liian vähälle huomiolle. Kysymyksillä 21–

23 olen pyrkinyt kartoittamaan tietoa hakijan näkökulmasta siitä, millainen ja kuinka rea-

listinen käsitys heillä oli opinnoista ennen niiden alkua. Lisäksi hakijan näkökulmasta olen 

pyrkinyt saavuttamaan tietoa koulutukseen hakeutumisesta kysymyksillä 6 ja 10–16, opis-

kelumotivaatiosta, käsityksistä itsestä opiskelijana ja opiskelukokemuksista kysymyksillä 

24–26 sekä opiskelijoiden eri valintakoemuotoja koskevista mielipiteistä kysymyksillä 14–

16. Kysymyksillä 28–32 olen pyrkinyt saavuttamaan tietoa työelämää koskevista odotuk-

sista, käsityksistä ja ammatti-identiteetistä, sillä tärkeää olisi, että opiskelijavalinnassa mi-

tattaisiin myös hakijan soveltuvuutta tulevaan ammattiin ja työelämään (Jussila, 1996, 30). 

Jos hakijalla ei ole ollut realistista käsitystä koulutusalan työtehtävistä, voi se olla ongel-

mallista tulevan työelämän näkökulmasta. 

Koulutuspoliittisesta näkökulmasta keskeisiä asioita ovat opiskelun päätoimisuus, läsnäolo, 

vietetyt välivuodet ja arvioitu valmistumisaika, joita olen kartoittanut kysymyksillä 7-9, 

18–20 ja 27. Koulutuspoliittisesta näkökulmasta myös kysymys 10 (”Monennellako haku-

kerralla pääsit opiskelemaan nykyiseen koulutusohjelmaasi?”) on olennainen, sillä se vies-

tii siitä, kuinka nopeasti hakija on siirtynyt korkeakouluopintojen pariin. Koulutuspoliitti-

sessa tarkastelussa korostui sujuva eteneminen ”koulutusputken” läpi työelämään, jonka 

näkökulmasta opiskelun sivutoimisuus ja välivuodet ovat ongelmallisia (Kosonen 2005, 

226). Korkeakoulun näkökulmasta kyselyn tulokset ovat kokonaisuudessaan hyödyllisiä, 

sillä niiden perusteella koulutusohjelma voi arvioida opiskelijavalintansa toimivuutta ja 

hyödyntää niitä opiskelijavalinnan kehittämisessä. Koulutusohjelma saa kyselyn avulla 
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tietoa muun muassa valittujen opiskelijoiden taustatiedoista, koulutukseen hakeutumisesta, 

valintakokeiden toimivuudesta, opiskelumotivaatiosta, opiskelua koskevista mielipiteistä 

sekä ennakko-odotuksista opintoja ja työelämää koskien. 

Teoreettisessa viitekehyksessä käsittelin myös lukion, korkeakoulun ja työelämän välisiä 

nivelvaiheita. Kyseisestä näkökulmasta olen pyrkinyt mittaamaan korkeakouluun hakeu-

tumista ja siirtymistä kysymyksillä 6 ja 10–13, välivuosien viettämistä kysymyksillä 7–9, 

koulutusalan vaihtamista kysymyksellä 25 ja opinto- ja ammattiuran kehitystä sekä opin-

toihin sitoutumista kysymyksillä 18–32. Näin ollen nivelvaiheiden kartoittaminen kysely-

lomakkeella menee limittäin koulutuspoliittisen, korkeakoulun, hakijan ja työelämän ulot-

tuvuuksien kanssa. Nämä neljä ulottuvuutta ovat kiinnostuneita tarkastelemieni nivel-

vaiheiden eri yksityiskohdista ja puolista. 

Kyselylomake on nähtävillä liitteessä 3. Kysely koostuu 32 kysymyksestä ja kysely jakau-

tuu neljään osa-alueeseen: taustatiedot, hakeutuminen, opiskelu yliopistossa ja työelämä. 

Kyselyä laatiessani pyysin useaan otteeseen palautetta työni ohjaajilta. Kysely laadittiin 

sähköisellä Webropol 2.0 –kyselyjärjestelmällä ja se esitestattiin muutaman vastaajan voi-

min, millä pyrittiin varmistamaan lomakkeen toimivuus, kysymysten ymmärrettävyys ja 

rakenteen loogisuus. Kysely lähetettiin sähköpostitse vuosina 2008–2011 koulutukseen 

valituille opiskelijoille.  

Kyselylomakkeen laatimisessa hyödynsin joitain jo aiemmin muissa tutkimuksissa käytet-

tyjä kysymyksiä, joskin niitä on osittain muokattu tutkimukseeni sopivammiksi. Kysely-

lomakkeen osiot 23–24 on lainattu Aholan ym. (1990) historiallis-kielitieteellisen laitoksen 

valintakokeita käsittelevästä tutkimuksesta, osiot 7-9, 16 Sajavaaran ym. (2002) Yliopisto-

jen opiskelijavalintojen arvioinnista, joka on korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisu, 

osiot 12, 18, 21 ja 26–32 Nevgin ja Komulaisen (1993) Helsingin kauppakorkeakoulun 

opiskelijoiden motivaation ja minäkuvan vaikutuksesta opintomenetykseen, osiot 13 ja 25 

Tiilikaisen (2000) opiskelijoiden ensimmäisen opiskeluvuoden kokemuksia käsittelevästä 

tutkimuksesta ja osiot 5-6, 10–11, 19–20 ja 22 Lempisen ym. (1998) opintojen etenemi-

seen vaikuttavia tekijöitä kartoittavasta kyselylomakkeesta FSD1116, joka on osa Yhteis-

kuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. 
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6. TUTKIMUSTULOKSET 

Aloitan tutkimustulosten tarkastelun analysoimalla Oulun yliopiston kasvatustieteen koulu-

tusohjelman opiskelijavalintaa ja sen yhteyksiä hakijoiden taustatietoihin, ylioppilastutkin-

non arvosanoihin ja ensimmäisen lukuvuoden opiskelutahtiin. Tämän luvun aineistona ovat 

erilaiset käytettävissä olleet rekisteritiedot. Toinen alaluku sisältää puolestaan kyselyvasta-

usten analyysin tulokset. 

6.1. Opiskelijavalinnan ja sen yhteyksien tarkastelu 

Ensimmäisessä alaluvussa tarkastelen vuosina 2008–2011 koulutukseen valittujen opiskeli-

joiden erilaisia taustatietoja ja pyrin näin muodostamaan valintakoeryhmittäiset opiskelija-

profiilit. Toisessa alaluvussa siirryn tarkastelemaan taustatiedoista iän ja sukupuolen yhte-

yttä valintakoemenestykseen ja kolmannessa alaluvussa valintakoemenestystä vanhojen 

ylioppilaiden, kevään uusien ylioppilaiden ja ylioppilastutkinnon suorittamattomien henki-

löiden osalta. Neljännessä alaluvussa tarkastelen puolestaan ylioppilastutkinnon arvosano-

jen yhteyttä valintakoemenestykseen ja viidennessä alaluvussa valintakokeessa menesty-

misen yhteyttä ensimmäisen lukuvuoden opiskelutahtiin. 

Tuloksien tarkastelussa vertaan paljolti vanhaa kirjallisuuskuulusteluun pohjautuvaa valin-

takoemallia uuteen, aineistopohjaiseen valintakokeeseen. Näin ollen vertailuryhminä toi-

mivat vuosina 2008 ja 2009 valittujen opiskelijoiden muodostama kirjakoeryhmä ja vuosi-

na 2010 ja 2011 valittujen opiskelijoiden muodostama aineistokoeryhmä. Tarkastelen ai-

noastaan A- ja B-kiintiöiden kautta koulutukseen valittuja henkilöitä (N = 98), sillä heidän 

tarkastelunsa kertoo jotain valintakoemuodon yhteydestä opintojen suorittamiseen toisin 

kuin C-kiintiön kautta valitut, jotka eivät valintakokeeseen ole osallistuneet. 

Koska Oulun yliopiston kasvatustieteen koulutusohjelmassa perusopinnot arvioidaan as-

teikolla hyväksytty-hylätty, ei opiskelijoiden opinnoissa menestymistä ole mielekästä tar-

kastella tässä yhteydessä. Vuonna 2011 opintonsa aloittaneet opiskelijat eivät vielä pääasi-

allisesti ole ehtineet edetä opinnoissaan perusopintoja pidemmälle. Vaikka opiskelijat oli-

sivatkin opiskelleet ensimmäisenä lukuvuotena sellaisia opintoja, jotka on arvosteltu as-

teikolla 1-5, olisivat opiskellut aineet eri opiskelijoiden välillä niin erilaisia, ettei niitä olisi 

mahdollista verrata toisiinsa. Opinnoissa menestymisen tarkastelu ja vertailu eri valinta-
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koemuotojen kautta valikoituneiden opiskelijoiden välillä voisi olla järkevää tarkastella 

vasta opintojen päättymisen jälkeen. 

6.1.1. Valittujen opiskelijaprofiilit taustatietoihin perustuen 

Kirjakokeen kautta vuosina 2008–2009 valittujen keski-ikä on 24,19 vuotta (N = 47, s = 

6,710), kun taas aineistokokeen kautta valittujen keski-ikä on 25,59 vuotta (N = 51, s = 

7,376). Alla oleva histogrammikuvio havainnollistaa valittujen opiskelijoiden jakautumi-

sen seitsemään eri ikäluokkaan valintakoemuodoittain. Valittujen opiskelijoiden ikäraken-

teessa ei histogrammikuvion tarkasteluun pohjautuen ole tapahtunut merkittävää muutosta 

aineistokokeeseen siirtymisen myötä ja keski-ikäkin on noussut vain 1,4 vuodella. 

Kuvio 1. Vuosina 2008-2011 koulutukseen valittujen opiskelijoiden jakautuminen 

ikäluokkiin valintakoemuodottain. 

Vuosina 2008–2009 valintakokeeseen osallistuneista noin 10,5 % ja vuosina 2010–2011 

noin 12,8 % oli miehiä, eli koulutusohjelman valintakokeeseen on aineistopohjaisen valin-

takokeen aikana osallistunut muutama prosentti enemmän miehiä kuin kirjakokeen aikana. 

Vuosina 2008–2009 kirjakokeen kautta koulutukseen on tullut valituksi yhteensä kolme 

miestä, joka on 6,4 % valituista. Vuosina 2010–2011 aineistokokeen kautta valituksi on 
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tullut puolestaan yhteensä kuusi miestä, joka on 11,8 % valituista. Miesten osuus koulutuk-

seen valituista on tämän perusteella kasvanut 5,4 % aineistopohjaiseen valintakokeeseen 

siirtymisen myötä, joskin heitä on myös osallistunut kokeeseen aiempaa hieman enemmän. 

Hienoisesta kasvusta huolimatta kasvatustieteen koulutusohjelma on Oulun yliopistossa 

edelleen hyvin naisvaltainen ala, eikä aineistopohjaiseen valintakokeeseen siirryttyä ole 

tapahtunut merkittävää muutosta koulutuksen sukupuolijakaumassa. 

Koulutuksen rekrytointialueet ovat valintakoemuodosta riippumatta pysyneet lähes sama-

na. Niin kirjallisuuteen kuin aineistoonkin pohjautuvan valintakokeen kautta valituksi tul-

leista valtaosa on ollut kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta. Vuosina 2008–2009 Pohjois-

Pohjanmaalta oli kotoisin noin 81 % valituksi tulleista ja vuosina 2010–2011 noin 80,5 %. 

Kyseisinä valintavuosina toiseksi eniten valittujen joukossa on ollut Lapista kotoisin olevia 

henkilöitä, kirjakokeen aikana noin 6,5 % ja aineistokokeen aikana noin 6 %. Loput ovat 

olleet kotoisin melko tasaisesti eri puolilta Suomea. 

Koulutukseen valittujen henkilöiden aiemman koulutustaustan tarkastelu osoittautui haas-

tavaksi, sillä vuosina 2008 ja 2011 valittujen opiskelijoiden osalta ei ollut saatavissa tietoa 

heidän koulutustaustastaan ylioppilastutkintoja lukuun ottamatta. Tämän vuoksi en pysty 

selvittämään luotettavasti sitä, onko valintakoemuodolla ollut vaikutusta siihen, millaisen 

pohjakoulutuksen omaavia henkilöitä koulutukseen on tullut valituksi. Lisäksi minulla ei 

ollut saatavilla tietoa siitä, onko koulutukseen valikoitunut sellaisia henkilöitä, jotka jo 

entuudestaan opiskelevat jossakin toisessa oppilaitoksessa tai koulutusohjelmassa. 

Vuosina 2009 ja 2010 valikoituneiden henkilöiden pohjakoulutusta lienee silti syytä tarkas-

tella hieman. Vuonna 2009 kirjakokeen kautta valikoitui kaksi jo entuudestaan ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittanutta henkilöä, yksi alemman korkeakoulututkinnon suorit-

tanut, kaksi ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta ja kaksi ammatillisen tutkinnon 

suorittanutta. Loput olivat ylioppilastutkinnon suorittaneita. Vuonna 2010 koulutukseen 

valikoitui puolestaan viisi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta, yksi alemman 

korkeakoulututkinnon suorittanut, yksi ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut ja yksi 

ammatillisen tutkinnon suorittanut henkilö. Loput valituista olivat ylioppilastutkinnon suo-

rittaneita. Maisteriksi valmistuneita valikoitui näin ollen vuonna 2010 aineistokokeen kaut-

ta kolme henkilöä enemmän, mutta kahteen valintavuoteen perustuen on mahdotonta sa-

noa, onko aineistopohjaisella valintakokeella ollut mahdollisesti vaikutusta asiaan. 
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Taulukossa 1 on nähtävillä vanhojen ylioppilaiden, kevään uusien ylioppilaiden ja ylioppi-

lastutkinnon suorittamattomien henkilöiden lukumäärät kirjallisuuskuulusteluun pohjautu-

vaan ja aineistopohjaiseen valintakokeeseen osallistuneiden keskuudessa. Kevään uusien 

ylioppilaiden määrä valintakokeeseen osallistuneissa on kasvanut 3,5 % ja ylioppilastut-

kinnon suorittamattomien määrä 1 % aineistopohjaiseen valintakokeeseen siirtymisen 

myötä. Edelleen selvä valtaosa, keskimääräisesti noin 70 % koulutukseen hakeutuvista on 

vanhoja ylioppilaita. Taulukosta 2 nähdään, että kevään uusien ylioppilaiden osuus koulu-

tukseen valituista on pysynyt lähestulkoon samana, noin 19 % – 19,5 % tietämillä valinta-

koemuodosta riippumatta. Tämän perusteella aineistokokeeseen siirtymisellä ei siis ole 

onnistuttu lisäämään kevään uusien ylioppilaiden määrää koulutukseen valituissa.  

Taulukko 1. Valintakokeisiin osallistuneiden henkilöiden ylioppilastaustat. 

 Kirjakoe Aineistokoe 

 Frequency Percent Frequency Percent 

Valid 

Vanha ylioppilas 153 72,2 373 67,7 

Ei ole ylioppilas 13 6,1 39 7,1 

Kevään uusi ylioppilas 46 21,7 139 25,2 

Total 212 100,0 551 100,0 

 

Taulukko 2. Koulutukseen valittujen henkilöiden ylioppilastaustat valintakoemuodoittain. 

 Kirjakoe Aineistokoe 

 Frequency Percent Frequency Percent 

Valid 

Vanha ylioppilas 36 76,6 37 72,5 

Ei ole ylioppilas 2 4,3 4 7,8 

Kevään uusi ylioppilas 9 19,1 10 19,6 

Total 47 100,0 51 100,0 

6.1.2. Opiskelutahti ensimmäisenä lukuvuotena 

Opintojen etenemistä tarkastelen ensimmäisenä lukuvuotena kertyneiden opintopisteiden 

perusteella. Opintopisteiden tarkastelun olen rajoittanut ainoastaan ensimmäiseen lukuvuo-

teen, sillä vuonna 2011 opintonsa aloittaneista ei tämän enempää ole mahdollista tarkastel-

la. Tämän vuoksi muidenkaan vuosikurssien tarkastelua ensimmäistä lukuvuotta enempää 

en pidä mielekkäänä, sillä se ei mahdollistaisi vertailua eri valintakoemallien välillä, johon 

työssäni pääasiallisesti pyrin. 
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Opintosuorituksia tarkastellessa havaitsin aineistossa olevan sellaisia henkilöitä, joilla 

opintopisteitä ei ole kertynyt lainkaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Lähdin tarkas-

telemaan paremmin näitä henkilöitä, jotta osaisin huomioida heidät tutkimuksessani luotet-

tavasti. Heistä kolme osoittautui opintojaan yhdellä vuodella lykänneeksi. Heidän ensim-

mäisen opiskeluvuotensa olen katsonut olevan vasta se lukuvuosi, jolloin he ovat opintonsa 

virallisesti aloittaneet. Näin ollen he eivät näy aineistossani henkilöinä, jotka eivät olisi 

suorittaneet ensimmäisenä opiskeluvuotenaan lainkaan opintopisteitä. Olen kuitenkin huo-

lehtinut siitä, että olen tarkastellut heitä oikeassa valintakoeryhmässä opintojen lykkäämi-

sestä huolimatta. Näistä opintojen aloitusta lykänneistä kaksi on tullut valituksi koulutuk-

seen kirjakokeen kautta ja yksi aineistopohjaisen valintakokeen kautta. Tämä aineistoko-

keen kautta valituksi tullut henkilö on lykännyt opintojen aloittamisen vuoteen 2012, jonka 

vuoksi hän ei tutkimukseni tekoon mennessä ole ehtinyt opiskella yhtä lukuvuotta. Tämän 

vuoksi hänet on jätetty pois opintopisteiden tarkastelusta. 

Edellä mainittujen opintoja lykänneiden opiskelijoiden lisäksi aineistossa oli viisi sellaista 

henkilöä, joilla ei ole kertynyt lainkaan opintopisteitä ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. 

Heistä yksi tuli valituksi kirjakokeen kautta vuonna 2008 ja uuden valintakoemuodon ai-

kana kaksi vuonna 2010 ja kaksi vuonna 2011. Jälkimmäisistä kolme on tullut valituksi 

aineistopohjaisen valintakokeen kautta, sillä yksi heistä on valittu koulutukseen C-

kiintiössä. Perehdyttyäni tarkemmin heidän opintosuorituksiinsa sekä tiedusteltuani asiaa, 

selvisi, että aineistokokeen kautta valituista opintoja ensimmäisenä lukuvuotena suoritta-

mattomista ketään ei ole koskaan näkynyt koulutusohjelman opinnoissa. Käytännössä he 

eivät siis opiskele koulutusohjelmassa, vaikka ovat valituksi tulemisen jälkeen ottaneet 

opiskelupaikan vastaan. Sen sijaan kirjakokeen kautta valituksi tulleella henkilöllä opinto-

pisteitä on kertynyt seuraavana lukuvuotena. 

Kirjakokeen kautta valitut opiskelijat ovat suorittaneet ensimmäisenä lukuvuotena keski-

määrin 51,07 opintopistettä (N = 47, s = 21,85) ja aineistokokeen kautta valitut keskimää-

rin 46,57 opintopistettä (N = 50, s = 21,45). Näin ollen kirjakokeen kautta valitut ovat suo-

rittaneet ensimmäisenä lukuvuotenaan keskimääräisesti noin 4,5 opintopistettä enemmän 

kuin aineistokokeen kautta valitut, joskaan ero ei ole merkittävän suuri. Koska opintopis-

teet eivät ole kummassakaan ryhmässä normaalisti jakautuneet, tarkastellaan ryhmien väli-

sen eron merkitsevyyttä Mann-Whitney U –testillä. Testillä havaitaan, että valintakoeryh-

mien välillä ei ole merkitsevää eroa ensimmäisen lukuvuoden opiskelutahdin suhteen. 
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6.1.3. Taustatietojen yhteys valintakoemenestykseen ja opiskelutahtiin 

Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimella havaitaan iän korreloivan positiivisesti ja 

tilastollisesti melkein merkitsevästi kirjakokeesta saatuihin yhteispisteisiin (N = 212, r = 

0,152, p = 0,027), eli vanhemmat hakijat ovat saaneet hieman korkeampia yhteispistemää-

riä kirjallisuuskuulusteluun pohjautuvasta valintakokeesta kuin nuoremmat. Korrelaatio on 

kuitenkin heikko. Siljanderin teosta käsittelevästä kirjakokeen valintakoeosiosta saatuihin 

pistemääriin ikä näyttäisi korreloivan myös heikon positiivisesti (N = 212, r = 0,217, p = 

0,002), joskin korrelaatio on tilastollisesti merkitsevä merkitsevyystasolla 0,01. Erityisesti 

tässä kirjallisuuskuulusteluun pohjautuvassa valintakoeosiossa vanhemmat hakijat näyttäi-

sivät saavan korkeampia pistemääriä kuin nuoremmat hakijat. Nurmen teosta käsittelevän 

kirjakokeen valintakoeosion ja iän välillä ei ilmennyt yhteyttä. 

Aineistokokeen osalta iällä ilmeni heikko positiivinen yhteys sekä valintakiintiön A pistei-

siin (N = 551, r = 0,108, p = 0,011) että kokeesta saatuihin yhteispisteisiin (N = 551, r = 

0,088, p = 0,038). Molemmat korrelaatiot ovat tilastollisesti melkein merkitseviä asteikolla 

0,05. Aineistokokeen eri valintakoeosioiden ja iän välillä ei näyttäisi olevan yhteyttä. Näin 

olen myös aineistokokeen osalta vanhemmat hakijat saavat hieman korkeampia valinta-

koepistemääriä kuin nuoremmat, joskin korrelaatiot ovat heikkoja tässäkin tapauksessa. 

 

Kirjakokeen osalta sukupuolella ja valintakokeessa menestymisellä ei näyttäisi olevan ti-

lastollisesti merkitsevää yhteyttä. Aineistokokeen osalta miehet näyttäisivät menestyvän 

valintakoeosiossa ”KASV. OSA1” naisia hieman paremmin (N = 233, r = 0,162, p = 

0,013). Kyseinen valintakoeosio on ollut käytössä ainoastaan vuoden 2010 aineistopohjai-

sessa valintakokeessa. Miesten keskiarvo kyseisestä osiosta on 0,868 ja naisten 0,646. Tu-

los on tilastollisesti vain melkein merkitsevä ja korrelaatio heikko. Koska muuttuja ei ole 

normaalisti jakautunut, on keskiarvojen vertailussa käytettävä Mann Whitney U –testiä. 

Kaksisuuntaisen Mann Whitney U –testin p-arvoksi saadaan 0,024, jonka mukaan suku-

puolet eroavat kyseisestä osiosta saatujen pisteiden suhteen tilastollisesti melkein merkit-

sevästi toisistaan merkitsevyystasolla 0,05. Koulutukseen opiskelemaan valittujen keskuu-

dessa sukupuolella ja kyseisellä valintakoeosiolla ei ilmennyt tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä. Tämän perusteella ne kolme miestä, jotka koulutukseen on valittu vuonna 2010, 

eivät ole tulleet valituksi siksi, että olisivat menestyneet kyseisessä osiossa selvästi naisia 
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paremmin. Muiden aineistokokeen osioiden ja valintakokeesta saatujen yhteispisteiden 

perusteella sukupuolet eivät eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. 

Kirjakoeryhmässä ikä korreloi ensimmäisen lukuvuoden opintopisteisiin negatiivisesti ja 

tilastollisesti merkitsevästi (N = 47, r = -0,407, p = 0,004) kuten myös aineistokoeryhmässä 

(N = 51, r = -0,494, p = 0,000), eli mitä vanhempi valituksi tullut opiskelija on ollut, niin 

sitä vähemmän hän on suorittanut opintopisteitä ensimmäisenä lukuvuotena ja sitä hitaam-

pi hänen ensimmäisen lukuvuoden opiskelutahti on. Sukupuoli ei kummassakaan ryhmässä 

ollut yhteydessä opiskelutahtiin. Myöskään sillä, onko opiskelija koulutustaustaltaan yli-

oppilas vai ei, ei ilmennyt yhteyttä ensimmäisen lukuvuoden opiskelutahtiin. 

6.1.4. Vanhojen, uusien ja ei-ylioppilaiden valintakoemenestys 

Taulukossa 3 on nähtävillä kirjakokeen yhteispisteiden ja sen kahden eri valintakoeosion 

pisteiden jakautuminen vanhojen, kevään uusien ja ylioppilastutkinnon suorittamattomien 

hakijoiden välillä. B-kiintiön pisteet eivät ole mukana tarkastelussa, sillä ylioppilastutkin-

non suorittamattomat ovat väistämättä saaneet kyseisessä kiintiössä selvästi huonommat 

pisteet, sillä siinä osa pisteistä muodostuu ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. 

Taulukosta havaitaan, että keskimäärin kevään uudet ylioppilaat ovat saaneet alhaisempia 

pistemääriä kuin vanhat ylioppilaat ja ei-ylioppilaat niin Siljanderin teokseen perustuvasta 

valintakoeosiosta kuin valintakokeen yhteispistemääristäkin. Kevään uudet ylioppilaat ovat 

menestyneet hieman paremmin Nurmen ym. teokseen perustuvassa valintakoeosiossa, jon-

ka aihe on kehityspsykologia. Koska edellytykset varianssianalyysin käyttöön eivät aineis-

tossa täyttyneet, käytettiin ryhmien välisten keskiarvoerojen merkitsevyyden testaamiseen 

Kruskall-Wallisin -testiä. Kyseisellä testillä saadaan selville, että Siljanderin teosta käsitte-

levästä valintakoeosiosta kevään uusien ylioppilaiden saama pisteiden keskiarvo eroaa 

tilastollisesti melkein merkitsevästi vanhojen ylioppilaiden saamasta pisteiden keskiarvosta 

(p = 0,011) sekä ei-ylioppilaiden keskiarvosta (p = 0,017) merkitsevyystasolla 0,05. Van-

hojen ylioppilaiden ja ei-ylioppilaiden välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa. Myös-

kään Nurmen ym. teosta käsittelevässä valintakoeosiossa ja valintakokeesta saaduissa yh-

teispistemäärissä ei ryhmien välillä ilmennyt tilastollisesti merkitsevää eroa. 
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Taulukko 3. Kirjakokeen pisteet vanhoilla, uusilla ja ei-ylioppilailla. 

Ylioppilaat ja ei-ylioppilaat  
KR1 / SILJAN-

DER/Pisteet 
KR2 / NURMI /Pisteet 

Kirj. koe, yhteispis-

teet 

Vanha ylioppilas 

x 2,28 1,04 3,32 

N 153 153 153 

s 1,72 1,11 2,48 

Ei ole ylioppilas 

x 2,87 1,08 3,94 

N 13 13 13 

s 1,46 1,28 2,31 

Kevään uusi ylioppilas 

x 1,43 1,14 2,57 

N 46 46 46 

s 1,39 1,06 2,09 

Total 

x 2,13 1,06 3,19 

N 212 212 212 

s 1,68 1,11 2,41 

 

Taulukosta 4 aineistokokeen osalta nähdään, että kevään ylioppilaat menestyvät yhä valin-

takokeessa keskimääräisesti heikommin kuin vanhat ylioppilaat ja ei-ylioppilaat. Myös 

tämän valintakoemuodon osalta kevään uudet ylioppilaat menestyvät kokeen psykologises-

sa osiossa ei-ylioppilaita paremmin, joskin vanhat ylioppilaat menestyvät tässäkin valinta-

koeosiossa kevään uusia ylioppilaita paremmin. Tarkastelussa ovat aineistokokeen osalta 

vain ne valintakoeosiot, jotka ovat olleet käytössä sekä vuoden 2010 että vuoden 2011 va-

lintakokeessa. Valintakiintiön A pisteissä on ilmeisesti mukana jokin kerroin, sillä pisteet 

eroavat hieman kirjakokeesta annetuista yhteispisteistä. Myöskään tässä tarkastelussa B-

kiintiön pisteet eivät ole mukana. 

Taulukko 4. Aineistokokeen pisteet vanhoilla, uusilla ja ei-ylioppilailla. 

Ylioppilaat ja ei-ylioppilaat 
Valintakiintiö 

A/Pisteet 

Kokeen  

yhteispisteet 

AINEISTO/ 

KASVATUS/ 

Pisteet 

AINEISTO/ 

PSYKOLOGIA/ 

Pisteet 

Vanha ylioppilas 

x 11,52 10,89 4,81 5,14 

N 373 373 373 373 

s 4,06 4,01 2,37 2,69 

Ei ole ylioppilas 

x 10,95 10,44 5,06 4,67 

N 39 39 39 39 

s 3,76 3,74 2,43 2,61 

Kevään uusi 

ylioppilas 

x 10,58 10,09 4,50 4,85 

N 139 139 139 139 

s 4,13 4,04 2,36 2,62 

Total 

x 11,25 10,66 4,75 5,03 

N 551 551 551 551 

s 4,07 4,00 2,37 2,67 

 

Taulukossa 5 on nähtävillä vain vuonna 2010 valintakokeessa olleiden valintaosioiden pis-

teiden jakautuminen vanhojen, uusien ja ei-ylioppilaiden välillä. Vuoden 2010 valintako-
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keessa kevään uudet ylioppilaat ovat menestyneet keskimääräisesti ei-ylioppilaita parem-

min näissä valintakoeosioissa, mutta edelleen vanhat ylioppilaat ovat saaneet keskimääräi-

sesti hieman korkeampia pistemääriä. Aineistokokeen osalta Kruskall-Wallisin testillä puo-

lestaan havaitaan, että ei-ylioppilaiden pisteiden keskiarvo osiossa ”KASV.OSA1” eroaa 

vanhojen ylioppilaiden pisteiden keskiarvosta tilastollisesti melkein merkitsevästi (p = 

0,027) merkitsevyystasolla 0,05. Samassa valintakokeen osiossa ei-ylioppilaat eroavat 

myös kevään uusista ylioppilaista tilastollisesti melkein merkitsevästi (p = 0,045). Vanho-

jen ja uusien ylioppilaiden välillä ei tässä valintakoeosiossa ilmennyt tilastollisesti merkit-

sevää eroa. Aineistokokeen muissa osioissa ei ryhmien välillä ilmennyt tilastollisesti mer-

kitsevää eroa. 

Taulukko 5. Vuoden 2010 valintakokeen pisteiden jakautuminen vanhojen, uusien ja ei-

ylioppilaiden välillä. 

Ylioppilaat ja ei-ylioppilaat KASV.OSA1/Pisteet KASV.OSA2/Pisteet 
AINEISTO/YLEINEN/ 

Pisteet 

Vanha ylioppilas 

x 0,70 2,70 2,09 

N 168 168 168 

s 0,49 0,97 0,43 

Ei ole ylioppilas 

x 0,37 2,53 1,85 

N 15 15 15 

s 0,44 0,92 0,34 

Kevään uusi ylioppilas 

x 0,69 2,70 2,06 

N 50 50 50 

s 0,46 0,81 0,46 

Total 

x 0,68 2,69 2,07 

N 233 233 233 

s 0,48 0,93 0,43 

6.1.5. Ylioppilastutkinnon arvosanojen yhteys valintakokeeseen 

Ylioppilastutkinnon arvosanojen yhteyksien tulosten tarkastelussa on hyvä huomioida, että 

B-kiintiön pisteistä osa on muodostunut ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Tä-

män vuoksi on ilmeistä, että ylioppilastutkinnon arvosanat korreloivat B-kiintiön pisteisiin. 

Lisäksi on hyvä huomioida muutamien ylioppilastutkinnon arvosanojen korrelaatioiden 

kohdalla pieni otoskoko, joka vaikuttaa tuloksen luotettavuuteen. Lisäksi aineistokokeen 

kohdalla otoskoko on pienempi valintakoeosioiden kasvatustieteellinen osa 1, kasvatustie-

teellinen osa 2 ja yleinen aineisto kohdalla, sillä kyseiset osiot olivat käytössä vain vuoden 

2010 aineistokokeessa. 
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Kirjakokeesta saatujen yhteispisteiden jakauma kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden 

keskuudessa oli oikealle vino, jonka vuoksi sitä suoristettiin neliöjuurifunktiolla, jolloin 

muuttujasta saatiin riittävän normaalisti jakautunut. Regressioanalyysilla havaitaan, että 

ylioppilastutkinnosta opiskelijavalinnan yhteydessä annetut yhteispisteet korreloivat tilas-

tollisesti merkitsevästi kirjakokeesta saatuihin pisteisiin (N = 199, r = 0,340, p <0,01). 

Näin ollen mitä korkeammat pisteet hakija on saanut ylioppilastutkinnosta, niin sitä korke-

amman yhteispistemäärän hän on saanut kirjallisuuskuulusteluun pohjautuvasta valintako-

keesta. Ylioppilastutkinnosta saaduilla pisteillä pystytään selittämään kirjakokeesta saatu-

jen yhteispisteiden vaihteluista 11,6 %. (R
2 

= 0,116), eli sen selitysaste ei ole kovin korkea. 

Siljanderin teosta käsittelevästä valintakoeosiosta ei neliöjuurifunktiollakaan suoristamalla 

saatu riittävän normaalisti jakautunutta, jotta sen yhteyttä ylioppilastutkinnosta annettuihin 

pisteisiin olisi voitu tarkastella regressioanalyysilla. Pearsonin tulomomenttikorrelaatioker-

toimella havaitaan, että ylioppilastutkinnosta saadut pisteet korreloivat tilastollisesti mer-

kitsevästi Siljanderin teosta käsittelevästä valintakoeosiosta saatuihin pisteisiin (N = 199,  r 

= 0,260, p = 0,000) kuten myös Nurmen teosta käsittelevästä valintakoeosioista saatuihin 

pisteisiin (N = 199, r = 0,300, p = 0,000). 

 

Aineistokokeen osalta ylioppilastutkinnon arvosanoista ei muuttujamuunnoksilla saatu 

riittävän normaalisti jakautuneita, jotta sen selitysastetta olisi voitu tutkia regressioanalyy-

silla. Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimella havaitaan, että ylioppilastutkinnosta 

saadut pisteet korreloivat sekä valintakokeen yhteispisteisiin että sen eri valintakoeosioi-

hin. Korrelaatio on tilastollisesti merkitsevää A-valintakoekiintiön pisteisiin (N = 512, r = 

0,363, p = 0,000), kokeen yhteispisteisiin (N = 512, r = 0,342, p = 0,000), kasvatustieteelli-

sen aineiston yhteispisteisiin (N = 512, r = 0,181, p = 0,000), psykologisen aineiston pistei-

siin (N = 512, r = 0,303, p = 0,000) ja kasvatustieteellisen aineiston osan 2 pisteisiin (N = 

218, r = 0,206, p = 0,002), joka oli käytössä vain vuoden 2010 valintakokeessa. Kasvatus-

tieteellisen aineiston osan 1 pisteisiin (N = 218, r = 0,154, p = 0,023) ja yleisen aineiston 

pisteisiin (N = 218, r = 0,167, p = 0,014) ylioppilastutkinnosta saadut pisteet korreloivat 

tilastollisesti melkein merkitsevästi. Nämä molemmat valintakoeosiot olivat käytössä vain 

vuoden 2010 valintakokeessa. Edellä mainitut korrelaatiot ovat kuitenkin pääsääntöisesti 

melko heikkoja. Molemmat valintakoemuodot näyttäisivät korreloivat lähes yhtä voimak-

kaasti ylioppilastutkinnosta valinnan yhteydessä annettuihin pisteisiin. 
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Ylioppilastutkinnon eri aineiden arvosanojen yhteyttä valintakokeessa menestymiseen tar-

kastelen Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimella. Tilastollisesti merkitsevää ja mel-

kein merkitsevää yhteyttä löytyi molempien valintakokeiden eri osioiden ja yo-aineiden 

kohdalla. Korrelaatiokertoimia en erittele yksityiskohtaisesti, sillä yhteyksiä löytyi niin 

paljon, että raportointini venyisi pitkäksi. Tarkemmat korrelaatiokertoimet ja niiden voi-

makkuudet näkyvät työn lopusta liitteistä 1 ja 2. Mainitsen tässä tulokset pääpirteittäin 

kiinnittämällä huomiota eroihin kahden valintakoemuodon välillä. B-kiintiön pisteiden 

tarkastelun olen jättänyt pois, sillä se oli molempien valintakokeiden osalta yhteydessä 

lähes kaikkiin yo-aineisiin. 

 

Kirjakokeen molemmat valintakoeosiot sekä sen yhteispisteet korreloivat eri ylioppilastut-

kinnon arvosanojen kanssa. Kirjakokeella ilmeni positiivista ja tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä yo-arvosanoista äidinkieleen, reaaliin, psykologiaan ja terveystietoon. Vahvimmin 

kirjakoe näyttäisi korreloivan terveystiedon yo-arvosanoihin, joskin kyseisen aineen kir-

joittajien määrä kokeeseen osallistuneissa on kohtalaisen pieni (N = 36). Terveystieto kor-

reloi kirjakokeen yhteispisteisiin (r = 0,557, p = 0,000), Siljanderin teosta (r = 0,574, p = 

0,000) ja myös Nurmen ym. teosta (r = 0,461, p = 0,005) käsitteleviin valintakoeosioihin. 

Toiseksi vahvimmin koe korreloi psykologiaan (r = 0,326–0,401 p<0,01), kolmanneksi 

reaaliin (r = 0,321–0,342, p<0,01) ja neljänneksi äidinkieleen (r = 0,252–0,282, p<0,01). 

 

Aineistokokeen kohdalla positiivista ja tilastollisesti merkitsevää yhteyttä löytyi useamman 

yo-aineen kanssa. Myös tämä valintakoemuoto korreloi positiivisesti ja tilastollisesti mer-

kitsevästi äidinkieleen, reaalin, psykologiaan ja terveystietoon, mutta lisäksi keskipitkän 

ruotsiin, pitkään matematiikkaan, lyhyeen matematiikkaan, ev. lut. uskontoon, historiaan, 

biologiaan ja pakolliseen kieleen. Näin ollen aineistokoe näyttäisi mittaavan osin samoja 

asioita useamman ylioppilastutkinnon aineen kanssa kuin kirjakoe. Vahvin korrelaatioker-

roin aineistokokeen kohdalla ilmeni valintakoeosion ”kasv. osa 2” ja ev. lut. uskonnon 

välillä (N = 34, r = 0,452, p =0,007), mutta myös tämän aineen kirjoittaneiden määrä osoit-

tautui hyvin pieneksi kokeeseen osallistuneiden joukossa, jolloin tulos voi olla satunnai-

nen. Kyseinen osio oli käytössä vain vuoden 2010 kokeessa, joten se kertoo jotain vain 

kyseisen vuoden kokeesta. Kun ev. lut. uskonto jätetään tarkastelusta pois, niin myös ai-

neistokoe näyttäisi korreloivan vahvimmin terveystiedon yo-arvosanoihin. Siihen korreloi 

myös ”kasv. osa 2” (N = 55, r = 0,415, p = 0,002), kokeen yhteispisteet (N = 163, r = 
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0,369, p = 0,000), A-kiintiön pisteet (N = 163, r = 0,368, p = 0,000), kasvatustieteellisen 

aineiston pisteet (N = 163, r = 0,318, p = 0,000) ja psykologisen aineiston pisteet (N = 163, 

r = 0,274, p = 0,000). Myös psykologiaan ja äidinkieleen tämänkin valintakokeen osioista 

korreloi hyvin moni.  

 

Edellisten lisäksi kirjakokeen osalta tilastollisesti melkein merkitsevää positiivista yhteyttä 

ilmeni äidinkielen, keskipitkän ruotsin, lyhyen matematiikan, reaalin ja ev. lut. uskonnon 

kanssa. Aineistokokeen osalta tilastollisesti melkein merkitsevää positiivista yhteyttä ilme-

ni myös hyvin usean eri aineen kanssa: äidinkielen, pitkän ja keskipitkän ruotsin, pitkän ja 

lyhyen matematiikan, reaalin, ev. lut. uskonnon, historian ja biologian yo-arvosanojen 

kanssa. Näin ollen tilastollisesti merkitsevää yhteyttä kielten ja matematiikan ylioppilastut-

kinnon arvosanoihin ilmenee myös kirjakokeen kohdalla. Silti ero valintakoemuotojen vä-

lillä näyttäisi olevan se, että aineistokoe korreloi enemmän ja hieman vahvemmin matema-

tiikan ja kielten yo-arvosanoihin kuin kirjakoe.  

 

Edellä esitetyt korrelaatiot olivat kaikki positiivisia, eli mitä paremmin hakija on menesty-

nyt edellä mainittujen aineiden ylioppilaskirjoituksissa, niin sitä paremmin hän on menes-

tynyt niin kirjallisuuskuulusteluun kuin aineistoon pohjautuvassa valintakokeessakin. Saa-

mani tulokset poikkeavat Hypénin (1994) tutkimuksen tuloksista, jossa ylioppilastutkinto-

todistus ei korreloinut valinnan kirjalliseen osioon lainkaan. Aineistokokeessa vuonna 

2010 käytössä ollut yleinen aineisto ei tulosten perusteella ole yhteydessä minkään ylioppi-

lastutkinnon aineen arvosanoihin, eli kyseinen osio on mitannut eri asioita kuin ylioppilas-

kokeet. Koska osio oli käytössä vain vuonna 2010, niin joidenkin aineiden kirjoittaneiden 

määrä kokeeseen osallistuneissa on ollut hyvin pieni, joten tulos voi olla satunnainen. 

6.1.6. Valintakokeen ja ylioppilastutkinnon arvosanojen yhteys opiskelutahtiin 

Valintakokeiden yhteyttä ensimmäisen lukuvuoden opiskelutahtiin tarkastelen Pearsonin 

tulomomenttikorrelaatiokertoimella. Tulosten perusteella aineistopohjaisen valintakokeen 

yhteispisteet, eri valintakoeosioista saadut pisteet, eivätkä B-kiintiön pisteet korreloi en-

simmäisenä opiskeluvuotena kertyneiden opintopisteiden määrään. Myöskään kirjakokeen 

yhteispisteet, sen kaksi eri valintakoeosiota, eivätkä B-kiintiön pisteet korreloi ensimmäi-
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sen opiskeluvuoden opintopistemääriin. Näin ollen kummallakaan valintakokeella ei voida 

ennustaa valittujen opiskelijoiden tulevaa opiskelutahtia ensimmäisenä lukuvuotena.  

Saadut tulokset ovat samansuuntaiset aikaisempien tutkimusten kanssa. Ahvenainen ym. 

(2000) tutkimuksessa aineistopohjaisen valintakokeen pistemäärät eivät olleet yhteydessä 

opiskelutahtiin. Sen sijaan Ahola ym. (1990) tutkimuksessa valintakokeista saadulla yh-

teispistemäärällä havaittiin olevan heikko negatiivinen yhteys kertyneisiin opintoviikkoi-

hin, mutta tämänkään tutkimuksen perusteella valintakokeessa menestymisellä ei voida 

kovin luotettavasti ennustaa tulevaa opiskelutahtia. Myös Rantanen (2001) havaitsi tutki-

muksessaan valintakokeiden todellisen ennustearvon suhteessa opintojen etenemiseen ole-

van paljon matalampi kuin mitä niillä yleisesti arvellaan olevan. 

Myös ylioppilastutkinnon arvosanojen yhteyttä ensimmäisen lukuvuoden opiskelutahtiin 

tarkastelen Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimella. Kirjakoeryhmässä (N = 47) yli-

oppilastutkinnosta annetut yhteispisteet eivätkä ylioppilastutkinnon eri aineiden arvosanat 

korreloineet ensimmäisen lukuvuoden opintopisteisiin. Aineistokoeryhmässä (N = 51) kes-

kipitkän ruotsin arvosana (N = 42, r = -0,321, p = 0,038) ja ensimmäisen vieraan kielen 

arvosana (N = 23, r = -0,457, p = 0,028) korreloivat heikosti ja negatiivisesti ensimmäisen 

lukuvuoden opintopisteisiin, eli mitä paremmin aineistokokeen kautta valittu opiskelija on 

menestynyt keskipitkän ruotsin ja ensimmäiseen vieraan kielen ylioppilaskirjoituksissa, 

sitä vähemmän hän on suorittanut ensimmäisenä lukuvuotena opintopisteitä ja sitä hitaam-

pi hänen ensimmäisen lukuvuoden opiskelutahti on.  

Saadut tulokset ovat vain tilastollisesti melkein merkitseviä. Ylioppilastutkinnosta annet-

tuihin yhteispisteisiin tai muihin ylioppilastutkinnon aineiden arvosanoihin ei aineisto-

koeryhmässä löytynyt yhteyttä. Näin ollen ylioppilastutkinnon arvosanoillakaan ei voida 

luotettavasti ennustaa opiskelijoiden tulevaa opiskelutahtia ensimmäisenä lukuvuotena. 

Ahola ym. (1990) tutkimuksessa ylioppilastodistuksen eri aineiden arvosanoilla havaittiin 

olevan heikko yhteys kertyneisiin opintopisteisiin, eli heidänkään tutkimuksen perusteella 

ylioppilastutkinnon arvosanoilla ei voida luotettavasti ennustaa tulevaa opiskelutahtia.  

6.2. Kyselyvastausten analysointi 

Toteutettu kyselylomake on nähtävillä liitteessä 3. Kyselyvastaukset analysoitiin IBM 

SPSS Statistics 20 –ohjelmalla. Ensimmäisessä alaluvussa tarkastelen kyselyyn vastannei-
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den opiskelijoiden taustatietoja. Näiden lisäksi tarkastelen samassa luvussa myös joitain 

koulutukseen hakeutumista edeltäviä asioita, kuten vietettyjä välivuosia sekä sitä, mitä 

opiskelijat olivat pääasiallisesti tehneet koulutukseen hakeutumista edeltävänä vuonna. 

Toisessa alaluvussa siirryn tarkastelemaan koulutukseen hakeutumista ja kolmannessa 

opintojen päätoimisuutta ja läsnäoloa. Neljännessä alaluvussa tarkastellaan opiskelijoiden 

kokemuksia itsestä opiskelijana ja viidennessä alaluvussa odotuksia, joita opiskelijoilla oli 

ennen opintojen alkua sekä niiden toteutumista opintojen kuluessa. Kuudennessa alaluvus-

sa tarkastelen opiskelijoiden käsityksiä ja odotuksia tulevasta työelämästä ja seitsemännes-

sä alaluvussa opiskelijoiden näkemyksiä eri valintakoemuodoista. Tarkasteluissa keskeise-

nä näkökulmana on valintakoeryhmien välinen vertailu.  

6.2.1. Kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden taustatiedot 

Kyselyyn vastasi noin 45,9 % kohderyhmän opiskelijoista (N = 45), eli vastausprosentti jäi 

melko alhaiseksi. Kirjakokeen kautta vuosina 2008–2009 valikoituneista opiskelijoista 

kyselyyn vastasi 24 opiskelijaa ja aineistokokeen kautta vuosina 2010–2011 valituista 21 

opiskelijaa. Heistä pääaineenaan opiskelee kasvatustiedettä 15 opiskelijaa, mikä on 33,3 % 

vastaajista ja kasvatuspsykologiaa 29 opiskelijaa, mikä on 64,4 % vastaajista. Yksi vuonna 

2011 koulutukseen valittu vastaaja ei vielä tiennyt pääainettaan. Vastaajista naisia oli 86,7 

% (N = 39) ja miehiä 13,3 % (N = 6). Kaikki kyselyyn vastanneet ovat kirjoittaneet yliop-

pilaaksi. Vastaajien keski-ikä on noin 27,3 vuotta. Heidän keski-ikä koulutukseen valitta-

essa on ollut noin 23,6 vuotta, kirjakokeen kautta valittujen keskuudessa noin 22,6 vuotta 

ja aineistokokeen kautta valittujen keskuudessa noin 24,8 vuotta. 

Valintakoeryhmittäiset vietettyjen välivuosien määrät näkyvät taulukosta 6. Ennen koulu-

tukseen hakeutumista vähintään yhden välivuoden toiseen asteen tutkinnon suorittamisen 

jälkeen ilmoitti kirjakokeen kautta valituista viettäneen 45,8 % (N = 11) ja aineistokokeen 

kautta valituista 61,9 % (N = 13). Kirjakoeryhmässä vietettyjen välivuosien keskiarvo on 

2,4 vuotta ja aineistokoeryhmässä 1,8 vuotta. Tärkein syy välivuosien viettämiselle oli, 

ettei vastaaja ollut päässyt heti opiskelemaan ensisijaiseen hakutoiveeseensa (N = 11), nel-

jälle kirjakoe- ja seitsemälle aineistokoeryhmäläiselle. Sama syy oli tärkein Sajavaaran ym. 

(2002, 103) tekemässä kyselyssä. Muita syitä tutkimuksessani olivat halu pitää taukoa 

opiskelusta (N = 2) ja halu hankkia työkokemusta (N = 2), jotka jakautuivat tasan ryhmien 

välillä. Varusmies- tai siviilipalveluksen suorittaminen oli syynä kolmelle kirjakoe- ja yh-
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delle aineistokoeryhmäläiselle. Perheen perustaminen tai lapsen saaminen oli syynä kah-

delle kirjakoeryhmäläiselle. Kolme aineistokoeryhmäläistä vastasi syyn olevan jokin muu. 

Taulukko 6. Vietettyjen välivuosien määrä toisen asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen 

valintakoemuodoittain. 
 Valintakoemuoto Total 

Kirjakoe Aineistokoe 

Montako välivuotta olet viettänyt? 

0 13 8 21 

1 4 8 12 

2 3 3 6 

3 2 0 2 

4 0 1 1 

5 tai enemmän 2 1 3 

Total 24 21 45 

 

Taulukosta 7 nähdään, mitä kummankin valintakoeryhmän opiskelijat olivat pääasiallisesti 

tehneet valituksi tulemista edeltävänä vuonna. Joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa 

opiskeli kirjakokeen kautta valituista 8,3 % (N = 2) ja aineistokokeen kautta valituista 23,8 

% (N = 5). Lukiossa opiskeli kirjakokeen kautta valituista 25 % ja aineistokokeen kautta 

valituista noin 19 %. Kansanopistossa aineistokokeen kautta valituista opiskeli kaksi hen-

kilöä, kun taas kirjakokeen kautta valituissa tällaisia henkilöitä ei ollut yhtään. Töissä mo-

lemmista ryhmistä oli ollut hieman yli 40 %. Avoimia vastauksia olivat kodinhoidontuella 

eläminen ja samanaikainen opiskelu avoimessa yliopistossa ja kokopäivätyössä käyminen. 

Taulukko 7. Valituksi tulemista edeltävän vuoden pääasiallinen toiminta valintakoemuo-

doittain. 

 Valintakoemuoto Total 

Kirjakoe Aineistokoe 

Mitä pääasiallisesti  

teit nykyisiä opintojasi  

edeltävänä vuonna? 

Opiskelin lukiossa 6 4 10 

Olin työttömänä 1 0 1 

Olin varusmies- tai siviilipalvelukses-
sa 1 0 1 

Muuta, mitä 2 0 2 

Opiskelin ammattikorkeakoulussa 1 2 3 

Opiskelin kansanopistossa 0 2 2 

Opiskelin avoimessa yliopistossa 1 1 2 

Opiskelin yliopistossa 1 3 4 

Opiskelin muualla, missä? 1 0 1 

Olin töissä 10 9 19 

Total 24 21 45 
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6.2.2. Koulutukseen hakeutuminen kyselyyn pohjautuen 

Taulukosta 8 nähdään, että Oulun yliopiston kasvatustieteen koulutusohjelma on ollut ensi-

sijainen hakutoive suuremmalle osalle kirjakokeen kautta valituista kuin aineistokokeen 

kautta valituista. Kirjakokeen kautta valituista jopa noin 95,8 % vastaajista ilmoitti pääs-

seensä opiskelemaan juuri siihen koulutusohjelmaan, johon ensisijaisesti halusi. Vain yksi 

vastaaja heistä ilmoitti, ettei kyseinen koulutus ollut hänen ensimmäinen hakutoiveensa. 

Aineistokokeen kautta valituista noin 71,4 % ilmoitti päässeensä opiskelemaan siihen kou-

lutusohjelmaan, johon ensisijaisesti halusi. Heidän joukossaan oli kuusi opiskelijaa, jotka 

olisivat ensisijaisesti halunneet päästä opiskelemaan jonnekin muualle. 

Taulukko 8. Koulutuksen sijoittuminen hakutoiveisiin valintakoemuodoittain. 

 Valintakoemuoto Total 

Kirjakoe Aineistokoe 

Kun pääsit opiskelemaan nykyiseen 

koulutusohjelmaasi, pääsitkö sinne 

minne ensisijaisesti halusit? 

Kyllä 23 15 38 

En 1 6 7 

Total 24 21 45 

 

Alla olevasta taulukosta 9 puolestaan nähdään hakukertojen määrä ennen valituksi tulemis-

ta. Kirjakokeen kautta valituista noin 83,3 % (N = 20) vastasi päässeensä opiskelemaan 

koulutusohjelmaan ensimmäisellä hakukerralla ja aineistokokeen kautta valituista ensim-

mäisellä hakukerralla valituksi ilmoitti tulleensa noin 81 % vastaajista (N = 17). 

Taulukko 9. Hakukertojen määrä ennen valituksi tulemista valintakoemuodoittain. 

 Valintakoemuoto Total 

Kirjakoe Aineistokoe 

Monennellako hakukerralla  

pääsit opiskelemaan nykyiseen  

koulutusohjelmaasi? 

1. kerralla 20 17 37 

2. kerralla 3 2 5 

3. kerralla 1 2 3 

Total 24 21 45 

 

Kirjakokeen kautta valituilla päätös opintoalasta on kyselyvastausten perusteella syntynyt 

keskimääräisesti aiemmin kuin aineistokokeen kautta valituilla. Kirjakokeen kautta vali-

tuista noin 41,7 % (N = 10) ilmoitti päätöksen opintoalasta syntyneen lukio-opintojen ai-

kana, kun vastaava prosenttiluku aineistokokeen kautta valituilla on vain noin 14,3 % (N = 

3). Aineistokokeen kautta valituissa näyttäisi olevan enemmän sellaisia opiskelijoita, jotka 

eivät koe päätöksenteolla olleen selvää ajankohtaa, vaan päätös on syntynyt ikään kuin 
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itsestään. Tällaisia opiskelijoita aineistokokeen kautta valituissa on noin 23,8 % (N = 5) 

kun taas kirjakokeen kautta valituissa noin 8,3 % (N = 2). Lisäksi aineistokokeen kautta 

valittujen joukossa vaikuttaisi olevan enemmän opiskelijoita, joilla päätös opintoalasta on 

syntynyt vasta opiskeltua jotain muuta alaa. Aineistokokeen kautta valituissa heitä noin 19 

% ja kirjakokeen kautta valituissa noin 8,3 %. Työelämän myötä päätös kirjakoeryhmässä 

on syntynyt noin 16,7 % vastaajista ja aineistokoeryhmässä noin 23,8 % vastaajista. 

 

Muuksi päätöksenteon ajankohdaksi määriteltiin kirjakokeen kautta valittujen keskuudessa 

opiskelu avoimessa yliopistossa (N = 2). Heidän lisäkseen yksi muukin opiskelija vastasi 

ajankohdaksi jonkin muun, mutta ei avoimessa vastauksessa kuvaillut selkeää päätöksente-

on ajankohtaa. Aineistokokeen kautta valituista yksi vastasi päätöksen opintoalasta synty-

neen kansanopistossa opiskelun myötä ja yksi ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opet-

tajan pätevyyden suorittamisen jälkeen. Taulukossa 10 näkyy valintakoeryhmittäiset pää-

töksenteon ajankohdat tiiviissä muodossa. 

 

Taulukko 10. Opintoalaa koskevan päätöksen syntyminen valintakoemuodoittain. 
 Valintakoemuoto 

Total 
Kirjakoe Aineistokoe 

Missä vaiheessa  

päätöksesi tästä  

opintoalasta syntyi? 

Peruskoulussa 0 1 1 

Lukiossa 10 3 13 

Ylioppilaaksi tulon jälkeen 3 1 4 

Vasta opiskeltuani muuta alaa 2 4 6 

Vasta oltuani mukana työelä-

mässä 
4 5 9 

Ei ole mitään selvää päätök-

sentekoajankohtaa, päätös on 

syntynyt ikään kuin itsestään 

2 5 7 

Jokin muu kuin yllämainittu, 

mikä? 
3 2 5 

Total 24 21 45 

 

Koulutukseen hakeutumisen syitä kartoitettiin 5-portaisella mielipideasteikolla niin, että 1 

= ei vaikuttanut lainkaan tai ei osannut sanoa, 2 = vaikutti vähän, 3 = vaikutti jonkin ver-

ran, 4 = vaikutti paljon ja 5 = vaikutti erittäin paljon. Molemmissa ryhmissä tärkeimmäksi 

syyksi osoittautui se, että koulutusala kiinnosti (x = 4,42). Kyseinen asia on vaikuttanut 

koulutukseen hakeutumiseen keskimäärin paljon. Seuraavaksi tärkeimmiksi syiksi mo-
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lemmissa ryhmissä osoittautuivat halu suorittaa yliopistotutkinto (x = 3,78) ja jokin muu 

syy annettujen vaihtoehtojen lisäksi (x = 3,73), jotka myös ovat keskiarvoltaan lähellä väit-

tämää ”vaikutti paljon” 

Edellä mainittujen lisäksi vähintään jonkin verran koulutukseen hakeutumiseen oli keski-

määräisesti vaikuttanut se, että hakija koki omaavansa koulutusalalle soveltuvia kykyjä (x 

= 3,69), opiskelupaikan sijainti lähellä asuinpaikkaa (x = 3,51), Oulun kiinnostavuus opis-

kelupaikkana (x = 3,27) ja halu saavuttaa hyvä yleissivistys (x = 3,16). Nämä kaikki seit-

semän edellä mainittua syytä osoittautuivat keskimäärin tärkeimmiksi molemmissa ryh-

missä, joskin niiden tärkeysjärjestys vaihteli hieman ryhmien välillä. Tämä näkyy parem-

min taulukosta 11, kuten myös muiden syiden keskiarvot, joita en edellä maininnut. 

Taulukko 11. Hakeutumisen syyt muuttujien keskiarvoihin perustuen valintakoemuodoit-

tain. 

                 Valintakoemuoto 

Kirjakoe Aineistokoe Total 

Mean Std. 

De-

viation 

Mean Std. De-

viation 

Mean Std. 

Deviati-

on 

Sukulainen/ystävä suositteli yliopistoa 1,92 1,213 1,38 ,805 1,67 1,066 

Sukulainen/ystävä suositteli koulutusalaa 1,88 1,154 1,52 ,873 1,71 1,036 

Tieteen tekeminen kiinnostaa 2,83 1,239 2,90 1,338 2,87 1,272 

Usko hyvään työllisyyteen 2,29 ,999 2,62 ,973 2,44 ,990 

Haluaa hyvän yleissivistyksen 3,13 1,227 3,19 1,167 3,16 1,186 

Usko hyvään palkkaan 2,25 ,897 2,57 ,870 2,40 ,889 

Koulutusala kiinnostaa 4,46 ,588 4,38 ,740 4,42 ,657 

Haluaa suorittaa yliopistotutkinnon 3,71 1,268 3,86 1,153 3,78 1,204 

Opiskelupaikka lähellä asuinpaikkaa 3,46 1,103 3,57 1,568 3,51 1,325 

Oulu kiinnosti opiskelupaikkana 3,21 1,285 3,33 1,426 3,27 1,338 

Halu muuttaa pois kotipaikkakunnalta 1,75 1,359 1,33 ,796 1,56 1,139 

Opiskelijaelämä kiinnosti 2,46 1,351 2,43 1,399 2,44 1,358 

Opiskelupaikka oli helppo saada 2,42 1,316 2,52 1,167 2,47 1,236 

Aiempi työkokemus alalta 1,87 1,329 1,67 1,065 1,78 1,204 

Omaa tälle alalle soveltuvia kykyjä 3,79 ,977 3,57 1,076 3,69 1,019 

Koulutusala on arvostettu 2,75 1,073 2,62 ,973 2,69 1,019 

Ei pohtinut tarkemmin valintaa 1,75 1,113 1,90 1,044 1,82 1,072 

Lukion opinto-ohjauksessa suositeltiin tätä 1,50 ,885 1,24 ,625 1,38 ,777 

Jokin muu syy 4,25 ,957 3,43 1,718 3,73 1,489 
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Kirjakokeen kautta valituista muiksi syiksi avoimissa vastauksissa kaksi määritteli halun 

opiskella psykologiaa. Yhdellä kirjakoeryhmästä koulutukseen hakeutumiseen oli vaikut-

tanut se, että ammatinvalintatesti viittasi kasvatusalaan, mutta opettajuus ei häntä kiinnos-

tanut. Aineistokoeryhmässä muita syitä avoimissa vastauksissa annettiin viisi ja jokaisella 

vastaajalla hakeutumiselle oli eri syy. Ensimmäisen syy oli halu laajentaa nykyistä ammat-

titaitoa akateemiseen suuntaan, toisen lisäkoulutuksen hankkiminen ja sitä kautta uusien, 

itseä kiinnostavien työmahdollisuuksien saavuttaminen, kolmannen itseymmärryksen li-

sääminen, neljännen pääsykirjojen puuttuminen ja viidennen se, ettei hän ollut päässyt 

opiskelemaan siihen koulutukseen, johon hän pääasiallisesti haluaa. Kyseinen vastaaja 

uskoi kasvatustieteellisestä koulutuksesta olevan hyötyä myös tuossa ensisijaisessa koulu-

tuksessa, jos hän sinne myöhemmin pääsee. 

Koska kaikki tarkasteltavat muuttujat eivät osoittautuneet normaalisti jakautuneiksi, pää-

dyttiin ryhmien välisten keskiarvoja tarkastelemaan Mann Whitney U –testin avulla. Testin 

tuloksen mukaan valintakoeryhmien väliset keskiarvot eivät poikkea minkään muuttujan 

osalta tilastollisesti merkitsevästi toisistaan, kuten jo keskiarvojen silmämääräinen tarkas-

telukin viittasi. 

6.2.3. Opiskelun päätoimisuus ja läsnäolo 

Kyselyyn vastanneista, aineistokokeen kautta valituksi tulleista opiskelijoista kukaan ei ole 

ollut opintojensa aikana yhdeltäkään lukukaudelta poissaolevana. Sen sijaan kirjakokeen 

kautta valituista kaksi ilmoitti olleensa poissaolevana, toinen yhden lukukauden siviilipal-

veluksen takia ja toinen viisi kuukautta vaihto-opiskelun vuoksi. 

 

Opiskelun sivutoimisuuden suhteen ei kyselyn vastausten perusteella ilmennyt merkittävää 

eroa eri valintakoemuotojen kautta valittujen opiskelijoiden välillä. Kirjakokeen kautta 

valituista 16,7 % (N = 4) ilmoitti opiskelevansa tällä hetkellä sivutoimisesti ja vastaavasti 

16,7 % (N = 4) oli opiskellut aiemmin opintojen kuluessa sivutoimisesti. Näin ollen 33,3 % 

kirjakokeen kautta valituista on opiskellut sivutoimisesti jossain vaiheessa kasvatustieteel-

listen opintojensa aikana. Aineistokokeen kautta valituista puolestaan 14,3 % (N = 3) il-

moitti opiskelevansa tällä hetkellä sivutoimisesti ja vastaavasti 14,3 % (N = 3) oli opiskel-

lut aiemmin tämän hetkisten opintojen aikana sivutoimisesti. Yhteensä siis 28,6 % aineis-

tokokeen kautta valituista on opiskellut sivutoimisesti jossain vaiheessa opintoja kyselyn 
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perusteella. Tämän perusteella kirjakokeen kautta valituista noin 5 % enemmän opiskelee 

jossain vaiheessa opintoja sivutoimisesti. Tarkastelussa on kuitenkin tärkeää havaita, että 

aineistokokeen kautta valitut eivät ole vielä ehtineet opiskella koulutusohjelmassa yhtä 

monta vuotta kuin aineistokokeen kautta valitut, jonka vuoksi heidän osaltaan luvut voisi-

vat seuraavien lukuvuosien aikana vielä kasvaa. 

 

Kirjakokeen kautta valituista neljällä opiskelun sivutoimisuuden syynä oli työkokemuksen 

hankkiminen, neljällä perustoimeentulon turvaaminen, neljällä elintason parantaminen, 

neljällä perheeseen ja ihmissuhteisiin liittyvät syyt ja lisäksi neljä ilmoitti sivutoimisuudel-

le jonkin muun syyn. Avoimissa vastauksissa määritellyt muut sivutoimisuuden syyt olivat 

muu opiskelu toisella paikkakunnalla, asuminen toisella paikkakunnalla ja pienet lapset, 

alan töiden tekeminen viimeisenä opiskeluvuotena opintojen ohella ja kokopäivätyössä 

käyminen. Näin ollen myös muut syyt yhtä lukuun ottamatta liittyvät joko työssä käymi-

seen tai perheeseen ja ihmissuhteisiin. Aineistokokeen kautta valituista neljä ilmoitti opis-

kelujen sivutoimisuuden syyksi perustoimeentulon turvaamisen ja kolmella syynä olivat 

perheeseen ja ihmissuhteisiin liittyvät syyt. Yhden syy oli työkokemuksen hankkiminen. 

Kolmella opiskelun sivutoimisuutta selitti jokin muu syy, joita olivat asuminen toisella 

paikkakunnalla, masennus ja downshiftaaminen aiempien rankkojen vuosien jälkeen. 

Downshiftaamisella tarkoitetaan John Draken (2000) mukaan kiireettömämpää ja tyydyttä-

vämpää elämäntapaa, joka on vähemmän työkeskeistä. Nämä kaksi viimeistä syytä eroavat 

kirjakoeryhmän syistä, jossa kaikki liittyivät lähinnä työhön ja ihmissuhteisiin. 

 

Opiskelujen sivutoimisuuden syyksi oli mahdollista valita useampi kuin yksi vaihtoehto ja 

kirjakoeryhmässä neljä ja aineistokoeryhmässä kaksi vastaajaa ilmoitti syyksi sekä työssä 

käymisen että perheen ja ihmissuhteet. Heistä jopa viidellä työnteko oli kytköksissä perus-

toimeentulon turvaamiseen. Näistä kuudesta vastaajasta viisi oli naisia ja yksi mies ja he 

kaikki olivat syntyneet vuosina 1979–1985. Kun molemmat ryhmät ovat mukana tarkaste-

lussa, niin opiskelun sivutoimisuus ja ikä valittaessa korreloivat toisiinsa nähden positiivi-

sesti ja tilastollisesti merkittävästi (N = 45, r = 0,509, p = 0,000). Eli, mitä vanhempi valit-

tu opiskelija on, niin sitä todennäköisemmin hänen opiskelunsa on nyt tai on ollut aiemmin 

sivutoimista. Tarkasteltaessa vain kirjakoeryhmää, korrelaatio näiden kahden muuttujan 

välillä on edelleen positiivista ja tilastollisesti merkittävää (N = 24, r = 0,545, p = 0,006) ja 

aineistokoeryhmän kohdalla positiivista ja tilastollisesti melkein merkitsevää (N = 21, r = 
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0,542, p = 0,011). Sivutoimisesti opiskelleiden keski-ikä on koulutukseen valittaessa ollut 

noin 27,7 vuotta (N = 14, s = 6,132) ja aina päätoimisesti opiskelleiden noin 21,8 vuotta (N 

= 31, s = 4,014). Yhteyksiä tarkastelin Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimella. 

6.2.4. Kokemukset itsestä opiskelijana 

Taulukosta 12 nähdään jo silmämääräisesti, ettei valintakoeryhmien välillä ole merkittävää 

eroa siinä, kuinka hyväksi opiskelijat arvioivat tämänhetkisen opiskelumotivaationsa. Asi-

an vahvistaa kahden riippumattoman otoksen t-testi, jonka tuloksen mukaan ryhmät eivät 

eroa koetun opiskelumotivaation suhteen tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. T-testin 

käyttö on mahdollinen, sillä perusjoukko on riittävän normaalisti jakautunut ja otoskoko 

vähintään 30 (Metsämuuronen, 2003, 469). Molemmissa ryhmissä selvästi suurin osa arvi-

oi tämänhetkisen opiskelumotivaationsa melko hyväksi. Vain yksi opiskelija, joka on tullut 

valituksi aineistokokeen kautta, arvioi opiskelumotivaationsa melko huonoksi. Tarkastel-

lessa taustatietojen yhteyttä koettuun motivaatioon havaitaan, että ikä korreloi siihen posi-

tiivisesti (N = 45, r = 0,323, p = 0,030), eli vanhemmat kyselyyn vastanneet henkilöt koke-

vat tämänhetkisen opiskelumotivaationsa hieman paremmaksi kuin nuoremmat vastaajat. 

Yhteys on kuitenkin heikko ja tilastollisesti vain melkein merkitsevä. 

Taulukko 12. Tämänhetkisen opiskelumotivaation arviointi valintakoemuodoittain. 

 Valintakoemuoto Total 

Kirjakoe Aineistokoe 

Kuinka hyvänä pidät  

opiskelumotivaatiotasi  

tällä hetkellä? 

Erittäin hyvänä 4 3 7 

Melko hyvänä 15 12 27 

Kohtalaisena 5 5 10 

Melko huonona 0 1 1 

Total 24 21 45 

 

Opiskelijoilta kysyttiin lisäksi, mitä mieltä he ovat omasta edistymisestään opinnoissa ja 

itsestä opiskelijana. Kuhunkin kysymykseen tuli valita itseä parhaiten kuvaava vaihtoehto 

(1 = täysin eri mieltä, 2 = melko eri mieltä, 3 = en osaa sanoa, 4 = melko samaa mieltä ja 5 

= täysin samaa mieltä). Analysointivaiheessa arvo 3 muutettiin puuttuvaksi havainnoksi, 

jotta väittämä ”en osaa sanoa” ei vääristäisi keskiarvoja. Arvot muutettiin niin, että 1 = 

täysin eri mieltä, 2 = melko eri mieltä, 3 = melko samaa mieltä ja 4 = täysin samaa mieltä. 

Kuvioista 2 ja 3 nähdään valintakoeryhmittäiset vastausten keskiarvot kullekin muuttujalle. 
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Vastaukset ovat hyvin samansuuntaiset valintakoeryhmissä kunkin muuttujan kohdalla. 

Ainoa silmämääräinen ero näyttäisi olevan se, että kirjakoeryhmässä ollaan keskimääräi-

sesti melko samaa mieltä siitä, että tenttipäiviä tulisi olla nykyistä enemmän, kun aineisto-

koeryhmässä asiasta ollaan keskimäärin melko eri mieltä. T-testin tulos vahvistaa sen, että 

ryhmät eivät eroa minkään muuttujan osalta tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. 

 

Molemmissa ryhmissä vastaukset ovat melko positiivisia, sillä keskimäärin opiskelijat vai-

kuttaisivat olevan tyytyväisiä opintopistemääriinsä, kokevat selviytyneensä hyvin opin-

noistaan, tuntevat opiskelevansa oikeaa alaa, tietävät suunnilleen mihin ammattiin haluavat 

valmistuttuaan ja uskovat saavansa koulutusta vastaavaa työtä. Molemmissa ryhmissä ol-

tiin keskimäärin melko samaa mieltä siitä, että tutkinto halutaan suorittaa mahdollisimman 

nopeasti. Molemmissa ryhmissä koulutuksesta koetaan oppivan hyödyllisiä opiskelutaitoja 

ja toiminta muiden opiskelijoiden kanssa koetaan hyödylliseksi. Kummassakin ryhmässä 

oltiin keskimäärin melko eri mieltä siitä, että motivaatio opintoja kohtaan olisi vähentynyt 

opintojen kuluessa ja että alaa aiottaisiin vaihtaa tai sitä olisi jo vaihdettu. 

 Kuvio 2. Valittujen opiskelijoiden kokemukset itsestä opiskelijana valintakoemuodoittain. 
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 Kuvio 3. Valittujen opiskelijoiden kokemuksia itsestä opiskelijana valintakoemuodoittain. 

 

Taustatiedoista ikä korreloi negatiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi muuttujaan ”aikoo 

vaihtaa tai on vaihtanut opiskelualaa” (N = 45, r = -0,396, p = 0,007) sekä positiivisesti ja 

tilastollisesti melkein merkitsevästi muuttujiin ”haluaa valmistua nopeasti” (N = 45, r = 

0,326, p = 0,029) sekä ”oppii uusia hyödyllisiä opiskelutaitoja” (N = 45, r = 0,295, p = 

0,049). Tämän perusteella kyselyyn vastanneista nuoremmat opiskelijat aikovat tai ovat 

vaihtaneet opiskelualaa enemmän kuin vanhemmat. Lisäksi vanhemmat opiskelijat halua-

vat valmistua nopeammin ja kokevat oppivansa enemmän hyödyllisiä opiskelutaitoja. 

6.2.5. Opintoja koskevat odotukset ja kokemukset 

Taulukosta 13 nähdään, että molemmissa ryhmissä on vain kaksi opiskelijaa, joilla on ollut 

selkeä kuva opinnoista ennen niiden alkua. Selkeää kuvaa opinnoista ennen niiden alkua ei 

kirjakoeryhmän osalta ollut noin 45,8 % (N = 11) vastaajista ja aineistokoeryhmän osalta 

noin 61,9 % (N = 13) vastaajista. Tämän perusteella aineistokokeen kautta valikoituisi 

enemmän sellaisia opiskelijoita, joilla ei koulutukseen hakeutuessa ole selkeää kuvaa sen 

opinnoista. 
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Taulukko 13. Opiskelijoiden kuva opinnoista ennen niiden alkua. 

 Valintakoemuoto Total 

Kirjakoe Aineistokoe 

Oliko mielessäsi selkeä kuva 

opinnoista ennen opintojesi 

alkua? 

Ei ollut 11 13 24 

Oli jossain määrin selkeä 11 6 17 

Oli selkeä 2 2 4 

Total 24 21 45 

 

Taulukossa 14 näkyy valintakoeryhmittäiset ensisijaiset odotukset yliopisto-opinnoilta. 

Kirjakoeryhmästä noin 45,8 % (N = 11) vastaajista odotti ensisijaisesti itseä kiinnostaviin 

asioihin perehtymistä ja saman verran, noin 45,8 % (N = 11) työelämän tehtäviin pätevöi-

tymistä. Aineistokoeryhmän vastaajista suurin osa, noin 38,1 % (N = 8) odotti ensisijaisesti 

itseä kiinnostaviin asioihin perehtymistä. Noin 28,6 % (N = 6) odotti ensisijaisesti tutkin-

non suorittamista, kun kirjakoeryhmässä tätä ensisijaisesti odotti vain yksi vastaaja. Aineis-

tokoeryhmästä vain noin 19 % (N = 4) odotti ensisijaisesti työelämän tehtäviin pätevöity-

mistä, mikä on huomattavasti pienempi kuin kirjakoeryhmässä. Aineistokoeryhmästä kaksi 

vastasi jonkin muun kuin annetun vaihtoehdon. Heistä toisella ensisijainen odotus oli ollut 

itsensä varastointi ja sivistäminen mieluisempia opintoja odotellessa sekä pohtiessa ja toi-

sella sekä itseä kiinnostaviin asioihin perehtyminen että työelämän tehtäviin lisäpätevöity-

minen. 

Taulukko 14. Opiskelijoiden ensisijaiset odotukset yliopisto-opinnoilta. 

 Valintakoemuoto Total 

Kirjakoe Aineistokoe 

Mitä ensisijaisesti odotit  

yliopisto-opinnoiltasi? 

Itseäni kiinnostaviin asioihin 

perehtymistä 
11 8 19 

Oman persoonallisuuden kehit-

tymistä 
1 1 2 

Tutkinnon suorittamista 1 6 7 

Työelämän tehtäviin pätevöi-

tymistä 
11 4 15 

Muuta, mitä? 0 2 2 

Total 24 21 45 

 

Kirjakoeryhmässä opinnot ovat vastanneet kuuden (25 %) kohdalla niitä odotuksia, joita 

heillä opintoja aloittaessa oli. Kaksi heistä totesi hakijalla olevan kirjatentin jälkeen selkeä 

kuva alasta ja sen sisällöstä, jonka vuoksi kirjantentit tulisi osittain säilyttää. Lisäksi yksi 
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kirjakoeryhmäläinen totesi, että opinto-oppaasta sai selkeän kuvan opinnoista. Aineisto-

koeryhmässä neljä (19 %) vastasi opintojen vastanneen heidän odotuksiinsa. Molemmista 

ryhmistä neljä vastaajaa totesi, ettei heillä ollut selkeää kuvaa opinnoista, jonka vuoksi he 

eivät olleet osanneet odottaa opinnoilta mitään.  

Molemmissa ryhmissä oli paljon vastaajia, joilla odotukset olivat täyttyneet osittain. He 

mainitsivat asioita, jotka eivät olleet täysin vastanneet odotuksia. Kirjakoeryhmässä yksi 

oli odottanut hieman monipuolisempia kursseja, yksi oli yllättynyt opintojen teoriapainot-

teisuudesta, yksi oli odottanut enemmän työelämään tutustumista ja käytännön tehtäviä ja 

yhden mielestä eri työllistymismahdollisuudet ovat osoittautuneet suppeammiksi kuin 

opinto-oppaassa mainostettiin ja opiskelu on omatoimisempaa, vähemmän ohjattua, va-

paampaa, helpompaa ja hidasrytmisempää kuin hän odotti. Yhden mielestä opinnot ovat 

olleet odotettua hieman työläämpiä ja hän odotti saavansa opintojen myötä selkeämmän 

ammattinimikkeen. Yksi mainitsi koulutuksen olevan työmarkkinoilla todella vähän tun-

nettu ja arvostettu. Aineistokoeryhmässä yhden mielestä opinnot ovat osoittautuneet odo-

tettua kevyemmiksi ja helpommiksi ja se yllätti, että opintoja saa valita oman mielenkiin-

non mukaan. Yhden mielestä aineopinnoissa on odotettua enemmän kirjallisia töitä tenttien 

sijaan ja niihin vähemmän ohjausta kuin hän odotti ja halusi. Yksi oli yllättynyt opintojen 

teoriapainotteisuudesta.  

Kirjakoeryhmässä kuusi (25 %) vastasi, etteivät opinnot ole vastanneet heidän odotuksiin-

sa. Yhden mielestä kurssien taso ei ole ollut niin korkea, kuin hän odotti ja hän oli odotta-

nut enemmän pääaineen kursseja, joista itse olisi voinut valita, mitä haluaa opiskella. Toi-

nen oli odottanut saavansa parempia tietoja joiltain psykologian kursseilta. Kolmas oli 

odottanut opintojen olevan työelämälähtöisempiä. Neljäs ei ollut osannut odottaa koulutuk-

sen olevan niin teoriapainotteinen ja erityisesti hän oli yllättynyt opintojen painottumisesta 

tieteenfilosofisiin asioihin. Hän oli toivonut enemmän ”normaalimpien” asioiden käsitte-

lyä. Viidennellä opintokokonaisuudet ja niiden järjestelyt eivät ole vastanneet hänen ku-

vaansa opinnoista. Hän oli myös odottanut parempaa keskusteluyhteyttä opettajien ja opis-

kelijoiden välillä. Kuudes ei perustellut sen tarkemmin, miksi koulutus ei ole vastannut 

hänen odotuksiinsa, mutta mainitsi, että koulutusohjelman markkinointi on riittämätöntä ja 

jonkinlainen kuva koulutusohjelmasta ja sen sisällöistä muotoutuu vasta opintojen viimei-

sinä vuosina. Erityisesti opintojen ensimmäiset vuodet olivat olleet epävarmaa aikaa, jol-

loin ei ollut selkeää käsitystä siitä, miksi koulutuksessa opiskellaan juuri tiettyjä kursseja. 
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Aineistokoeryhmässä kahdeksan (38,1 %) vastasi, etteivät opinnot olleet vastanneet odo-

tuksia. Ensimmäinen oli yllättynyt lähiopetuksen vähäisestä määrästä ja oli odottanut 

enemmän luentokursseja. Etenkin perusopinnoissa oli ollut yllättävän paljon verkko-

opintoja, jotka eivät vastaa hänen kuvaansa yliopisto-opinnoista. Toisen mielestä sivu-

ainevaihtoehtoja on ollut odotettua vähemmän, opinnot ovat osoittautuneet teoreettisem-

miksi, hän ei ollut tiennyt, että kasvatuspsykologian voi valita pääaineeksi ja myös opiske-

lijoiden korkea keski-ikä oli yllättänyt. Kolme muutakin olivat yllättyneet negatiivisesti 

opintojen teoreettisuudesta ja he olivat odottaneet käytännönläheisempiä opintoja. Lisäksi 

heistä yksi oli odottanut, että opintoja olisi enemmän, mutta odotusten vastaisesti aikataulu 

on väljä. Myös kuudes totesi, että opinnot ovat osoittautuneet helpommiksi laadullisesti ja 

määrällisesti kuin hän oli akateemisilta opinnoilta odottanut. Positiivinen yllätys oli ollut 

mahdollisuus koostaa tutkinto monipuolisesti. Päinvastaista mieltä oli seitsemäs vastaaja, 

jolle opinnot olivat osoittautuneet odotettua kiireellisemmiksi. Kahdeksannalle opinnot 

osoittautuivat paljon monipuolisemmiksi kuin hän oli osannut odottaa.  

Lisäksi kyselyssä pyydettiin opiskelijoita kuvailemaan, mitä hyviä ja huonoja puolia he 

ovat havainneet laitoksen tarjoamassa opetuksessa. Vastauksissa ei ilmennyt merkittäviä 

eroja valintakoeryhmien välillä, vaan molemmissa löydettiin opetuksesta niin hyviä kuin 

huonojakin puolia. Monen mielestä opetus on pääsääntöisesti hyvää ja laadukasta ja mo-

lemmissa ryhmissä nostettiin esille se, että opetuksen taso riippuu paljon opettajasta. Mo-

lemmissa ryhmissä kahden mielestä opettajat ovat pääsääntöisesti helposti lähestyttäviä. 

Molemmista ryhmistä kaksi totesi pettyneensä opetuksen tasoon tiettyjen luennoitsijoiden 

osalta. Kirjakoeryhmästä yksi ja aineistokoeryhmästä kaksi mainitsi, että osaa opettajista 

opettaminen ei vaikuta kiinnostavan lainkaan, jolloin opetuksen laatu kärsii.  

Opintojen joustavuus ja vapaus kasata lukujärjestys ja tutkinto oman mielenkiinnon mu-

kaan nähtiin aineistokoeryhmässä kahdeksan (38,1 %) ja kirjakoeryhmässä viiden (20,8 %) 

opiskelijan osalta hyvänä. Erään kirjakoeryhmäläisen mielestä suuri valinnanmahdollisuus 

sivuaineissa on hyvä, mutta toisaalta huono, sillä tällöin ei pääse syntymään kunnollista 

pätevyyttä mihinkään. Toinen samasta ryhmästä oli sitä mieltä, että pääaineen kursseja 

tulisi lisätä ja vapaavalintaisia vähentää, sillä nyt pääaineen kursseilla saa vain pintaraapai-

sun opiskeltaviin aiheisiin, jolloin epävarmuus omasta asiantuntijuudesta kasvaa. Kirja-

koeryhmässä koulutusteknologian opinnot saivat hyvää palautetta eräältä opiskelijalta ja 

toinen katsoi, että opettajan pedagogiset opinnot tulisi säilyttää koulutuksessa jatkossakin. 
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Lisäksi kaksi aineistokoeryhmäläistä toivoi enemmän kurssitarjontaa, toinen erityisesti 

psykologiassa. Erään kirjakoeryhmäläisen mielestä osa kursseista on turhia ja eräs kritisoi 

sitä, että osa laitoksen sivuaineista on suunnattu lähinnä luokanopettajaopiskelijoille. 

Myös erilaiset suoritustavat nähtiin erään kirjakoeryhmäläisen osalta hyvänä asiana, joskin 

molemmissa ryhmissä kolme kaipasi enemmän vaihtoehtoisia suoritusmuotoja. Erään mie-

lestä esiintymistä on kursseilla liikaa, jonka sijasta tulisi olla vaihtoehto suorittaa kurssi 

joko luennoilla ja tenttimisellä tai kirjallisilla tehtävillä. Opetuksessa hänen mielestään 

oletetaan, että kaikki päätyisivät sosiaaliseen tai esiintyvään ammattiin. Eräs toinenkin to-

tesi, että lähes kaikki kurssit suoritetaan joko tenttimällä tai ryhmäesitelmällä. Aineisto-

koeryhmässä erään mielestä psykologian opinnoissa on liikaa ryhmätöitä, kun taas päin-

vastaisesti eräs kirjakoeryhmästä kasvatuspsykologiaa pääaineenaan opiskeleva toivoi 

enemmän ryhmätöitä. Aineistokoeryhmässä eräs toivoi opintoihin enemmän aineistotyyp-

pisiä tenttejä ja tehtäviä ulkoa päntättävien tenttimateriaalien sijaan. Opetuksen toteutuk-

sessa nähtiin myös erilaisia epäkohtia. Kirjakoeryhmässä kahden mielestä opetuksessa 

voisi olla enemmän asiasisältöjä ja opetus voisi olla suunnitellumpaa. Kaksi kirjakoeryh-

mäläistä kaipasi monipuolisempia opetusmenetelmiä. Kirjakoeryhmässä kaksi ja aineisto-

koeryhmässä yksi toivoi opetukseen enemmän keskusteluja. Molemmissa ryhmissä kaksi 

kaipasi opettajilta enemmän ohjausta ja erään mielestä opinnot ovat liian itsenäisiä. Aineis-

tokoeryhmässä neljä ja kirjakoeryhmässä kolme kaipasi enemmän kontaktiopetusta. 

Kirjakoeryhmästä seitsemän (29,2 %) ja aineistokoeryhmästä kaksi (9,5 %) toivoi, että 

opetuksessa pyrittäisiin tuomaan työelämässä tarvittavia taitoja ja käytäntöä teorian rinnal-

le. Kirjakoeryhmässä erään vastaajan mielestä kasvatustieteen opinnot ovat liiaksi vain 

filosofista pohdintaa ja psykologian opintojen organisointi huonoa, sillä samat asiat opete-

taan useaan kertaan. Kaksi aineistokoeryhmäläistä koki, että psykologian opinnot ovat osit-

tain jääneet lukio-opintojen tasolle niin sisällöllisesti kuin opetusmetodisestikin. 

Kurssien ja opetuksen aikataulutuksessa nähtiin molemmissa ryhmissä epäkohtia. Kirja-

koeryhmässä mainittiin, ettei kursseja ole aina tarjolla silloin kun niitä haluaisi suorittaa. 

Aineistokoeryhmässä kaksi mainitsi ajoittaisen kurssien päällekkäisyyden ja yksi oli petty-

nyt siihen, että aine- ja syventävien opintojen kurssit järjestetään vain kerran vuodessa. 

Aineistokoeryhmässä erään mielestä kursseilla on aikaan nähden liikaa asiaa ja yhden mie-

lestä intensiivikurssit suoritetaan liian äkkiä. Lisäksi opintojen arvioinnista löydettiin huo-

noja puolia. Kaksi aineistokoeryhmäläistä ja yksi kirjakoeryhmäläinen kaipasi enemmän 
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palautetta opinnoista. Kirjakoeryhmässä yhden mielestä hyviä arvosanoja saa liian helpos-

ti. Lisäksi aineistokoeryhmässä yksi piti hyvänä kasvatustieteen pieniä ryhmäkokoja ja 

toinen kasvatuspsykologian suuria ryhmäkokoja huonona. Aineistokoeryhmässä myös toi-

vottiin, että informaatio kulkisi paremmin opettajien ja opiskelijoiden välillä.   

6.2.6. Työelämää koskevat käsitykset ja odotukset 

Kyselylomakkeessa tavoitteena oli myös kartoittaa opiskelijoiden työelämää koskevia 

käsityksiä ja odotuksia. Opiskelijoita kysyttiin, kuinka selkeä kuva heillä oli ollut ennen 

opintojen alkua siitä, millaisiin työtehtäviin kasvatustieteilijät voivat sijoittua. Vain yksi 

opiskelija vastasi hänellä olleen asiasta selkeä kuva (aineistokoeryhmästä). Selkeä kuva 

hänelle oli muodostunut asiasta siksi, että hän oli selvittänyt sen yliopiston ammatinvalin-

tapalveluiden avulla. Noin 58,3 % (N = 14) kirjakokeen kautta valituista ja noin 61,9 % (N 

= 13) aineistokokeen kautta valituista sen sijaan vastasi, ettei heillä ollut selkeää kuvaa 

asiasta ennen opintojen alkua. Lopuille vastaajista kuva oli ollut jossain määrin selkeä. 

 

Opiskelijoilta kysyttiin myös, ovatko opinnot selkiyttäneet heille sitä, millaisiin työtehtä-

viin kasvatustieteilijät voivat sijoittua. Valintakoeryhmittäiset vastaukset näkyvät taulukos-

sa 15. Molemmissa ryhmissä suurin osa vastasi opintojen selkiyttäneet jossain määrin sitä, 

millaisiin työtehtäviin kasvatustieteilijät voivat mahdollisesti sijoittua, kirjakoeryhmässä 

reilu puolet ja aineistokoeryhmästä lähes 40 % vastasi näin. Melko paljon opinnot ovat 

selkiyttäneet sitä molemmissa ryhmissä noin kolmasosalle ja erittäin paljon aineisto-

koeryhmässä hieman suuremmalle osalle kuin kirjakoeryhmässä. Vain yksi vastasi, etteivät 

opinnot olleet selkiyttäneet asiaa lainkaan. Hän on tullut valituksi aineistokokeen kautta. 

Taulukko 15. Työelämäkäsitysten selkiytyminen opintojen kuluessa. 
 Valintakoemuoto 

Kirjakoe Aineistokoe 

Ovatko opintosi mielestäsi selkiyttä-

neet sinulle sitä, millaisiin työtehtä-

viin kasvatustieteilijät mahdollisesti 

voivat sijoittua? 

Eivät ole 
0  

(0 %) 

1 

(4,8 %) 

Ovat jossain määrin 
13  

(54,1 %) 

8  

(38,1 %) 

Ovat melko paljon 
8  

(33,3 %) 

6  

(28,55 %) 

Ovat erittäin paljon 
3  

(12,5 %) 

6  

(28,55 %) 

Total 

 

24  

(100 %) 

21  

(100 %) 
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Lisäksi opiskelijoilta kysyttiin, onko heillä käsitystä siitä, mitä työtehtäviä he tulevat val-

mistuttuaan tekemään. Kirjakoeryhmässä vain yhdellä vastaajalla on täysin varma käsitys 

asiasta, melko varma käsitys 62,5 % (N = 15) ja varmaa käsitystä asiasta ei ole 33,3 % (N 

= 8). Aineistokokeen kautta valituista 42,9 % (N = 9) on melko varma käsitys siitä, mitä 

työtehtäviä he tulevat valmistumisensa jälkeen tekemään ja 57,1 % (N = 12) ei ole asiasta 

varmaa käsitystä. Tämän perusteella noin 23,8 % enemmän aineistokokeen kautta valituis-

ta on epävarmempia siitä, mitä työtehtäviä he tulevat valmistuttuaan tekemään. 

Taulukosta 16 nähdään valintakoeryhmittäiset mielipiteet siitä, vastaako koulutusohjelma 

työelämän vaatimuksiin ja oppivatko he koulutuksessa niitä tietoja ja taitoja, joita arvelevat 

tarvitsevansa menestyäkseen tulevissa työtehtävissä. Vastaukset ovat ryhmillä hyvin sa-

manlaiset. Molemmissa ryhmissä selvä enemmistö kokee saavansa melko hyvää koulutusta 

tuleviin työtehtäviin. Kirjakoeryhmässä kolmannes ja aineistokoeryhmässä lähes neljännes 

sen sijaan kokee saavansa melko vähän koulutusta tuleviin työtehtäviin. Molemmissa ryh-

missä vain yksi vastaaja koki saavansa juuri oikeaa koulutusta tuleviin työtehtäviin. 

Taulukko 16. Valintakoeryhmittäiset mielipiteet siitä, vastaako koulutus työelämän vaati-

muksia. 

  Kirjakoe Aineistokoe 

 Frequency Percent Frequency Percent 

 
 

 

Valid 

Saan mielestäni juuri oikeaa koulutus-

ta tuleviin työtehtäviini. 

1 4,2 1 4,8 

Saan mielestäni melko hyvää koulu-

tusta tuleviin työtehtäviini. 

15 62,5 15 71,4 

Saan mielestäni melko vähän koulu-

tusta tuleviin työtehtäviini. 

8 33,3 5 23,8 

Total 24 100,0 21 
 

100,0 

 

Kyselyssä pyydettiin kuvailemaan tarkemmin, miksi vastaaja ei koe koulutuksen ja tulevi-

en työtehtävien vastaavan toisiaan. Selitykset olivat molemmissa valintakoeryhmissä hyvin 

samanlaisia. Molemmissa ryhmissä oli opiskelijoita, jotka totesivat vastaavuuden arvioin-

nin vaikeaksi, koska heillä ole selkeää kuvaa omasta osaamisesta tai tulevista työtehtävistä. 

Eräs aineistokoeryhmästä mainitsikin, että koulutuksessa olisi hyvä pohtia nykyistä enem-

män opiskelijoiden omia kiinnostuksen kohteita ja osaamista. 
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Noin puolet kaikista vastaajista nosti esille koulutuksen teoriapainotteisuuden, jonka sovel-

taminen käytäntöön tuntuu vaikealta tai jopa mahdottomalta. Moni koki, ettei koulutus 

anna tarkkaa käytännön osaamista ja teorian rinnastamista käytäntöön kaivattiin koulutuk-

seen enemmän. Monen mielestä opintojen asiasisällöt eivät kohtaa työelämän kanssa. Eräs 

kirjakoeryhmäläinen totesi, että jos hän ei tulevaisuudessa ala tutkijaksi, ei hän tiedä, miten 

esimerkiksi kasvatus- ja sivistysteorian kursseja voi hyödyntää työelämässä. Myös eräs 

aineistokoeryhmästä totesi, että koska ei aio valmistuttuaan tutkijaksi, häntä ajoittain tur-

hauttaa jatkuva tieteellinen spekulointi ja toisten ajatusten toistaminen. Aineistokoeryh-

mässä oli yksi opiskelija, joka oli päinvastaista mieltä suuremman osan vastaajista kanssa. 

Hänen mielestään koulutuksen teoreettinen painotus on aiempaa pienempi ja se on käänty-

nyt enemmän esiintyvän ammatin suuntaan. Hän ei koe sellaisen soveltuvan hänelle, koska 

hänellä on nimenomaan teoreettista mielenkiintoa alaa kohtaan. Hänen mielestään koulu-

tuksen tulisi huomioida myös muut kuin opettavat tai esittävät uravalinnat. 

Esille nousi yhden aineistokoeryhmän vastaajan osalta, että kasvatustieteellinen koulutus 

on huonosti tunnettu ja arvostettu, eivätkä työnantajat juuri tiedosta kasvatustieteilijöiden 

olemassaoloa työmarkkinoilla. Hän nosti esille, kuten myös toinen aineistokoeryhmän 

edustaja sen, että kasvatustieteilijät kilpailevat työmarkkinoilla samoista töistä muiden 

ammattialojen kanssa, mikä hankaloittaa työllistymistä. Esimerkkinä hän mainitsi, kuraat-

torin ammatin, johon kelpuutetaan mieluummin sosionomi kuin kasvatustieteilijä. 

Kirjakokeen kautta valituista eräs koki, että kasvatuspsykologin työtehtävää ei periaattees-

sa ole olemassakaan. Hänen mielestään oppilaitoksella ei ole selkeää kuvaa siitä, mitä kas-

vatuspsykologin tulisi tietää ja osata, mikä näkyy hatarana opetuksena. Eräs toinen kirja-

koeryhmästä totesi haluavansa psykologiksi, mikä ei mahdollistu tämän koulutuksen kaut-

ta. Tämän vuoksi hän aikoo hakea maisteriohjelmaan toiseen oppilaitokseen. Kaksi aineis-

tokoeryhmäläistä haluaa työskennellä tulevaisuudessa opinto-ohjaajana, johon koulutuk-

semme ei anna pätevyyttä. Kuitenkin kasvatustieteellisestä koulutuksesta katsottiin olevan 

hyötyä opinto-ohjaajan opintoihin hakeutuessa. Aineistokoeryhmässä yksi tavoittelee psy-

koterapeutin ammattia, johon myös kasvatustieteellinen koulutus on vain apuväline. 

Kirjakoeryhmästä eräs kaipasi koulutukseen työelämän näkökulmasta enemmän koulutus-

suunnittelua, budjetointia, koulutuksen järjestämiseen liittyvää koulutusta, viestintätaitoja 

ja lisäopintojen suorittamista taloustieteiden tiedekunnassa sekä mahdollisuutta syventyä 

johonkin aihealueeseen, esimerkiksi aikuiskasvatukseen. Lisäksi kirjakoeryhmässä kaivat-



84 

 

 

tiin työelämän näkökulmasta enemmän projektiopintoja, työelämän ajankohtaisiin asioihin 

perehtymistä sekä organisaatioihin, hallinnossa toimimiseen ja talouteen liittyviä aiheita. 

Aineistokoeryhmästä eräs näki tarpeelliseksi sen, että opettajan pedagogisia opintoja voisi 

suorittaa opintojen kuluessa. Tällöin olisi helpompi päästä tekemään opettajan sijaisuuksia, 

jolloin työkokemus karttuisi, mikä helpottaisi työllistymistä valmistumisen jälkeen. 

Hyviäkin puolia koulutuksesta työelämän näkökulmasta löydettiin. Aineistokoeryhmästä 

eräs katsoi analyyttisten taitojen sekä itsereflektion ja toinen kriittisen ajattelun sekä tie-

donhankintataitojen kehittyvän. Kolme aineistokoeryhmäläistä katsoi koulutuksen antavan 

hyvät valmiudet oppia käytännön asioita työelämässä ja yhden mielestä koulutus antaa 

valmiudet toimia erilaisissa työtehtävissä. Yksi heistä totesi yksilöstä riippuvan, kuinka 

hän kykenee soveltamaan oppimaansa teoreettista aineista käytäntöön työelämässä. Myös 

kirjakoeryhmästä yksi mainitsi opintojen antavan hyvät valmiudet oppia työssä nopeasti. 

Kirjakoeryhmässä hyviksi puoliksi nähtiin yhden vastaajan osalta projektissa toimimisen 

taidot, tiedonhaku, tekstin tuottaminen, tutkimusmenetelmät ja kieliopinnot. Työharjoitte-

luiden katsottiin molemmissa ryhmissä muutaman vastaajan osalta olevan hyödyllisiä työ-

elämän näkökulmasta, joskin eräs kaipasi niitä enemmän. Eräässä vastauksessa mainittiin 

koulutusteknologian sivuaineopintojen hyödyllisyys työelämän kannalta. 

6.2.7. Opiskelijoiden näkemykset eri valintakoemuodoista 

Kyselylomakkeessa vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka hyvin he kokevat sen valinta-

kokeen soveltuvan tarkastellun koulutusohjelman opiskelijavalintaan, jonka kautta he itse 

ovat tulleet valituksi koulutukseen. Kirjakoeryhmäläisistä noin 41,7 % arvioi kyseisen ko-

keen soveltuvat hyvin (N = 10), 41,7 % melko hyvin (N = 10) ja loput noin 16,7 % melko 

huonosti (N = 4). Aineistokoeryhmäläisistä noin 47,6 % arvioi heidän valintakokeensa 

soveltuvan hyvin (N = 10), noin 28,6 % melko hyvin (N = 6), noin 19 % melko huonosti 

(N = 4) ja noin 4,8 % huonosti (N = 1).  

Kyselyssä kartoitettiin myös, kokevatko opiskelijat koulutukseen soveltuvan paremmin 

pelkän kirjallisen kokeen, kirjallisen kokeen ja soveltuvuus kokeen yhdistelmän vain jon-

kin muun. Valintakoeryhmittäiset vastaukset ovat nähtävillä taulukossa 17. Noin 54,2 % 

kirjakoe- ja noin 57,1 % aineistokoeryhmästä arvioi koulutukseen sopivan parhaiten kirjal-

lisen kokeen ja soveltuvuuskokeen yhdistelmän. 
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Taulukko 17. Mielipiteet parhaiten koulutukseen soveltuvasta valintakoemuodosta. 

 Valintakoemuoto Total 

Kirjakoe Aineistokoe 

Mikä on/olisi mielestäsi  

paras valintakokeen muoto 

tässä koulutusohjelmassa? 

Pelkkä kirjallinen koe 10 7 17 

Kirjallisen kokeen ja sovel-

tuvuuskokeen yhdistelmä 
13 12 25 

Jokin muu, mikä? 1 2 3 

Total 24 21 45 

 

Lisäksi kyselylomakkeessa pyydettiin arvioimaan, kumpi valintakoemuoto (kirja- vai ai-

neistokoe) heidän mielestään soveltuu paremmin Oulun yliopiston kasvatustieteen koulu-

tusohjelman opiskelijavalintaan. Selvästi suurin osa, jopa noin 76,2 % (N = 16) aineistoko-

keen kautta koulutukseen valituista arvioi aineistokokeen soveltuvan paremmin tarkastel-

lun koulutusohjelman valintakoemuodoksi. Kirjakokeen kautta valituiksi tulleista puolet 

oli kirjakokeen ja puolet aineistokokeen kannalla. 

Kirja- (N = 12) ja aineistokoeryhmässä (N = 5) kirjakokeen paremmuudelle esitettiin hyvin 

samankaltaisia perusteluja. Molemmissa koulutusalan katsottiin olevan itsessään teoreetti-

nen, jonka vuoksi jo pääsykokeessa olisi hyvä mitata hakijoiden kykyä omaksua teoreettis-

ta tietoa. Tähän he näkivät parhaaksi keinoksi kirjallisuuskuulusteluun pohjautuvan valin-

takokeen. Usea oli sitä mieltä, että kirjallisuuskuulustelulla voidaan varmistaa hakijoiden 

motivoituneisuus koulutusalalle, sillä pääsykokeeseen pitää lukea paljon. Lisäksi moni 

katsoi, että pääsykokeeseen luettava kirjallisuus antaa kuvan alan opinnoista ja luo näin 

pohjaa opintojen aloittamiselle, sillä se auttaa ymmärtämään esimerkiksi alan peruskäsit-

teistöä. Alan kirjallisuuteen perehtymisen katsottiin antavan myös mahdollisuuden pohtia 

etukäteen sitä, kiinnostaako koulutusala. Usea näki valintakoekirjallisuuden olevan hyödyl-

linen vielä opintojen aikana. Aineistokoeryhmästä eräs totesi, että kirjakokeen kautta ei voi 

päästä vahingossa sisään. Parhaaksi vaihtoehdoksi hän katsoi molempien valintakoemuoto-

jen samanaikaisen käyttämisen opiskelijavalinnassa erillisinä valintakoeosioina tai aineis-

topohjaisen valintakokeen, jossa hyödynnettäisiin ennalta luettua kirjallisuutta. Aineisto-

koetta muutama kritisoi sillä, että ennen koulutusta opiskelijoilla tuskin on kykyä arvioida 

kriittisesti tietoa ja soveltaa sitä, jonka vuoksi aineistokoe on paljon vaadittu. Lisäksi jänni-

tyksen katsottiin vaikuttavan aineistokokeessa menestymiseen, jonka vuoksi kaikki eivät 

ole edukseen kokeessa, vaikka soveltuvuutta alalle löytyisikin. 
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Myös aineistokokeen paremmuudelle annettiin kirja- (N = 12) ja aineistokoeryhmässä (N = 

16) hyvin samankaltaisia perusteluja. Monen mielestä aineistokokeella voidaan arvioida, 

miten hakija käsittelee ja ymmärtää tekstiä, kykeneekö hän poimimaan tekstistä olennaiset 

asiat ja arvioimaan sitä kriittisesti sekä kuinka hän osaa soveltaa lukemaansa tietoa. Aineis-

tokokeella nähtiin voivan arvioida paremmin hakijoiden kykyä pohdintaan ja omaan ajatte-

luun, luku- ja kirjoitustaitoa, kykyä tulkita tilastoja, englannin kielen taitoa ja kykyä ym-

märtää vieraskielistä tekstiä. Lähes kaikkien tämän valintakoemuodon valinneiden mielestä 

juuri nämä taidot ovat tärkeitä koulutuksessa sekä alan työelämässä. Moni katsoi, että kir-

jakoe mittaa enemmän taitoa opetella tekstiä ulkoa kuin aineistokoe. Yksi vastaaja peruste-

li valintansa yksinkertaisesti sillä, että aineistokokeeseen ei tarvitse valmistautua lukemalla 

kirjallisuutta ennakkoon. Eräs vastaaja oli sitä mieltä, että aineistokokeen tulisi sisältää 

avoimia vastausvaihtoehtoja eikä monivalintatehtäviä, kuten se vuonna 2010 oli sisältänyt. 

6.3. Tulosten yhteenveto 

Työni ensimmäinen tutkimusongelma oli selvittää, millaiset opiskelijaprofiilit molemmissa 

valintakoeryhmissä on taustatietoihin perustuen. Valintakoeryhmien opiskelijaprofiilit 

osoittautuivat hyvin samankaltaisiksi. Jakamalla opiskelijat ikäluokkiin havaittiin, ettei 

ikärakenteessa ollut eroa valintakoeryhmien välillä, joskin keski-ikä on noussut 1,4 vuotta 

aineistokokeeseen siirtymisen myötä. Miesten osuus koulutukseen valituista on kasvanut 

5,4 % valintakoemuutoksen myötä ja heitä on myös osallistunut aineistokokeeseen kirja-

koetta enemmän. Silti koulutus on edelleen hyvin naisvaltainen ala, sillä vuosina 2010–

2011 valituista miehiä oli vain kuusi (11,8 %). Rekrytointialueissa ei ole tapahtunut muu-

tosta, vaan edelleen noin 80 % valituista on kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta. Valittujen kou-

lutustaustaa ei voitu tarkastella kattavasti eikä luotettavasti muutoin kuin ylioppilastutkin-

tojen osalta. Molemmissa valintakoeryhmissä valituista noin 75 % on vanhoja ylioppilaita, 

noin 19 % kevään uusia ylioppilaita ja loput ylioppilastutkinnon suorittamattomia. 

Toisena tutkimusongelmana oli selvittää valintakoeryhmien koulutukseen hakeutumisen 

syitä ja sitä, mitä opiskelijat ovat pääasiallisesti tehneet ennen valituksi tulemista. Asiaa on 

syytä tarkastella, sillä Mielityinen ja Moitus (2002, 66–68) totesivat hakijan näkökulmasta 

olevan keskeistä, mitkä asiat vaikuttavat opiskelemaan lähtemiseen ja opiskelupaikan va-

lintaan. Hakeutumisen syyt olivat molemmissa valintakoeryhmissä hyvin samanlaiset. Tär-

keimmiksi syiksi osoittautuivat koulutusalan kiinnostavuus, halu suorittaa yliopistotutkin-
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to, hakija koki omaavansa koulutusalalle soveltuvia kykyjä, opiskelupaikan sijainti lähellä 

asuinpaikkaa, Oulun kiinnostavuus opiskelupaikkana, halu saavuttaa hyvä yleissivistys ja 

jokin muu syy, jonka vastaaja itse määritteli annettujen vaihtoehtojen lisäksi. 

Kyselyyn vastanneista kirjakoeryhmäläisistä noin 54,2 % vastasi päätöksen koulutukseen 

hakeutumisesta syntyneen lukio-opintojen aikana tai heti ylioppilaaksi tulon jälkeen. Vas-

taava luku aineistokoeryhmässä oli vain noin 19 %, eli kirjakoeryhmässä päätös koulutuk-

seen hakeutumisesta on syntynyt keskimäärin aiemmin. Vuorinen ja Valkonen (2005, 23–

25) totesivat, että yleensä hakijat tekevät päätöksen koulutukseen hakeutumisesta toisen 

asteen viimeisenä vuonna tai heti koulutuksen päättymisen jälkeen. Erityisesti aineisto-

koeryhmän kohdalla tämä väite ei näyttäisi pitävän paikkansa. Heistä 23,8 % vastasi, ettei-

vät he koe päätöksellä olleen selvää ajankohtaa, vaan se on syntynyt ikään kuin itsestään. 

Kirjakoeryhmässä vastaava luku oli noin 8,3 %. Molemmissa ryhmissä koulutukseen ha-

keutumista edeltävänä vuonna töissä oli ollut selvästi suurin osa, hieman yli 40 %. Ammat-

tikorkeakoulussa opiskeli kirjakoeryhmästä 8,3 % ja aineistokoeryhmästä 23,8 % ja lukios-

sa kirjakoeryhmästä 25 % ja aineistokoeryhmästä 19 %. Muita pääasiallisia toimia ryhmis-

sä esiintyi hyvin hajanaisesti. 

Kolmantena tutkimusongelmana oli selvittää, miten hakijan ikä, sukupuoli, koulutustausta 

ja ylioppilastutkinnon arvosanat ovat yhteydessä molemmissa valintakokeissa menestymi-

seen. Iän korrelaatiota tarkasteltaessa havaittiin, että molemmissa valintakokeissa van-

hemmat hakijat ovat saaneet hieman korkeampia valintakoepistemääriä, joskin yhteys oli 

pääosin heikko. Tulos kuitenkin poikkeaa Mielityisen ja Moituksen (2002, 91) toteamuk-

sesta, jonka mukaan nuoret hakijat menestyisivät parhaiten korkeakoulujen opiskelijava-

linnoissa. Syyksi he esittivät lukion opiskelukulttuuria, joka edesauttaisi valintakokeessa 

menestymistä. Ilmeisesti tarkastellun koulutusohjelman valintakokeissa lukiosta omaksutut 

opiskelutavat eivät edistä kokeessa menestymistä. Sukupuolen osalta ei havaittu tilastolli-

sesti merkitsevää yhteyttä kumpaankaan valintakokeeseen. 

Kuten Jussila (1996, 40–41) totesi, olisi valintakokeen hyvä mitata korkeakoulujen näkö-

kulmasta eri asioita kuin ylioppilastutkinto, sillä muuten valintakoe ei tuo korkeakoululle 

lisäinformaatiota. Aineistoa analysoitaessa havaittiin koulutusohjelman molemmilla valin-

takokeilla jonkin verran päällekkäisyyttä ylioppilastutkinnon arvosanojen kanssa usean 

aineen kohdalla, eli sekä kirja- että aineistokoe mittaavat osin samoja asioita kuin ylioppi-
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laskokeet. Valintakokeen kehittämisessä lienee syytä pohtia tätä päällekkäisyyttä ja sitä, 

kuinka valintakokeella voitaisiin parhaiten mitata hakijoiden valmiuksia teoreettisuuteen ja 

tieteellisen ajatteluun (Sallinen, 2003, 28; Kaartinen-Koutaniemi, 2009, 1). Saatavilla ole-

vasta aineistosta johtuen koulutustaustan yhteyden tarkastelu jouduttiin rajaamaan vain 

ylioppilastutkintoon. Tuloksista havaittiin, että kevään uudet ylioppilaat ovat menestyneet 

molemmissa valintakokeissa vanhoja ylioppilaita ja ylioppilastutkinnon suorittamattomia 

hakijoita heikommin. Kevään uudet ylioppilaat näyttävät menestyvän kokeiden psykologi-

sessa osiossa muita koeosioita hieman paremmin, johon yksi selitys voi olla lukiossa opis-

keltu psykologia. 

 

Neljäntenä tutkimusongelmana oli selvittää, miten hakijan ikä, sukupuoli, koulutustausta, 

ylioppilastutkinnon arvosanat ja valintakokeessa menestyminen ovat yhteydessä ensim-

mäisen lukuvuoden opiskelutahtiin molemmissa valintakoeryhmissä. Opiskelutahtia tar-

kastelin ensimmäisenä lukuvuoden opintopisteillä. Analyysissa havaittiin, ettei valinta-

koeryhmien välillä ole tilastollisesti merkitsevää eroa ensimmäisen lukuvuoden opintopis-

teiden määrässä, joskin aineistokoeryhmäläiset ovat suorittaneet keskimäärin 4,5 opintopis-

tettä vähemmän kuin kirjakoeryhmäläiset. Kumpikaan valintakoe eivätkä niiden valinta-

koeosiot korreloineet ensimmäisen lukuvuoden opintopisteisiin. Tulosten perusteella valin-

takokeissa menestymisellä ei voida ennustaa ensimmäisen lukuvuoden opiskelutahtia. 

 

Kummankaan valintakoeryhmän osalta ylioppilaskirjoituksissa menestymisellä ei tulosten 

mukaan voida ennustaa ensimmäisen lukuvuoden opiskelutahtia. Aineistokoeryhmässä 

ainoastaan keskipitkän ruotsin ja ensimmäisen vieraan kielen ylioppilastutkinnon arvosana 

olivat negatiivisessa yhteydessä opiskelutahtiin. Korrelaatio oli heikko ja tilastollisesti 

melkein merkitsevä. Taustatietojen osalta molemmissa ryhmissä ikä korreloi ensimmäisen 

lukuvuoden opintopisteisiin negatiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi, eli mitä vanhempi 

valituksi tullut opiskelija on ollut, niin sitä vähemmän hän on suorittanut opintopisteitä 

ensimmäisenä lukuvuotena ja sitä hitaampi on ollut hänen opiskelutahtinsa. Sukupuoli ei 

kummassakaan ryhmässä ollut yhteydessä opiskelutahtiin. Myöskään sillä, onko opiskelija 

koulutustaustaltaan ylioppilas vai ei, ei näyttäisi olevan yhteyttä opiskelutahtiin. 

Viidentenä tutkimusongelmana oli selvittää, mitä mieltä molempien valintakoeryhmien 

opiskelijat ovat omasta edistymisestään opinnoissa ja itsestään opiskelijana sekä kuinka 

hyväksi he kokevat tämänhetkisen opiskelumotivaationsa. Tutkimustuloksissa ei havaittu 
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merkittävää eroa valintakoeryhmien välillä siinä, kuinka hyväksi he arvioivat oman tämän-

hetkisen opiskelumotivaationsa, vaan molemmissa ryhmissä selvästi suurin osa arvioi 

opiskelumotivaationsa melko hyväksi. Taustatiedoista iän havaittiin korreloivan tämänhet-

kiseen opiskelumotivaatioon, joskin korrelaatio oli heikko ja tilastollisesti vain melkein 

merkitsevä. Kuitenkin tuloksen perusteella vanhemmat kyselyyn vastanneet henkilöt koke-

vat tämänhetkisen motivaationsa hieman paremmaksi kuin nuoremmat vastaajat.  

Molemmissa ryhmissä opiskelijat olivat myös keskimäärin samaa mieltä omasta edistymi-

sestään opinnoissa ja itsestä opiskelijana. Molemmissa ryhmissä opiskelijat vaikuttavat 

tulosten perusteella olevan melko tyytyväisiä kertyneisiin opintopisteisiin, kokevat selviy-

tyneensä hyvin opinnoista, tuntevat opiskelevansa oikeaa alaa, tietävät suunnilleen mihin 

ammattiin haluavat valmistuttuaan ja uskovat saavansa koulutusta vastaavaa työtä. Tausta-

tietojen yhteyttä muuttujiin tarkasteltaessa havaittiin, että kyselyyn vastanneista nuorem-

mat opiskelijat aikovat tai ovat vaihtaneet opiskelualaa enemmän kuin vanhemmat (N= 45, 

r = -0,396, p = 0,007) ja lisäksi vanhemmat opiskelijat haluavat valmistua nopeammin kuin 

nuoremmat (N = 45, r = 0,326, p = 0,029). 

Kuudentena tutkimusongelmana oli selvittää, miten opinnot ovat vastanneet opiskelijoiden 

opintoja ja työelämää koskeviin odotuksiin molemmissa ryhmissä. Kirjakoeryhmässä 

opinnot ovat vastanneet 25 % ennakko-odotuksia ja aineistokoeryhmässä 19 %, eli mo-

lemmissa ryhmissä luku on hyvin pieni. Molemmissa ryhmissä oli useita opiskelijoita, jot-

ka olivat yllättyneet koulutuksen teoriapainotteisuudesta. Ahola ym. (1990, 114–118) tote-

sivat ammatillisen orientaation olevan uusilla opiskelijoilla usein niin voimakas, että he 

arvostelevat liian teoreettista opetusta ja heillä opiskelu vastaa harvemmin odotuksia. Odo-

tukset ovat usein niin voimakkaita, ettei koulutus pysty niitä muuttamaan. He totesivat, 

ettei yliopistoon tulisi suhtautua kuten ammattikouluun, sillä jos opiskelijat eivät osaa en-

nakoida opintojen teoreettista luonnetta, tulevat he todennäköisesti pettymään. 

Kaksi kirjakoeryhmäläistä mainitsi kirjatentin antaneen selkeän kuvan opinnoista. Voikin 

olla, että kirjantentti antaa tässä koulutusohjelmassa hieman realistisemman kuvan opin-

noista kuin aineistokoe. Molemmissa ryhmissä oli neljä opiskelijaa, jotka eivät olleet osan-

neet odottaa opinnoilta mitään, koska heillä ei ollut selkeää kuvaa opinnoista. Tähän voi 

vaikuttaa se, että yksi kirjakoeryhmäläinen, jolla opinnot eivät ole vastanneet odotuksia, 

mainitsi koulutuksen markkinoinnin olevan riittämätöntä ja kuvan opinnoista rakentuvan 

vasta viimeisinä opiskeluvuosina. Vaikka yhden kirjakoeryhmäläisen mielestä opinto-
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oppaaseen tutustumalla sai selkeän kuvan opinnoista, yksi saman ryhmän opiskelija koki, 

että opinto-oppaassa annettu kuva työllistymismahdollisuuksista ei vastaa todellisuutta, 

vaan ne ovat todellisuudessa paljon suppeammat. Näiden perusteella opinto-oppaaseen 

panostaminen voi olla keino auttaa opiskelijoita muodostamaan selkeä ja realistinen kuva 

opinnoista. Hakijan näkökulmasta olisi tärkeää, että hänelle muodostuisi jo opiskelijava-

linnan yhteydessä realistinen kuva koulutuksesta, joka ei tarkastelluissa valintakokeissa 

vaikuta toteutuvan kovin hyvin (Jussila, 1996, 29). 

Molemmissa valintakoeryhmissä noin 60 % kyselyyn vastanneista totesi, ettei heillä ollut 

selkeää kuvaa ennen opintojen alkua siitä, millaisiin työtehtäviin kasvatustieteilijät voivat 

sijoittua. Erittäin paljon asia oli selkiytynyt opintojen myötä aineistokoeryhmässä 28,55 % 

ja kirjakoeryhmässä noin 12,5 %. Aineistokoeryhmässä osuus on suurempi kuin kirja-

koeryhmässä, vaikka he ovat ehtineet opiskella lyhyemmän ajan kuin kirjakokeen kautta 

valitut. Ero ei voi johtua siitä, että aineistokoeryhmällä olisi ollut epäselvempi kuva tule-

vista työtehtävistä ennen opintojen alkua, sillä ero ryhmien välillä oli vain noin 3 %. Tulos-

ten perusteella koulutukseen hakeutuvista hyvin suurella osalla on epäselvä kuva siitä, mil-

laisiin työtehtäviin kasvatustieteilijät voivat sijoittua. Myöskään opintojen kuluessa asia ei 

näyttäisi selkiytyvän erityisen paljon, sillä molemmissa valintakoeryhmissä suurimmalle 

osalle kyselyyn vastanneista asia oli selkiytynyt vain jossain määrin. 

Kyselyn tulosten perusteella noin 23,8 % enemmän aineistokokeen kuin kirjakokeen kautta 

valituista ei omaa selvää kuvaa siitä, mitä työtehtäviä he tulevat valmistuttuaan tekemään. 

Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että kuitenkin hieman suuremmalla osalla aineisto-

koeryhmässä on selkeämpi kuva siitä, millaisiin työtehtäviin kasvatustieteilijät voivat si-

joittua, vaikka ovatkin ehtineet opiskella vähemmän aikaa kuin kirjakoeryhmäläiset. Voi 

olla, että vaikka henkilöllä olisi selkeä kuva tulevista työtehtävistä, ei hän tiedä, mihin niis-

tä hän haluaisi valmistuttuaan sijoittua. Vastaajien kuvailut siitä, miksi koulutus ja työelä-

mä eivät heidän mielestään kohtaa, olivat molemmissa ryhmissä hyvin samanlaiset. Mo-

lemmissa painottui se, että koulutuksen nähtiin olevan liian teoriapainotteinen ja käytän-

nöllisyyttä kaivattiin enemmän. Jotkut vastaajista eivät osanneet määritellä omaa osaamis-

taan tai sitä, millaisia tulevat työtehtävät voivat olla. Näihin asioihin voisi olla syytä pai-

nottaa koulutuksessa enemmän. Monessa vastauksessa esiintyi myös epävarmuutta tulevan 

työelämän suhteen. Muutama vastaaja totesi, ettei kasvatustieteilijöitä tunneta riittävästi 
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työmarkkinoilla. Lisäksi melko monelle koulutus vaikutti olevan apuväline jotain muuta 

koulutusta ja ammattia silmällä pitäen. 

Jussila (1996, 29) ja Kurri (2006, 42) totesivat hakijoilla olevan usein yliopistoon hakeutu-

essa vain vähän tietoa valintamenettelyistä, yliopisto-opiskelun luonteesta ja tulevista työ-

tehtävistä. Tämä näkyy myös tämän tutkimuksen tuloksissa, jonka vuoksi väitteeseen on 

helppo yhtyä. Suotavaa olisi, että käsitykset selkenisivät nykyistä enemmän opintojen ku-

luessa. Kuten Mielityinen ja Moituskin (2002, 66–68) totesivat, olisi opiskelijavalintaa 

kehittäessä mietittävä sitä, onko hakijoilla realistinen kuva koulutusohjelman sisällöistä, 

opiskelusta ja työhön sijoittumisesta. Näissä asioissa tässä tutkimuksessa ilmeni paljon 

puutteita. Realistisemman käsityksen muodostumiseen voidaan pyrkiä vaikuttamaan aina-

kin valinnoista tiedottamisella, valintamenettelyjen kehittämisellä ja toisen asteen opinto-

ohjauksella. Ahola ym. (1990, 2) tosin katsoivat, että odotukset voivat muodostua korkea-

koulun tiedottamisesta, mutta heidän mukaansa paras tietolähde on kuitenkin opinto-opas. 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkimusongelmiin vastaamisen avulla selvittää, miten valin-

takoemuutoksella on onnistuttu vastaamaan siihen kohdistettuihin odotuksiin ja onko ai-

neistokoe toimiva opiskelijavalinnan menetelmä tarkastellussa koulutusohjelmassa. Koulu-

tusohjelman opiskelijavalinnan kehittämisen haaste lienee se, kuinka valintakokeella voi-

taisiin parhaiten mitata hakijoiden valmiuksia teoreettisuuteen ja tieteelliseen ajatteluun 

(Sallinen, 2003, 28; Kaartinen-Koutaniemi, 2009, 1). Tulokset puoltavat tästä näkökulmas-

ta osin kirja- ja osin aineistokoetta. Opiskelijat perustelivat kirjakokeen paremmuutta pal-

jon sillä, että kokeeseen valmistautuminen antaa realistisen kuvan alan opinnoista, sillä 

koulutus on itsessään hyvin teoreettinen. Usea katsoikin kirjakokeen parhaaksi tavaksi mi-

tata hakijan kykyä omaksua teoreettista tietoa. Aineistokokeella katsottiin voivan arvioida 

paremmin hakijan ajattelun, ymmärtämisen, soveltamisen ja luovuuden taitoja. Voi olla, 

että kirjallisuuskuulustelulla tavoitetaan paremmin hakijoiden valmiuksia teoreettisuuteen 

ja aineistokokeella tieteellisen ajattelun taitoja. Eräs aineistokoeryhmäläinen esitti vaihto-

ehdoksi joko molempien valintakoemuotojen samanaikaista käyttämistä opiskelijavalin-

nassa erillisinä valintakoeosioina tai aineistopohjaista valintakoetta, jossa hyödynnettäisiin 

ennalta luettua kirjallisuutta. Tämä voisikin olla yksi keino hyödyntää molempien koemuo-

tojen hyviä puolia. Lisäksi noin 54,2 % kirjakoe- ja noin 57,1 % aineistokoeryhmästä arvi-

oi koulutukseen sopivan parhaiten kirjallisen kokeen ja soveltuvuuskokeen yhdistelmän, eli 



92 

 

 

enemmistö kyselyyn vastanneista näkee tarpeelliseksi soveltuvuuden arvioimisen valinnan 

yhteydessä. 

Kirjakoeryhmästä 95,8 % ja aineistokoeryhmästä 71,4 % vastasi koulutusohjelman olleen 

heille ensisijainen hakutoive. Kosonen (1999, 15) totesi tällaisten hakijoiden olevan toden-

näköisesti kiinnostuneempia opintojen suorittamiseen. Se, että aineistokokeen kautta tulee 

valituksi enemmän henkilöitä, jotka ensisijaisesti haluaisivat opiskelemaan jonnekin muu-

alle, kertonee jotain valintakoemuodon merkityksestä valituksi tulemisessa. Kirjallisuuteen 

pohjautuvaan valintakokeeseen on valmistauduttava etukäteen, jolloin hakijat, jotka todella 

haluavat opiskelemaan koulutusohjelmaan, ovat todennäköisesti perehtyneet hyvin valinta-

koekirjallisuuteen, menestyvät kokeessa paremmin ja tulevat todennäköisemmin valituiksi. 

Sen sijaan hakijat, joille koulutus on vasta toinen tai kolmas vaihtoehto, ovat todennäköi-

sesti käyttäneet aikansa toiseen valintakokeeseen valmistautumiseen, jolloin menestyminen 

tarkastellussa valintakokeessa voi olla heikompaa. Koska aineistokokeeseen ei tarvitse 

etukäteen valmistautua, on kaikilla hakijoilla hakutoiveesta riippumatta yhtäläiset mahdol-

lisuudet menestyä. Tämä voi olla syy sille, että aineistokokeen kautta on tullut valituksi 

enemmän henkilöitä, jotka ovat ensisijaisesti halunneet opiskelemaan jonnekin muualle. 

Tämä ei kuitenkaan näy merkitsevästi ensimmäisen lukuvuoden opintopisteissä tai koetus-

sa opiskelumotivaatiossa. Tosin aineistokoeryhmässä oli kolme opiskelijaa, joita ei ole 

opinnoissa näkynyt. On harmillista, ettei saatavilla ollut aineistoa, jolla olisi voitu tarkas-

tella opintojen keskeyttämistä ja alan vaihtamista. 

Aineistopohjaiseen valintakokeeseen siirtymisen painava syy oli kevään uusien ylioppilai-

den määrän lisääminen koulutukseen valituissa. Kuitenkin heidän osuutensa koulutukseen 

valituissa on pysynyt lähes samana (19 %), eli valintakoemuutoksella ei ole onnistuttu li-

säämään heidän määräänsä. Matti Vanhasen hallitus asetti tavoitteeksi, että 55 % koulutuk-

seen valituista olisi toisen asteen samana vuonna päättäneitä (Opetusministeriö, 2004, 23 ja 

47). Tästä koulutuspoliittisesta tavoitteesta tarkastellussa koulutusohjelmassa jäädään kau-

as. Aineistoa analysoitaessa havaittiin kevään uusien ylioppilaiden menestyvän molemmis-

sa kokeissa keskimääräisesti heikommin kuin vanhat ylioppilaat ja ylioppilastutkinnon 

suorittamattomat. Samanlaisia tuloksia on ilmennyt VAKAVA-kokeen kohdalla, joka 

myös kehitettiin uusien ylioppilaiden aseman parantamiseksi. Myöskään kyseisellä kokeel-

la ei onnistuttu lisäämään heidän määrää koulutukseen valituissa ja lisäksi ylioppilastut-

kinnon suorittamattomien henkilöiden asema näytti parantuneen heilläkin. Kuten Räihä 
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totesi, uusien ylioppilaiden ongelman ei voida katsoa olevan vain valintakokeesta johtuva, 

vaan se on laajempi koulutuspoliittinen kysymys. (Räihä, 2010b, 216–220 ja 223.) 

Tuloksiin perustuen aineistopohjainen valintakoe ei mielestäni ole niin toimiva opiskelija-

valinnan menetelmä kuin sen on toivottu olevan. Kevään uudet ylioppilaat menestyvät 

edelleen koulutusohjelman valintakokeessa huonommin eikä heidän määränsä ole lisäänty-

nyt koulutukseen valituissa. Aineistokokeen kautta valituksi näyttäisi kyselyn tulosten pe-

rusteella tulevan valituksi enemmän henkilöitä, jotka ensisijaisesti haluavat opiskelemaan 

jonnekin muualle. Se, kuten kirjakoekin, mittaa osin samoja asioita kuin ylioppilaskirjoi-

tukset, jolloin valintakoe ei tuo lisäinformaatiota koulutusyksikölle. Edelleen aineistoko-

keen kautta valituksi tulleilla ei näytä olevan kovin realistista kuvaa koulutusalan opinnois-

ta eikä tulevista työtehtävistä.  Aineistokokeen positiivinen puoli vaikuttaisi sen sijaan ole-

van se, että opiskelijat kokivat sillä voitavan arvioida paremmin hakijan kykyä tieteelliseen 

ajatteluun. Opiskelijoilta aineistokoe saikin paljon myönteistä palautetta ja oli kyselyn mu-

kaan hieman mieluisampi valintakoemuoto kuin kirjallisuuteen pohjautuva valintakoe. 
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7. POHDINTA 

Työssäni olen käsitellyt opiskelijavalintaa ja eri valintakoemuotoja, valintakokeen kehit-

tämistä ja koulutukseen valikoitumisen ja kiinnittymisen nivelkohtia. Koin näiden tarkaste-

lun tärkeäksi, jotta sekä itselleni että lukijalle muodostuisi mahdollisimman kattava käsitys 

opiskelijavalinnasta prosessina ja sen eri tarkastelunäkökulmista. Tulosten yhteenvedossa 

olen pyrkinyt kytkemään tuloksia työni teoreettiseen viitekehykseen ja aiempiin tutkimus-

tuloksiin. Lisäksi tarkastelin kasvatustiedettä yliopistollisena oppiaineena, jotta lukijalle 

muodostuisi selkeä käsitys siitä, millaisen koulutusohjelman opiskelijavalintaa työssäni 

käsitellään. Kasvatusalan opiskelijavalinnoista käsittelin Oulun yliopiston kasvatustieteen 

koulutusohjelman opiskelijavalinnan lisäksi VAKAVA-koetta, johon myös Oulun yliopis-

ton kasvatustieteen koulutusohjelmassa on koettu painetta siirtyä.  

Tutkimuksen pääasiallisena tavoitteena oli arvioida, miten valintakoemuutoksella on on-

nistuttu vastaamaan siihen kohdistettuihin odotuksiin ja kuinka toimiva opiskelijavalinnan 

menetelmä aineistokoe tarkastellussa koulutusohjelmassa on. Kuten tulosten yhteenvedos-

sa totesin, ei aineistopohjainen valintakoe ole osoittautunut niin toimivaksi valintakoemuo-

doksi kuin sen on toivottu olevan. Muutoksen taustalla ovat vaikuttaneet erityisesti koulu-

tuspoliittiset tavoitteet. Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa on korkeakouluille ja niiden 

opiskelijavalinnoille asetettu tavoitteiksi koulutuksen läpäisyn parantaminen ja opiskelijoi-

den nopeampi siirtyminen työelämään (Valtioneuvosto, 2011, 34). Painavin koulutuspoliit-

tinen syy muutokselle oli saada lisättyä kevään uusien ylioppilaiden määrää koulutukseen 

valituissa, joka ei kuitenkaan ole toteutunut, vaan edelleen aineistokokeen kautta valituista 

vain noin 19,6 % on kevään uusia ylioppilaita. Nykyiseen hallituksen ohjelmaan on kirjat-

tu, että pääsy korkeakoulutukseen tehdään sujuvammaksi niin, että kevään uudet ylioppi-

laat valitaan koulutukseen omassa kiintiössään (mt.). Kiintiön käyttöönoton jälkeen valin-

takoemuodosta riippumatta koulutukseen valikoituu tietty osuus kevään uusia ylioppilaita. 

Katson kuitenkin, että kiintiöt voivat hankaloittaa alalle motivoituneempien ja aiemmin 

vääriin koulutuksiin valikoituneiden henkilöiden koulutukseen pääsyä. 

Tarkastellun koulutusohjelman opiskelijavalinnan kehittämisen haaste on mielestäni se, 

kuinka valintakokeella voitaisiin parhaiten mitata hakijan kykyä teoreettisuuteen ja tieteel-

liseen ajatteluun. Molemmat taidot ovat keskeisiä yleisen kasvatustieteen koulutusohjel-

massa. Tulokset puolsivat tästä näkökulmasta osin kirja- ja osin aineistokoetta. Kyselyvas-
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tausten perusteella tulin siihen johtopäätökseen, että kirjakokeella voidaan mahdollisesti 

arvioida paremmin hakijan kykyä teoreettisuuteen ja aineistokokeella tieteellisen ajattelun 

taitoja. Valintakokeen kehittämisessä olisikin syytä pohtia molempien valintakoemuotojen 

rinnakkaista käyttämistä, jolloin molempien hyvät puolet saataisiin hyödynnettyä. 

 

Johdannossa esitin oletuksen, että aineistopohjaisesta valintakokeesta johtuen koulutukseen 

saattaa hakea enemmän henkilöitä, jotka tulevat valintakokeeseen kokeilemaan onneaan, 

eivätkä todellisuudessa ole erityisen motivoituneita koulutusalan opintoihin. Lähes kol-

minkertaistunut hakijamäärä aineistokokeeseen siirryttyä puoltaa tätä oletusta. Koska ai-

neistokokeeseen ei tarvitse valmistautua etukäteen, on siihen oletettavasti helppo tulla ko-

keilumielessä yrittämään valituksi tulemista. Aineistokokeen kautta valituissa ilmeni kol-

me opiskelijaa, joita ei koskaan ole koulutusohjelman opinnoissa näkynyt, joka myös puol-

taa esittämääni oletusta. Määrä ei kuitenkaan osoittautunut niin suureksi, että siitä voitai-

siin tehdä yleistyksiä. Ensimmäisen lukuvuoden opintopisteissä ei ilmennyt merkittävää 

eroa kirja- ja aineistokoeryhmän välillä, joskin kirjakoeryhmäläiset ovat suorittaneet en-

simmäisenä lukuvuotena keskimäärin 4,5 opintopistettä enemmän. Myöskään siinä, kuinka 

hyväksi ryhmien opiskelijat kokevat tämänhetkisen opiskelumotivaationsa, ei ryhmien 

välillä ilmennyt merkittäviä eroja. Näin ollen oletukseni ei saanut kovin vahvaa tukea tut-

kimustuloksissa.  

 

Työssä olen mielestäni saavuttanut hyvin sille asettamani tavoitteet ja onnistunut vastaa-

maan kaikkiin kuuteen tutkimusongelmaan. Saamani tulokset olen esittänyt selkeässä ja 

tiiviissä muodossa tulosten yhteenvedossa. Tutkimusta työstäessä kohtasin muutamia haas-

teita, joiden vuoksi jouduin osin rajaamaan tarkastelua. Ensimmäinen haaste koski valittu-

jen opiskelijoiden aiemman koulutustaustan tarkastelua, sillä asiasta ei ollut saatavilla tie-

toa kaikkien vuosikurssien osalta. Tämän vuoksi asiaa ei voitu tarkastella kattavasti ja luo-

tettavasti, vaan sitä koskevaan tutkimusongelmaan jouduin vastaamaan lähinnä suoritettu-

jen ylioppilastutkintojen perusteella. Huomiota olisi ollut mielenkiintoista kiinnittää siihen, 

onko koulutukseen valikoitunut kirja- tai aineistokokeen kautta enemmän jo aiemmin jon-

kin korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä. Toinen kohtaamani haaste koski opinto-

jen keskeyttämisen tarkastelua, josta ei myöskään ole laitoksella systemaattista kirjanpitoa. 

Sain kuulla, että opiskelijalla ei ole koulutusohjelmassa minkäänlaista velvoitetta ilmoittaa 

opintojen keskeyttämisestä. Aineistossa ilmenikin sellaisia henkilöitä, jotka ovat ottaneet 
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opiskelupaikan vastaan, mutta eivät ole suorittaneet koskaan lainkaan opintoja. Tämän 

vuoksi myös opintojen keskeyttämisen tarkastelu valintakoemuotojen näkökulmasta oli 

rajattava pois. 

Tutkimuksen luotettavuutta on perinteisesti kuvattu kahdella käsitteellä: reliabiliteetilla ja 

validiteetilla. Reliabiliteetti viittaa tutkimuksen toistettavuuteen. Mikäli mittari on reliaabe-

li, olisivat tutkimustulokset eri mittauskerroilla melko samanlaisia. Validiteetilla tarkoite-

taan puolestaan sitä, onko tutkimuksessa mitattu sitä, mitä on ollut tarkoitus mitata. (Met-

sämuuronen, 2003, 42–43.) Heikkilä (1999, 28) on todennut, että jos mitattavia käsitteitä ja 

muuttujia ei ole määritelty tarkasti, eivät mittaustulokset voi olla valideja. Validiutta on 

hänen mukaansa vaikea käsitellä jälkikäteen, vaan se on varmistettava huolellisella suun-

nittelulla ja tarkoin harkitulla tiedonkeruulla. Jo tutkimussuunnitelmaa laatiessani määritte-

lin työlleni selvän kohdeilmiön ja keskeiset käsitteet. Jo silloin tiesin, että tutkimuksessani 

tarvittavat rekisteritiedot koskien opiskelijoiden valintakoetietoja, taustatietoja, opintopis-

temääriä ja ylioppilastutkinnon arvosanoja ovat saatavilla. Tämän vuoksi tiesin, mitä mi-

nun on mahdollista tutkia. Lisäksi täsmällisellä tavoitteiden asettamisella edesautetaan oi-

keiden asioiden tutkimista. Työssäni olen pyrkinyt muodostamaan selkeät, täsmälliset ja 

tutkittavissa olevat ongelmat ja tavoitteet. Tutkimusaineistoa olen käsitellyt asettamistani 

ongelmista käsin niin, että lopulta sain kaikkiin vastaukset. Tämän vuoksi katson, että olen 

työssäni tutkinut sitä, mitä olen aikonutkin. Jonkin verran jouduin rajaamaan tutkimuson-

gelmia ja tarkasteltavia asioita, kun esimerkiksi täsmällistä ja kattavaa tietoa opiskelijoiden 

koulutustaustasta ja opintojen keskeyttämisestä ei ollut saatavilla.  

Tutkimuksessa käyttämäni rekisteritiedot koskien hakijoiden ja valittujen opiskelijoiden 

taustatietoja, opintopisteitä, valintakoetietoja ja ylioppilastutkinnon arvosanoja ovat sa-

manlaiset tutkijasta riippumatta. Tämän vuoksi toistettavuus kyseisten aineistojen osalta on 

mahdollista, mikä lisää tutkimukseni luotettavuutta. Koska tutkimuksessani tavoitteena oli 

kartoittaa opiskelijoiden käsityksiä, odotuksia ja mielipiteitä, en katso mielekkääksi tarkas-

tella kyselyn luotettavuutta esimerkiksi Cronbachin alfalla, jonka käyttö on ollut yleistä 

ihmistieteissä. Sitä käytetään sisäisen konsistenssin ja reliabiliteetin mittana. Korkea re-

liabiliteetti kertoo mittarin osioiden mittaavan samantyyppistä asiaa, se erottelee yksilöt 

tehokkaasti toisistaan ja kuvaa sitä, että samat ihmiset vastaisivat samalla mittarilla samalla 

tavalla eri mittauskerroilla. (Metsämuuronen, 2003, 386.) Kyselyllä en pyrkinyt kartoitta-

maan jotain taustalle oletettua selvää muuttujaa, kuten motivaatiota, jota mittarilla olisin 
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pyrkinyt mittaamaan. Kyselyä koskevat tutkimustulokset ovat lähinnä kuvaavia, opiskeli-

joiden näkemyksiä ja kokemuksia esille nostavaa sekä erilaisten tietojen tarkastelua esi-

merkiksi hakeutumista, välivuosia ja opiskelun päätoimisuutta koskien. 

Päätöksen kyselyn toteuttamisesta tein, kun professori Pauli Siljanderin ehdotti opiskelijoi-

den koulutusta koskevia odotusten mittaamista. Lähdin tutustumaan kirjallisuuteen opiske-

lijoiden ennakko-odotusten näkökulmasta, jolloin kyselyn sisältö käsitteineen ja mitattavi-

neen asioineen alkoi muodostua. Kirjallisuuteen tutustumalla uskon onnistuneeni muodos-

tamaan selkeän käsityksen siitä, mitä ja miten kyselyllä mittaan. Kyselylomakkeeseen laa-

din kysymykset työni teoreettisesta viitekehyksestä käsin niin, että pystyin kyselyvastauk-

silla saavuttamaan tietoa opiskelijavalinnan neljästä ulottuvuudesta (koulutuspoliittinen, 

korkeakoulu, hakija ja työelämä) sekä lukion, korkeakoulun ja työelämän välisistä nivel-

vaiheista. Se, että kyselylomakkeessa hyödynsin jo aiemmin muissa tutkimuksissa käytet-

tyjä ja toimiviksi havaittuja kysymyksiä, lisää myös kyselyn luotettavuutta. Kyselylomak-

keesta useaan kertaan saatu palaute varmisti osaltaan myös sen, että kysely oli kysymyksil-

tään, rakenteeltaan ja ymmärrettävyydeltään toimiva ja looginen. Ennen kyselyn lähettä-

mistä sen toimivuus tarkistettiin muutaman henkilön esitestauksella. 

Ulkoisessa validiudessa on kyse siitä, kuinka yleistettävä tutkimus on (Metsämuuronen, 

2003, 43). Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan osittain yleistää koskemaan vain tarkastel-

lun koulutusohjelman opiskelijavalintaa, sillä samanlaisia valintakokeita ei muilla koulu-

tusohjelmilla ole ollut käytössä. Jotain tutkimustulokset tosin kertovat kirjallisuuskuuluste-

luun ja aineistoon pohjautuvista valintakokeista myös tarkastellun koulutusohjelman ulko-

puolella. Kyselyn tuloksia ei voida luotettavasti yleistää koskemaan kaikkia vuosina 2008–

2011 koulutukseen valittuja henkilöitä, sillä kyselyn vastausprosentti jäi valitettavan alhai-

seksi (45,9 %). Kato voi olla tutkimuksen luotettavuuden kannalta ongelmallista, sillä täl-

löin tulokset voivat olla sattumanvaraisia (Heikkilä, 1999, 29). Kato voi vaikuttaa myös 

tutkimuksen reliabiliteettiin, sillä jos toisella tutkimuskerralla kyselyyn vastaisi eri opiske-

lijat, voisivat tulokset olla erilaiset. Toisaalta kuitenkin uskon, että myös toisella mittaus-

kerralla kyselyyn vastaisi kutakuinkin samat opiskelijat. 

On hyvä huomata, että tuloksiin voi vaikuttaa se, että aineistokokeen kautta valitut opiske-

lijat eivät ole ehtineet opiskella niin kauan kuin kirjakokeen kautta valitut, mikä voi heijas-

tua kyselyvastauksissa esimerkiksi opiskelun sivutoimisuutta ja opiskelumotivaatiota tar-

kastellessa. Lisäksi kasvatustieteellinen koulutus on hyvin naisvaltainen ala, mikä näkyy 
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miesten pienenä osuutena valintakokeeseen osallistuneissa ja koulutukseen valituissa. Tä-

män vuoksi sukupuolen yhteyksien tarkastelu ei ole erityisen luotettavaa. Lisäksi tutkijana 

olen pyrkinyt tiedostamaan oman suhteeni tutkittavaan aiheeseen niin, ettei se vaikuta hei-

kentävästi tutkimuksen luotettavuuteen. Olen itse tullut valituksi Oulun yliopiston kasva-

tustieteen koulutusohjelmaan vuonna 2008 kirjallisuuskuulusteluun pohjautuvan valinta-

kokeen aikana, joten kuulun itsekin tutkimuksen kohdejoukkoon. Jätin vastaamatta tutki-

muksen kyselyyn, sillä katsoin sen voivan vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. 

Tutkimuksessa tarkasteltujen valintakokeiden yhteyttä VAKAVA-kokeeseen ei tässä tut-

kimuksessa suunnitelmista poiketen voitu tutkia, sillä vain hyvin pieni osa kyselyyn vas-

tanneista ilmoitti osallistuneensa myös VAKAVA-kokeeseen. Tämän vuoksi tulokset siitä, 

ovatko Oulun yliopiston kasvatustieteen koulutusohjelman kirjallisuuskuulusteluun poh-

jautuvasta valintakokeesta tai aineistokokeesta saaduilla pisteillä yhteyttä VAKAVA-

kokeesta saatuihin pisteisiin olisivat olleet todennäköisesti hyvin satunnaisia. Aihe on kui-

tenkin mielenkiintoinen, jonka vuoksi sitä voisi tarkastella tulevaisuudessa. Tulevaisuudes-

sa olisi lisäksi mielenkiintoista tarkastella valintakokeiden yhteyttä opintomenetykseen 

kurssien ja pro gradu –tutkielmien arvosanoihin perustuen sekä opiskelutahtiin pidemmällä 

aikavälillä aina valmistumiseen asti. Tässä yhteydessä kyseisten asioiden tarkastelu ei vali-

tettavasti ollut mahdollista tutkimuksen kohdejoukosta johtuen. Lisäksi lukio-opinnoissa 

menestymisen yhteyttä valintakokeessa ja yliopisto-opinnoissa menestymiseen olisi mie-

lenkiintoista tutkia, sillä esimerkiksi Hypén (1994), Ahvenainen ym. (2000) ja Utriainen 

(2011) ovat tutkimuksissaan havainneet lukio-opinnoissa menestymisen olevan selvemmin 

yhteydessä valintakokeessa menestymiseen. Tässä työssä tarkastelu rajoittui ainoastaan 

ylioppilastutkinnon arvosanoihin. 

Tutkimustulokset ovat hyödyllisiä Oulun yliopiston kasvatustieteen koulutusohjelman 

opiskelijavalinnan kehittämisen näkökulmasta. Niin rekisteritiedoista kuin kyselystäkin 

saadut tulokset nostivat esille kehittämisen kohteita opiskelijavalinnassa ja molemmissa 

tarkastelluissa valintakoemuodoissa. Tulokset voivat olla hyödyllisiä myös tarkastellun 

koulutusohjelman ulkopuolella, sillä ne kertovat jotain kirjallisuuskuulusteluun ja aineisto-

pohjaisen valintakokeen välisistä eroista ja siitä, miten ne vaikuttavat koulutukseen hakeu-

tumiseen ja valituksi tulemiseen. 
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LIITTEET 

Liite 1.  

Yo-arvosanojen yhteys aineistokokeen valintakoeosioihin 

  

äidinkieli pitkä 
ruotsi 

keskipit-
kä 

ruotsi 

pitkä 
matema

tiikka 

lyhyt 
matem
atiikka 

reaali terveys-
tieto 

Vali.kiint.A/ 
Pisteet 

Pearson 
Correlation 

,306
**
 ,546

*
 ,240

**
 ,227

**
 ,184

**
 ,334

**
 ,368

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,016 ,000 ,005 ,005 ,003 ,000 

N 499 19 398 149 231 77 163 

Vali.kiint.B/ 
Pisteet 

Pearson 
Correlation 

,610
**
 ,660

**
 ,600

**
 ,430

**
 ,513

**
 ,698

**
 ,543

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 499 19 398 149 231 77 163 

Kokeen  
yhteispisteet 

Pearson 
Correlation 

,281
**
 ,453 ,225

**
 ,188

*
 ,174

**
 ,299

**
 ,369

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,051 ,000 ,022 ,008 ,008 ,000 

N 499 19 398 149 231 77 163 

AINEISTO/ 
KASVATUS/ 
Pisteet 

Pearson 
Correlation 

,179
**
 -,289 ,092 ,098 ,090 ,102 ,318

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,230 ,068 ,232 ,175 ,375 ,000 

N 499 19 398 149 231 77 163 

KASV.OSA1/ 
Pisteet 

Pearson 
Correlation 

,201
**
 ,186 -,001 -,001 ,115 ,016 ,060 

Sig. (2-tailed) ,004 ,607 ,993 ,991 ,268 ,921 ,661 

N 203 10 170 57 94 42 55 

KASV.OSA2/ 
Pisteet 

Pearson 
Correlation 

,174
*
 -,068 ,067 ,205 ,023 ,202 ,415

**
 

Sig. (2-tailed) ,013 ,851 ,387 ,126 ,829 ,199 ,002 

N 203 10 170 57 94 42 55 

AINEISTO/ 
PSYKOLOGIA/ 
Pisteet 

Pearson 
Correlation 

,222
**
 ,499

*
 ,217

**
 ,122 ,146

*
 ,288

*
 ,274

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,030 ,000 ,138 ,026 ,011 ,000 

N 499 19 398 149 231 77 163 

AINEISTO/ 
YLEINEN/ 
Pisteet 

Pearson 
Correlation 

,060 -,086 ,151
*
 -,038 ,170 ,297 ,047 

Sig. (2-tailed) ,392 ,814 ,050 ,782 ,101 ,056 ,735 

N 203 10 170 57 94 42 55 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

    

  

 

 



 

 

 

 

  

ev.lut. 
uskonto 

filosofia psyko-
logia 

historia fysiikka kemia yhteis-
kunta-
oppi 

Vali.kiint.A/ 
Pisteet 

Pearson 
Correlation 

,318
**
 ,169 ,348

**
 ,355

**
 ,525 ,227 ,267 

Sig. (2-
tailed) 

,007 ,548 ,000 ,009 ,097 ,365 ,061 

N 71 15 269 53 11 18 50 

Vali.kiint.B/ 
Pisteet 

Pearson 
Correlation 

,529
**
 ,510 ,553

**
 ,605

**
 ,604

*
 ,463 ,545

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,052 ,000 ,000 ,049 ,053 ,000 

N 71 15 269 53 11 18 50 

Kokeen  
yhteispisteet 

Pearson 
Correlation 

,289
*
 ,121 ,335

**
 ,332

*
 ,535 ,249 ,271 

Sig. (2-
tailed) 

,015 ,669 ,000 ,015 ,090 ,320 ,057 

N 71 15 269 53 11 18 50 

AINEISTO/ 
KASVATUS/ 
Pisteet 

Pearson 
Correlation 

,253
*
 ,048 ,223

**
 ,210 ,504 ,296 ,300

*
 

Sig. (2-
tailed) 

,034 ,866 ,000 ,131 ,114 ,233 ,035 

N 71 15 269 53 11 18 50 

KASV.OSA1/ 
Pisteet 

Pearson 
Correlation 

,340
*
 ,058 ,078 ,164 .

c
 0,000 ,247 

Sig. (2-
tailed) 

,049 ,873 ,423 ,434 0,000 1,000 ,323 

N 34 10 107 25 3 5 18 

KASV.OSA2/ 
Pisteet 

Pearson 
Correlation 

,452
**
 ,549 ,157 ,348 -,866 ,177 ,299 

Sig. (2-
tailed) 

,007 ,100 ,106 ,089 ,333 ,776 ,228 

N 34 10 107 25 3 5 18 

AINEISTO/ 
PSYKOLOGIA/ 
Pisteet 

Pearson 
Correlation 

,196 ,071 ,288
**
 ,263 ,497 ,198 ,149 

Sig. (2-
tailed) 

,102 ,803 ,000 ,057 ,120 ,431 ,301 

N 71 15 269 53 11 18 50 

AINEISTO/ 
YLEINEN/ 
Pisteet 

Pearson 
Correlation 

,163 ,234 -,014 -,239 ,655 -,707 ,283 

Sig. (2-
tailed) 

,356 ,516 ,884 ,249 ,546 ,182 ,255 

N 34 10 107 25 3 5 18 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

    

  

    

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

biologia maantiede pakollinen 
kieli 

vieras kieli 1 vieras kieli 2 

Vali.kiint.A/Pisteet Pearson 
Correlation 

,324
**
 -,001 ,312

**
 ,118 ,302 

Sig. (2-
tailed) 

,009 ,997 ,000 ,165 ,316 

N 64 43 468 139 13 

Vali.kiint.B/Pisteet Pearson 
Correlation 

,587
**
 ,382

*
 ,563

**
 ,435

**
 ,598

*
 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,011 ,000 ,000 ,031 

N 64 43 468 139 13 

Kokeen  
yhteispisteet 

Pearson 
Correlation 

,311
*
 ,024 ,299

**
 ,094 ,266 

Sig. (2-
tailed) 

,012 ,877 ,000 ,269 ,379 

N 64 43 468 139 13 

AINEISTO/ 
KASVATUS 
/Pisteet 

Pearson 
Correlation 

,260
*
 -,031 ,132

**
 -,013 ,242 

Sig. (2-
tailed) 

,038 ,845 ,004 ,879 ,426 

N 64 43 468 139 13 

KASV.OSA1/ 
Pisteet 

Pearson 
Correlation 

,172 ,174 ,043 ,025 ,320 

Sig. (2-
tailed) 

,469 ,589 ,547 ,852 ,484 

N 20 12 195 59 7 

KASV.OSA2/ 
Pisteet 

Pearson 
Correlation 

,139 -,075 ,122 -,128 -,110 

Sig. (2-
tailed) 

,559 ,817 ,090 ,334 ,814 

N 20 12 195 59 7 

AINEISTO/ 
PSYKOLOGIA 
/Pisteet 

Pearson 
Correlation 

,258
*
 ,156 ,299

**
 ,098 ,050 

Sig. (2-
tailed) 

,040 ,317 ,000 ,252 ,872 

N 64 43 468 139 13 

AINEISTO/ 
YLEINEN 
/Pisteet 

Pearson 
Correlation 

-,043 -,495 ,262
**
 ,029 ,250 

Sig. (2-
tailed) 

,858 ,102 ,000 ,826 ,588 

N 20 12 195 59 7 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

   



 

 

 

Liite 2.  

Yo-arvosanojen yhteys kirjakokeen valintakoeosioihin 

  

äidinkieli pitkä 
ruotsi 

keskipitkä 
ruotsi 

pitkä 
matema-

tiikka 

lyhyt 
matema-

tiikka 

reaali 

KR1/SILJAN-
DER/Pisteet 

Pearson 
Correlation 

,176
*
 ,450 ,189

*
 ,075 ,194 ,321

**
 

  Sig. (2-
tailed) 

,013 ,106 ,015 ,589 ,059 ,007 

  N 199 14 167 54 95 69 

KR2/NURMI 
/Pisteet 

Pearson 
Correlation 

,282
**
 ,172 ,089 ,090 ,226

*
 ,238

*
 

  Sig. (2-
tailed) 

,000 ,556 ,253 ,519 ,028 ,049 

  N 199 14 167 54 95 69 

Kirj. koe,  
yhteispisteet 

Pearson 
Correlation 

,252
**
 ,438 ,169

*
 ,095 ,240

*
 ,342

**
 

  Sig. (2-
tailed) 

,000 ,117 ,029 ,492 ,019 ,004 

  N 199 14 167 54 95 69 

Vali.kiint.B/ 
Pisteet 

Pearson 
Correlation 

,647
**
 ,614

*
 ,589

**
 ,540

**
 ,599

**
 ,726

**
 

  Sig. (2-
tailed) 

,000 ,019 ,000 ,000 ,000 ,000 

  N 199 14 167 54 95 69 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

  

ev.lut. 
uskonto 

filosofia psykologia historia fysiikka kemia 

KR1/SILJAN-
DER/Pisteet 

Pearson 
Correlation 

,248 ,544 ,326
**
 ,361 -,632 ,931 

  Sig. (2-
tailed) 

,213 ,084 ,001 ,204 ,368 ,237 

  N 27 11 93 14 4 3 

KR2/NURMI 
/Pisteet 

Pearson 
Correlation 

,446
*
 -,067 ,375

**
 ,436 0,000 ,500 

  Sig. (2-
tailed) 

,020 ,846 ,000 ,119 1,000 ,667 

  N 27 11 93 14 4 3 

Kirj. koe,  
yhteispisteet 

Pearson 
Correlation 

,420
*
 ,345 ,401

**
 ,442 -,500 ,891 

  Sig. (2-
tailed) 

,029 ,299 ,000 ,113 ,500 ,300 

  N 27 11 93 14 4 3 

Vali.kiint.B/ 
Pisteet 

Pearson 
Correlation 

,586
**
 ,590 ,556

**
 ,734

**
 ,700 ,911 

  Sig. (2-
tailed) 

,001 ,056 ,000 ,003 ,300 ,270 

  N 27 11 93 14 4 3 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 



 

 

 

  

biologia maantie-
de 

terveys-
tieto 

yhteiskun-
taoppi 

pakolli-
nen kieli 

vieras 
kieli 1 

vieras 
kieli 2 

KR1/SIL-
JANDER/ 
Pisteet 

Pearson 
Correla-
tion 

,106 ,010 ,574
**
 -,044 ,132 ,134 ,945 

  Sig. (2-
tailed) 

,685 ,981 ,000 ,934 ,069 ,321 ,212 

  N 17 8 36 6 192 57 3 

KR2/ 
NURMI 
/Pisteet 

Pearson 
Correla-
tion 

,220 ,278 ,461
**
 ,046 ,042 -,033 ,971 

  Sig. (2-
tailed) 

,396 ,505 ,005 ,931 ,565 ,806 ,154 

  N 17 8 36 6 192 57 3 

Kirj.koe, 
yhteispiste
et 

Pearson 
Correla-
tion 

,167 ,141 ,557
**
 0,000 ,111 ,079 ,974 

  Sig. (2-
tailed) 

,521 ,739 ,000 1,000 ,126 ,560 ,146 

  N 17 8 36 6 192 57 3 

Vali.kiint.B/ 
Pisteet 

Pearson 
Correla-
tion 

,577
*
 ,569 ,723

**
 -,127 ,460

**
 ,426

**
 ,990 

  Sig. (2-
tailed) 

,015 ,141 ,000 ,810 ,000 ,001 ,090 

  N 17 8 36 6 192 57 3 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 



 

 

 

Liite 3.  

Kyselylomake 

 

Hei, 

Opiskelen kasvatustiedettä Oulun yliopistossa ja teen pro gradu –tutkielmaa koskien Oulun 

yliopiston kasvatustieteen koulutusohjelman opiskelijavalintaa. Koulutusohjelman valinta-

koe uudistettiin vuonna 2010 aineistopohjaiseksi kokeeksi, millä on pyritty vastaamaan 

mm. niihin odotuksiin, joita opetusministeriö on asettanut korkeakoulujen opiskelijavalin-

noille. Tämän valintakoemuutoksen seurauksia ei kuitenkaan ole vielä tutkittu ja professori 

Pauli Siljander esitti idean pro gradu –tutkielmalle, jossa tarkasteltaisiin valintakoemuutok-

sen perusteita ja vaikutuksia. Työni tarkoitus on selvittää, vastaako valintakoemuutos sii-

hen kohdistettuihin odotuksiin ja onko valintakokeen muuttaminen aineistokokeeksi ollut 

onnistunut ja toimiva ratkaisu. Tämän kyselylomakkeen tarkoituksena on arvioida lisäksi 

myös sitä, kuinka opiskelu koulutusohjelmassamme on vastannut opiskelijoiden odotuksia. 

Tämä kysely on lähetetty vuosina 2008–2011 Oulun yliopiston kasvatustieteen koulutusoh-

jelmaan valituille opiskelijoille. Koska tutkimukseni kohteena on valintakoe, voivat kyse-

lyyn vastata vain ne opiskelijat, jotka ovat osallistuneet valintakokeeseen koulutusohjel-

maamme hakeutuessa. Näin ollen tämä kysely ei koske C-kiintiön, eli avoimen väylän 

kautta valittuja opiskelijoita. 

Toivon, että Sinulta löytyy aikaa vastata tähän kyselyyn. Vastaaminen on helppoa ja vie 

aikaasi noin 5-10 minuuttia. Vastaukset käsitellään anonyymisti ja luottamuksellisesti. 

Vastaa valitsemalla väittämiä parhaiten vastaava vaihtoehto. Avoimien kysymysten koh-

dalla kirjoita vastaus sille varattuun tilaan. Kun olet valmis, lähetä lomake painamalla OK-

painiketta sivun alareunassa. Vastausaikaa on keskiviikkoon 23.1. asti. 

Suuret kiitokset jo etukäteen avustasi! 

 

Ystävällisesti, Elisa Palosaari 



 

 

 

 

 

TAUSTATIEDOT  
 

 

 

 

1. Minä vuonna tulit valituksi koulutusohjelmaasi? * 

   2008 
 

   2009 
 

   2010 
 

   2011 
 

 

 

 

 

2. Mikä on pääaineesi? * 

   Kasvatustiede 
 

   Kasvatuspsykologia 
 

   En tiedä vielä 
 

 

 

 

 

3. Sukupuoli * 

   Nainen 
 

   Mies 
 

 

4. Syntymävuosi: * ________ 

 

5. Minä vuonna kirjoitit ylioppilaaksi? * 

   Vuonna: _______ 
 

   En ole kirjoittanut ylioppilaaksi 
 

 

 

 

 

6. Mitä pääasiallisesti teit nykyisiä opintojasi edeltävänä vuonna? * 

   Opiskelin lukiossa 
 

   Opiskelin muussa keskiasteen oppilaitoksessa 
 

   Opiskelin opistoasteella 
 

   Opiskelin ammattikorkeakoulussa 
 



 

 

 

   Opiskelin kansanopistossa 
 

   Opiskelin avoimessa yliopistossa 
 

   Opiskelin yliopistossa 
 

   Opiskelin muualla, missä? _____________________________________________ 
 

   Olin töissä 
 

   Olin työttömänä 
 

   Olin varusmies- tai siviilipalveluksessa 
 

   Muuta, mitä? _______________________________________________________ 
 

 

 

 

 

7. Oletko viettänyt välivuosia yo-tutkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittamisen jälkeen? 

Välivuodella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että henkilö on siirtänyt opintojen aloitta-

mista toisen asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään yhdellä vuodella. * 

Jos et ole viettänyt välivuosia, siirry seuraavalle sivulle kysymykseen 10. 
 

   Kyllä 

   En 
 

 

8. Montako välivuotta olet viettänyt?  

Vastaa vain, jos vastasit edelliseen kysymykseen "kyllä", eli olet viettänyt vähintään 

yhden välivuoden. 
 

   1 
 

   2 
 

   3 
 

   4 
 

   5 tai enemmän 

  
 

9. Mikä oli tärkein syy välivuosien viettämiseen?  

Vastaa vain, jos vastasit kysymykseen 7 "kyllä", eli olet viettänyt vähintään yhden väli-

vuoden. 

 

   En päässyt heti opiskelemaan ensisijaiseen hakukohteeseeni 
 

   Halusin pitää taukoa opiskelusta 
 



 

 

 

   Halusin hankkia työkokemusta 
 

   Suoritin varusmies-/siviilipalveluksen 
 

   Perustin perheen/sain lapsen 
 

   Jokin muu syy 
 

 

 

HAKEUTUMINEN 

 

10. Monennellako hakukerralla pääsit opiskelemaan nykyiseen koulutusohjelmaasi? * 

___________ 

11. Kun pääsit opiskelemaan nykyiseen koulutusohjelmaasi, pääsitkö sinne minne ensisi-

jaisesti halusit? * 

   Kyllä 

 

   En 

 

 

12. Valitse päätöksesi ajankohtaa parhaiten kuvaava vaihtoehto: 
 

   Jo lapsuudessa 
 

   Peruskoulussa 
 

   Lukiossa 
 

   Ylioppilaaksi tulon jälkeen 
 

   Keskiasteen tutkintoa suorittaessani 
 

   Vasta opiskeltuani muuta alaa 
 

   Vasta oltuani mukana työelämässä 
 

   Ei ole mitään selvää päätöksentekoajankohtaa, päätös on syntynyt ikään kuin itsestään 
 

   Jokin muu kuin yllämainittu, mikä? _______________________________________ 
 

 

 

13. Miksi hait opiskelemaan nykyiseen opiskelupaikkaasi?  

Valitse: 1=ei vaikuttanut lainkaan tai en osaa sanoa, 2=vaikutti vähän, 3=vaikutti jonkin 

verran, 4=vaikutti paljon tai 5=vaikutti erittäin paljon 
 

 1 2 3 4 5 

Haluan tietyn ammatin * 
 

               



 

 

 

Sukulaiseni tai ystäväni suosittelivat yliopistoani minulle * 
 

               

Sukulaiseni tai ystäväni suosittelivat koulutusalaani minulle * 
 

               

Tieteen tekeminen kiinnostaa minua * 
 

               

Uskon opiskelemani alan työtilanteen olevan hyvä * 
 

               

Haluan hyvän yleissivistyksen * 
 

               

Uskon koulutustani vastaavan työn olevan hyvin palkattua * 
 

               

Opiskelemani ala kiinnostaa minua * 
 

               

Haluan suorittaa yliopistotutkinnon * 
 

               

Opiskelupaikkani sijaitsi/sijaitsee lähellä asuinpaikkaani * 
 

               

Oulu opiskelupaikkana kiinnosti minua * 
 

               

Halusin muuttaa pois kotipaikkakunnaltani * 
 

               

Opiskelijaelämä kiinnosti minua * 
 

               

Opiskelupaikka oli helppo saada * 
 

               

Minulla oli jo työkokemusta alalta * 
 

               

Minulla on tälle alalle sopivia kykyjä * 
 

               

Opiskelemani ala on arvostettu * 
 

               

En pohtinut tarkemmin valintaani * 
 

               

Lukion opinto-ohjauksessa minulle suositeltiin tätä alaa * 
 

               

Muu syy, mikä?  ___________________________________ 
 

               

 

14. Kuinka hyvin koet sen valintakokeen soveltuvan tämän koulutusohjelman opiskelijava-

lintaan, jonka kautta tulit valituksi koulutukseen? * 

Vuosina 2008–2009 valitut opiskelijat ovat suorittaneet ennakkoon luettavaan kirjallisuu-

teen pohjautuvan valintakokeen ja vuosina 2010–2011 valitut opiskelijat ovat puolestaan 

suorittaneet aineistokokeen. 

 

   Hyvin 
 

   Melko hyvin 
 

   Melko huonosti 
 

   Huonosti 
 

 



 

 

 

15. Vuonna 2010 koulutusohjelmassa otettiin käyttöön aineistopohjainen valintakoe, jota 

ennen valintakoe toteutettiin kirjallisuuskuulusteluna. Kumman valintakoemuodon 

arvioisit soveltuvan paremmin tämän koulutusohjelman opiskelijavalintaan? * 

Voit halutessasi perustella valintaasi vaihtoehdon jäljessä olevaan tyhjään tekstikenttään. 
 

   Kirjallisuuskuulusteluun perustuva valintakoe, perustelu: 

 

 ____________________________________________________________________  
 

   Aineistokoe, perustelu: 

 

 ____________________________________________________________________  
 

 

16. Mikä on/olisi mielestäsi paras valintakokeen muoto tässä koulutusohjelmassa? * 

   Pelkkä kirjallinen koe 
 

   Pelkkä soveltuvuuskoe (esim. haastattelu, taitonäyte yms.) 
 

   Kirjallisen kokeen ja soveltuvuuskokeen yhdistelmä 
 

   Jokin muu, mikä? ______________________________________________________  
 

 

 

17. Oletko joskus osallistunut VAKAVA-kokeeseen? * 

Valtakunnallisesta kasvatusalan valintayhteistyöverkostosta käytetään lyhennettä VA-

KAVA. Kyseinen verkosto laatii ja toteuttaa VAKAVA-kokeen, joka omaksuttu erityises-

ti luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen koulutuksen valintakoemuodoksi. 

 

   En 
 

   Kyllä, minä vuonna/vuosina? ______________________  
 

 

 

 

OPISKELU YLIOPISTOSSA 

 

18. Sen jälkeen kun sinut oli hyväksytty opiskelemaan tähän koulutusohjelmaan, oletko 

ollut jostain syystä lukukausilta poissaolevana? * 

Jos olet ollut poissaoleva yhdeltä tai useammalta lukukaudelta, kirjoitathan vastausvaihto-

ehdon jäljessä olevaan tyhjään tekstikenttään moneltako lukukaudelta olet ollut poissa ja 

mikä on ollut poissaolon pääasiallinen syy. 
 



 

 

 

 

   En 
 

   Kyllä, montako lukukautta ja miksi? 

 

______________________________________________________________________  
 

 

19. Onko opiskelusi koulutusohjelmassa ollut jossain vaiheessa sivutoimista? * 

   Ei, olen opiskellut aina päätoimisesti. 
 

   Kyllä, opiskelen tällä hetkellä sivutoimisesti. 
 

   Kyllä, olen opiskellut aiemmin sivutoimisesti. 
 

 

 

 

20. Jos olet opiskellut sivutoimisesti, niin mikä siihen on ollut syynä?  

Voit halutessasi valita useamman vaihtoehdon. 
 

 Työkokemuksen hankkiminen 
 

 Perustoimeentulon turvaaminen (työssäkäynti) 
 

 Elintason parantaminen (työssäkäynti) 
 

 Suorittamattomat opintojaksot estävät etenemisen 
 

 Pettymys yliopisto-opiskelun sisältöön tai käytäntöihin 
 

 Halu ottaa etäisyyttä yliopistoon ja opiskelupiireihin 
 

 Perheeseen ja ihmissuhteisiin liittyvät syyt 
 

 Asumisen ongelmat 
 

 
Muu syy, mikä? 

 ____________________________________________________________________  

  
 

 

21. Oliko mielessäsi selkeä kuva opinnoista ennen opintojesi alkua? * 

   Ei ollut 
 

   Oli jossain määrin selkeä 
 

   Oli selkeä 
 

 

 

22. Mitä ensisijaisesti odotit yliopisto-opinnoiltasi? * 

   Itseäni kiinnostaviin asioihin perehtymistä 
 



 

 

 

   Oman persoonallisuuden kehittymistä 
 

   Tutkinnon suorittamista 
 

   Työelämän tehtäviin pätevöitymistä 
 

   Muuta, mitä? 

 _____________________________________________________________________  
 

 

 

23. Vastaako opiskelu koulutusohjelmassasi sitä kuvaa, joka sinulla oli aloittaessasi opin-

tosi? Kerro tarkemmin. * 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

24. Mitä hyviä ja huonoja puolia olet havainnut laitoksesi tarjoamassa opetuksessa? * 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

25. Mitä mieltä olet edistymisestäsi opiskelussa ja itsestäsi opiskelijana? * 

Valitse: 1=täysin eri mieltä, 2=Melko eri mieltä, 3=En osaa sanoa, 4=Melko samaa miel-

tä, 5=Täysin samaa mieltä 

 1 2 3 4 5 

Olen tyytyväinen saamaani opintopistemäärään.  
 

               

Koen selviytyneeni hyvin opinnoissani.  
 

               

Kurssien ja tenttien suorittaminen määräajassa on tuottanut minulle vaike-

uksia.  
 

               

Haluan suorittaa tutkinnon mahdollisimman nopeasti.  
 

               

Tenttipäiviä tulisi olla enemmän.  
 

               



 

 

 

Lukuvuoden pituus on mielestäni liian lyhyt.  
 

               

Aion vaihtaa opiskelualaa tai olen vaihtanut sitä.  
 

               

Motivaationi opiskelua kohtaan on vähentynyt opintojen edetessä.  
 

               

Tunnen opiskelevani oikeaa alaa.  
 

               

Tiedän suunnilleen mihin ammattiin haluan sitten kun valmistun.  
 

               

Uskon saavani koulutustani vastaavaa työtä valmistumisen jälkeen.  
 

               

Saan mielestäni liian vähän opintopisteitä tekemääni työmäärään nähden.  
 

               

Opin yliopistossa uusia, minulle hyödyllisiä opiskelutaitoja.  
 

               

Toiminta muiden opiskelijoiden kanssa on hyödyllistä opintojeni kannalta.  
 

               

Haluan olla mukana kehittämässä laitokseni toimintaa.  
 

               

 

26. Kuinka hyvänä pidät opiskelumotivaatiotasi tällä hetkellä? * 

   Erittäin hyvänä 
 

   Melko hyvänä 
 

   Kohtalaisena 
 

   Melko huonona 
 

   Erittäin huonona 
 

 

 

27. Milloin arvioit valmistuvasi? * 

   Vuonna: ______  
 

   Olen jo valmistunut 
 

 

 

 

 

TYÖELÄMÄ 

 

28. Oliko mielessäsi ennen opintojesi alkua selkeä kuva siitä, millaisiin työtehtäviin kasva-

tustieteilijät voivat sijoittua? * 

   Ei ollut 
 

   Oli jossain määrin selkeä 
 



 

 

 

   Oli selkeä, koska:  
 

 

 

29. Ovatko opintosi mielestäsi selkiyttäneet sinulle sitä, millaisiin työtehtäviin kasvatustie-

teilijät mahdollisesti voivat sijoittua? * 

   Eivät ole 
 

   Ovat jossain määrin 
 

   Ovat melko paljon 
 

   Ovat erittäin paljon 
 

 

30. Onko sinulla jo nyt käsitys siitä, mitä työtehtäviä sinä tulet valmistuttuasi tekemään? * 

   Ei ole 
 

   On melko varma 
 

   Olen täysin varma 
 

 

 

31. Vastaako nykyinen koulutusohjelmasi mielestäsi työelämän vaatimuksia, opitko niitä 

tietoja ja taitoja, joita arvelet tarvitsevasi menestyäksesi tulevissa työtehtävissäsi? * 

Valitse mielipidettäsi parhaiten kuvastava vaihtoehto. 
 

   Saan mielestäni juuri oikeaa koulutusta tuleviin työtehtäviini. 
 

   Saan mielestäni melko hyvää koulutusta tuleviin työtehtäviini. 
 

   Saan mielestäni melko vähän koulutusta tuleviin työtehtäviini. 
 

   En saa lainkaan sopivaa koulutusta. 

  
 

 

32. Jos saamasi koulutus ja tulevat työtehtäväsi eivät näytä vastaavan toisiaan, niin kuvaile 

tarkemmin, miksi? * 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 


