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1. JOHDANTO

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmassa esitellään
korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihanke, jonka tavoitteena on korkeakoulujen
valintakoemenettelyjen uudistaminen. Uudistuksella pyritään nopeuttamaan siirtymistä
toiselta asteelta korkeakouluihin siten, että valintamenettely tulee opiskelijoiden kannalta
reilummaksi ja tehokkaammaksi. 1 Uudistushankkeeseen liittyvä toimenpideohjelma tuotti
opetusministeri Sanni Grayn-Laasosen johtaman työryhmän toimesta julkaisun: ”Valmiina
valintoihin.

Ylioppilastutkinnon

parempi

hyödyntäminen

korkeakoulujen

opiskelijavalinnoissa.” Työryhmän mukaan valintaprosesseissa tulisi suosia suoravalintaa
ylioppilaskirjoitusten perusteella.
Valmiina valintoihin – julkaisussa 1 kerrotaan muun muassa lukion ainevalintojen
merkityksestä korkeakoulujen oppilasvalinnassa. Julkaisussa viitataan Oulun yliopiston
tutkimuksiin, joissa on todettu ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettujen LUMA-aineiden
(matematiikka,

biologia,

fysiikka,

kemia

ja

maantieto)

korreloivan

selvästi

opiskelijavalintojen kanssa.2 Tutkimukset toteutti Oulun Yliopiston monitieteellinen
AVAIN-työryhmä.3
Valmiina valintoihin -julkaisussa esitellyissä tutkimuksissa käytettiin aineistona
Oulun yliopiston opiskelijoista toimitettua aineistoa. 4 Monialaisena korkeakouluna Oulun
yliopiston tulosten voidaan kohtuullisella tarkkuudella olettaa edustavan koko Suomen
yliopisto-opiskelijoita. Opiskelijavalintojen kehittämistä varten tarvitaan lisäksi koko
Suomen kattavasta aineistosta tieteellistä näyttöä ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettujen

5

aineiden

ja

arvosanojen

korreloinnista

korkeakouluihin

(yliopistot

sekä

ammattikorkeakoulut) valituksi tulemisen kanssa.
OuLUMA-keskus on toiminut LUMA-yhteistyön foorumina koko Pohjois-Suomen
alueella ja on tuottanut tutkimustietoa erityisesti LUMA-aineisiin (matematiikka, biologia,
fysiikka, kemia ja maantieto) liittyen jo vuodesta 2007 lähtien.

5

Opiskelijavalintojen

taustatekijöihin liittyvää tutkimusta laajentamaan perustettiin monitieteinen AVAINtutkimusyhteisö palvelemaan niin korkeakoulujen kuin ammatillisten oppilaitosten
opiskelijarekrytoinnin kehittämistä. AVAIN-yhteisön tutkimuskohteena ovat opiskelijoiden
opintopolut

yläkoulusta

ammatilliseen

koulutukseen

tai

lukioon

ja

edelleen

korkeakouluihin sekä oppimisanalytiikka.3 Tutkimustietoja voidaan hyödyntää mm.
opintojen ohjauksessa ja tulokset perustuvat kattaviin rekisteriaineistoihin sekä
tutkimuksiin mm. oppimisanalytiikasta ja teknologiatuetusta oppimisesta.
Opiskelijavalintojen uudistamisen lisäksi myös ylioppilaskirjoituksia ollaan
muuttamassa. Opetusministeriön ”Gaudeamus Igitur – Ylioppilastutkinnon kehittäminen”
– julkaisussa 6 esitetään uudistuksia nykyiseen ylioppilastutkintoon. Tärkeimpiä muutoksia
opiskelijavalintoihin liittyen olisivat tutkintojen uusimiskertojen kasvattaminen, jolloin
opiskelupaikkaa voisi hakea uudelleen korotetuilla ylioppilastodistuksilla. Myös itse
tutkintoihin kaavaillaan muutoksia.
Tämän työn tarkoitus on tuottaa uutta tietoa erityisesti yliopistojen kemian ja
biokemian opiskelijavalintojen taustatekijöistä. Tutkimus on osa AVAIN-tutkimusyhteisön
tutkimussarjaa ja tutkimuksissa käytettiin rekisteriaineistoja sekä Oulun yliopiston 4, että
koko Suomen yliopistojen

7

kemian ja biokemian opiskelijoista. Opiskelijoiden tiedoista

oltiin kiinnostuneita erityisesti ylioppilaskirjoituksissa kirjoitetuista aineista, arvosanoista,
6

opiskeluoikeuksien

määrästä,

ensisijaisuudesta

ja

opiskeluoikeuden

tilasta.

Opiskelijaprofiilien lisäksi tutkittiin kemian ja biokemian koulutusohjelmille tyypillisiä
haasteita liittyen lääketieteellisiin tiedekuntiin vaihtaneiden osuuksiin sekä ensisijaisuuden
vaikutuksia tutkinto-ohjelman vaihtamiseen ja opiskeluoikeuden tilaan. Tutkimuksiin
otettiin mukaan myös kaikkien alojen tohtorikoulutettavien opiskelijaprofiilien erot muihin
opiskelijoihin verrattuna.
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2. TUTKIMUKSEN TEORIA, KOHTEET JA TUTKIMUSHYPOTEESIT

2.1. Pääsykokeiden historiaa Pohjois-Amerikassa ja iso-Britanniassa

Jo

siirtomaa-aikana

akateemiseen

koulutukseen

haettiin

pääsykokeiden

avulla.

Pääsykokeissa testattiin 1600-luvulla usein ainoastaan kandidaattien latinan- ja kreikan
kielten tietämystä pääosin suullisesti, mutta esimerkiksi Harvardiin vaadittiin kirjallinen
essee Latinan kielellä. Vaatimukset olivat tiukat ja opiskelijoiden oletettiin pystyvän
lukemaan ja kirjoittamaan lähes täydellistä proosaa Latinaksi ja pystyvän keskustelemaan
Latinaksi niin luokkahuonetyöskentelyssä kuin yleisissä keskusteluissakin. 8 Myöhemmän
siirtomaavallan aikana akateemisen koulutuksen pääsyvaatimuksia laajennettiin ja
ensimmäisen maininnan matematiikkaan liittyvistä pääsyvaatimuksista julkaisi King’s
College vuonna 1775. Saman lähteen

8

mukaan Yalen yliopiston pääsyvaatimuksissa

alettiin vaatia matematiikan osaamista vuonna 1745, mikä lienee ristiriidassa edellisen
virkkeen kanssa.
Broome (1903) vertaili pohjois-Amerikan yliopistojen pääsyvaatimuksia eri
aineissa (Latina, Kerikka, matematiikka, historia ja geologia sekä Englanti) vuodelta 1870
ja kokosi ne taulukkoon.

9

Tähän dokumenttiin kerättiin vaatimukset vain matematiikan

osalta yliopistoittain. Matematiikan vaatimukset on listattu taulukossa 1. 9
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Taulukko 1: Broomen kokoamat yliopistojen pääsyvaatimukset matematiikan osalta
vuodelta 1870. 9 * Alkuperäisessä kuvassa on mukana kaikki pääsykoeaineet.
Yliopisto

Matematiikan pääsyvaatimukset

Harvard

Aritmetiikka metrisessä systeemissä, Algebra toisen asteen yhtälöiden kautta,
Tasogeometria

Yale

Aritmetiikka metrisessä systeemissä, Algebra toisen asteen yhtälöiden kautta, Geometria

Princeton

Aritmetiikka, Algebra toisen asteen yhtälöihin saakka, Geometria

Columbia

Aritmetiikka, Algebra yksinkertaisiin yhtälöihin saakka, Geometria

Michiganin
yliopisto

Aritmetiikka. Algebra toisen asteen yhtälöihin saakka. Geometria.

Cornell

Aritmetiikka, Algebra toisen asteen yhtälöihin saakka, Tasogeomeria

Kuten taulukosta nähdään, vaatimukset matematiikan osalta olivat lähes yhteneväiset
kaikissa tutkimuksen kohteena olleissa yliopistoissa. Siinä missä pääsyvaatimukset esim.
Latinan osalta olivat erittäin tiukat, eivät matematiikan osa-alueet nykypäivän
pääsykokeisiin verrattuna vaikuta erityisen vaativilta.
Aikojen saatossa on kansainvälisten yliopistojen osalta ollut myös puhetta
kansainvälisten pääsykokeiden käyttöönotosta. UNESCO:n yleisessä konferenssissa
vuonna 1963 pyydettiin ISA:a (International schools assosiation) järjestämään tutkimus
kansainvälisten akateemisten standardien ja vaatimusten koordinoimisesta kansainvälisiin
kouluihin. 10 Koe järjestettiin kuitenkin vain englanniksi, mikä aiheutti vastustusta.
Rosebud,

Texchner

ja

Solis-Cohen

vertailevat

Iso-Britannian

sekä Amerikan

pääsykoejärjestelmiä artikkelissaan “English and American college entrance examinations
in history”. Siinä missä iso-Britanniassa oli vuonna 1940 yksi ulkoinen koe, jolla haettiin
9

yliopistoihin, oli Amerikassa useita tapoja hakea yliopistoihin, joista ulkoinen koe oli vain
yksi vaihtoehto. 11

2.2. Pääsykokeisiin kohdistuva kritiikki ja uudistamistarpeet

Amerikkalainen pääsykoejärjestelmä perustuu pitkälti suurten massojen testaamiseen.
Testaaminen on helpottunut suunnittelun, teknologian ja standardoitujen testien myötä.
Kuitenkin useat kasvattajat uskoivat Stewartin ja Johanekin (1996)

12

mukaan, etteivät

opiskelijoiden pääsykokeisiin ehdotetut uudet kokeet todennäköisesti ratkaise sitä
ongelmaa, ettei pääsykoe ole tasapuolinen. Pääsykokeiden koulutuksellista arvoa ja
testaamisen

merkityksellisyyttä

arvioi

ja

kritisoi

Russell

jo

vuonna

1903

13

Russell

artikkelissaan ”The educational value of examination for admission to college

suhtautuu kriittisesti siihen, että yliopistot pitävät tiukasti kiinni kokelaiden testaamisesta
pääsykokeiden avulla.
Hollyn artikkelissa ”The evolution of college admission requirements” (2014)

14

käsitellään Pohjois-Amerikan pääsykokeiden historiaa aina nykypäivään saakka. Vuosien
1960 ja 2001 välillä yliopistoihin hakijoiden määrä kasvoi 4.1 miljoonasta 14.8 miljoonaan.
Yliopistot ovat kehittäneet yhä enemmän vaatimuksia, joiden tulee täyttyä, jotta henkilö
voi hakea kyseiseen kouluun. Esimerkki tyypillisen ”eliitti”-yliopiston vaatimuksista: SAT
tai ACT testi kirjoituksen kanssa, 2 SAT ainetestiä, koulun raportti ja lukiotodistus, kaksi
opettajan raporttia, keskivuoden kouluraportti sekä lopullinen kouluraportti (Harward.edu).
x7 Vaikka luokkayhteiskunnasta on näennäisesti luovuttu, on Amerikassa edelleen vaikeaa
päästä eliittikouluun alemmista sosiaalisista luokista. Varakkaat vanhemmat voivat maksaa
10

lapsilleen

valmennuskursseja

kuten

meillä

Suomessakin

15

,

mutta

varsinaista

huijaamistakin tapahtuu siten, että palkataan professoreita kirjoittamaan lapsen esseitä tai
suorittamaan standardisoituja testejä. 14
”Valmiina valintoihin” – julkaisussa esiintyvää ylioppilastutkinnon hyödyntämistä
ja lukioaineiden korrelointia yliopistomenestyksen kanssa on tutkittu maailmallakin.
Irlannissa opiskelijavalintojen vaihtoehtoja tutkittiin jo 1970-luvulla ja selvityksissä
havaittiin lukioaineiden ja korkeakoulumenestyksen korrelaation olevan kohtuullisen
kehno,

mutta

kuitenkin

muita

vaihtoehtoja

parempi.

artikkelissaan ”Deficient entrance requirements”

18

16,17

D.

Feder

(1938)

on myös tutkinut lukioaineiden

korrelaatiota yliopistomenestykseen kyseisissä aineissa. Tutkimuksen tuloksena todettiin,
ettei lukiossa tietyssä aineessa menestymisestä aina seuraa menestyminen kyseisessä
aineessa yliopistossa.

2.3. Pääsykokeiden nykytila maailmalla

Alankomaiden

yliopistojen

hakukäytäntö

pohjautuu

osittain

toisen

asteen

koulutusrakenteeseen. Toisen asteen opiskelijoilla on useita erilaisia väyliä, jotka ohjaavat
opiskelijat ammatillisen tai korkeakoulutuksen väylille. 19 Lukiossa on esimerkiksi erillinen
ammatillinen haara, josta n.75 % opiskelijoista jatkaa ammattikorkeakouluihin, kun
yliopistokoulutuksen haarasta hieman alle 70 % pääsee yliopistoon ja noin neljännes
ammattikorkeakouluihin. Toisen asteen päättävistä vain noin yksi kymmenestä päätyy
yliopistoihin, mikä on huomattavasti alhaisempi luku kuin Suomessa. Täten Suomessa
esiintyvää ylioppilassumaa ei esiinny. Yliopistokoulutus on avointa ja jos hakijoita on liian
11

paljon, niin opiskelijoiden valinta suoritetaan painotetun arvontasysteemin avulla.
Lukion

päättökoe

koostuu

koulun

kokeesta

sekä

kansallisesta

20

kokeesta.

Pääsyvaatimuksissa yliopistoihin voidaan vaatia tietyn väylän suorittaminen lukiossa esim.
teknisille ja luonnontieteellisille aloille. Opiskelijalle voidaan sallia erilaisenkin profiilin
suorittaminen, mutta lisäksi saatetaan vaatia tiettyjen aineiden olevan suoritettuina
vapaavalintaisina aineina. 20
Irlannissa suoritetaan ylioppilastutkintoa vastaava päättökoe

20

Yliopistot

edellyttävät yleensä vähintään kuuden aineen opiskelua lukiossa ja koulutusalat saattavat
vaatia tiettyjen aineiden ja tietyn arvosanan suoritusta. Yliopistoissa on kahden eri tason
koulutuksia, joista hakija voi valita molempia. Hakijat pisteytetään ja opiskelijat pääsevät
siihen koulutusohjelmaan, johon pisteet riittävät. Lukion päättökokeen merkitys on suurin
yliopistoihin pääsyä ajatellen. Irlannissa ollaan siis jo mallissa, johon siirtymistä
opetusministeriön ”Valmiina valintoihin” – julkaisu esittää, joskin järjestelmässä on
joitakin eroavaisuuksia. 19
Ruotsissa yliopistoihin voi hakeutua usealla eri tavalla: lukiotodistuksen perusteella,
kansallisen

valintakokeen

perusteella,

erityisiä

soveltuvuuskokeita

suorittamalla,

aikaisemman koulutuksen tai työkokemuksen perusteella, muiden erityisten syiden
perusteella tai ns. vaihtoehtoisena valintana. 19 Hakuperusteet muistuttavat hieman Suomen
hakuvaihtoehtoja ja yleisemmin noudattaa pohjoismaista tasa-arvon ideologiaa

19

Hakijat

pisteytetään ja valinta suoritetaan pisteytyksen mukaan. Tasapisteissä vähemmistö
sukupuoli tai ensisijaisuus merkitsevät. Ruotsissa on Suomen kaltaisia ongelmia liittyen
siihen, että opiskelijat ovat OECD:n tilastojen mukaan vanhoja. Ruotsissa ei kuitenkaan
olla hyödyntämässä ikäkiintiöitä 80 – luvun huonojen kokemusten perusteella.
12

Kiinassa

on

myös

paineita

yliopistojen

pääsykokeiden

uudistamiseen.

Uudistamistarpeet kuulostavat vastaavan Pohjois-Amerikan pääsykokeiden uudistamisen
tarvetta kuten kappaleessa 2.2. todettiin. Pääsykokeita olisi tarkoitus samanaikaisesti sekä
yhtenäistää, että erilaistaa. Pääsykokeiden tulisi perustua yhtenäiseen kokeeseen, joka
ilmentäisi opiskelijan kykyjä ja mahdollistaisi luokittelun. Kokeen tulisi kuitenkin olla
kaiken kattava, reilu, tieteellisesti tehokas ja tarjota erilaistavia vaihtoehtoja sekä vaikeutua
asteittain. Kokeita voisi olla yksi, jonka jälkeen kategorisoituja testejä tai muita menetelmiä.
Toinen vaihtoehto on kaksi testiä, joista toinen olisi keskitetty ja toinen hajautettu. 21
Italiassa esimerkiksi teknisillä aloilla on painotettu pääsykokeiden tasa-arvoistava
merkitystä siten, ettei opiskelijoiden taustalla ole väliä, vaan sillä, miten suoriutuvat
matemaattisista testeistä. 22

2.4. Korkeakoulutuksen ja pääsykokeiden juuret ja nykytila Suomessa

Alun perin Suomen korkeakoulut olivat luonteeltaan eliittien yliopistoja, kuten muuallakin
maailmassa.

23,24

Suomen ensimmäinen yliopisto perustettiin Turkuun vuonna 1640 ja

yliopisto oli tarkoitettu maan eliitille. Luokkajako oli voimakas ja vaikka varakkaimpien
maanomistajien lapset saattoivat satunnaisesti päästä eliitin ja papiston ohella yliopistoon,
pysyivät korkeakoulutuksen ovet työväestöltä suljettuina aina 1900-luvulle saakka.

24

Varsinainen koulutuksen laajeneminen tapahtui 1950 – ja 1960 – luvuilla, jolloin muodostui
löyhästi integroitu korkeakoulujärjestelmä, johon kuului 11 instituutiota. 24 Vuosien 1950
– ja 1970 välillä korkeakouluopiskelijoiden määrä nousi 15 000:ta 60 000:een.
Opiskelijoista yhä suurempi osa valittiin meriittiensä ansiosta sosiaalisen statuksensa sijaan.
13

Korkeakoulutuksen massoittuminen johti koulutuspaikkojen rajoittamiseen ja tasaarvoisuuden

nimissä

yliopistoilta

edellytettiin

pääsykokeita.

Tämän

johdosta

ylioppilaskirjoitusten merkitys yliopistojen opiskelijavalinnoissa väheni, joskin joillakin
aloilla sen merkitys säilyi suurena.
Opiskelijavalintojen ongelmista on ollut keskustelua jo kauan. Opetusministeriön
selvityksessä yhteishausta yhteisvalintaan (2004) 19 selvitettiin opiskelijavalintojen
keskittämistä yhteisvalinnaksi. Yhteisvalinnasta oli jo aiemmin toimitettu selvitys vuonna
1986, mutta toimenpiteisiin ei ryhdytty. Selvityksessä päädyttiin lopputulokseen, jonka
mukaan opiskelijavalinnoissa on runsaasti ongelmia, joihin valintojen uudelleenjärjestely
voi vaikuttaa vain rajallisesti. Valintakoejärjestelyjen ulottumattomiin jäisi esimerkiksi
koulutuksen mitoitus- ja niveltämisratkaisut sekä koulutusalamieltymykset. 19
Suomalaiselle

koulutusjärjestelmälle

ominainen

ongelma

lukiokoulutuksen

massoittumisesta johtuen on jo 1980-luvulta saakka ollut ylioppilassuma. Ylioppilassuma
kuvaa koulutukseen hakevien ylioppilaiden korkeaa osuutta aloituspaikkoihin nähden ja
kyseessä on nimenomaan suomalaiselle koulutusjärjestelmälle tyypillinen ongelma.

25

Ongelma vaihtelee koulutusaloittain ja on erittäin suuri tietyillä koulutusaloilla, kun taas
toisilla koulutusaloilla voi olla pulaa riittävän hyvistä hakijoista. Toinen tyypillinen
ongelma on raskas ja kallis pääsykoejärjestelmä. Pääsykokeiden järjestäminen on kallista
organisaatioille ja raskasta opiskelijoille. Opiskelija saattaa ylioppilaskeväänä joutua
lukemaan ja matkustamaan useisiin pääsykokeisiin muutamien päivien sisällä ja
pahimmillaan yhden koulun pääsykokeisiin osallistuminen estää aikataulullisten tai
maantieteellisten syiden takia muihin pääsykokeisiin osallistumisen.

25, 26

Yhdeksi

ongelmaksi voidaan lukea kappaleessa 2.2. mainitut valmennuskurssit, jotka ovat
14

ongelmallisia myös Suomessa. On olemassa aloja, joille keskimääräinen hakuaika on 2-4
vuotta. Alemmista sosiaalisista luokista on vaikeaa mahdollistaa lapselle kalliita
valmennuskursseja vuodesta toiseen, joten esimerkiksi lääketieteellisen koulutuksen
pääseminen on todennäköisempää, mikäli vanhemmat pystyvät kustantamaan kalliita
kursseja. 15
Hanna Norin (2011) tutkimuksissa todettiin 2000 – luvun alussa yliopistoihin
hyväksyttyjen toteuttavan edelleen jossain määrin luokkayhteiskuntaa siten, etteivät
yliopistoihin valikoituneet edusta tasapuolisesti kaikkia Suomalaisia.

27

Opiskelijaksi

valikoitui useimmiten koulutetuimpien ja hyvässä asemassa olevien vanhempien jälkeläisiä.
Norin mukaan: ” Yliopistolaitoksessa vuosikymmenten saatossa toteutetut rakenteelliset
muutokset eivät siis ole muuttaneet valikoitumisen peruslinjaa, joskin uutena huomiona
nousi maanviljelijöiden jälkeläisten hyvä valinnoissa pärjääminen”.
Opetusministeriöllä on meneillään kehityshankkeita myös lukiokoulutuksen ja
ammatillisen koulutuksen joustavien opintopolkujen kehittämisessä

28

sekä tutkintojen

suorittamisessa rinnakkain. Ylioppilastutkinnon parempaa hyödyntämistä on pohdittu jo
aiemmin yhteisvalintauudistusten yhteydessä. Tällöin todettiin, että ylioppilastutkinnon
laajempi hyödyntäminen edellyttäisi ylioppilastutkinnon uudistamista useilta osin.

19

Esimerkiksi ainereaalissa tulisi olla mahdollisuus suorittaa useampia aineita. Valintakoe
tulisi ryhmän mukaan säilyttää silloin, kun samantasoisten hakijoiden erottelu on oleellista.
Myös toinen mahdollisuus on tärkeää säilyttää.

19

Juuri näihin asioihin on ”Valmiina

valintoihin”- julkaisussa otettu kantaa ja esim. ainereaalia on mahdollista nykyään suorittaa
useammasta kuin kahdesta aineesta.
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2.5. Koulutusohjelman keskeyttämiseen tai vaihtamiseen liittyviä tekijöitä

Tutkinto-ohjelman keskeyttäneitä ja koulutusohjemaa vaihtaneita opiskelijoita on tutkittu
paljon ja on yritetty löytää syitä vaihtamiseen ja koulutuksen keskeyttämiseen. 29 Osa
tutkimuksista keskittyi löytämään syitä opiskelijasta itsestään, osa instituutiosta ja osa
opiskelukulttuurista.

29

Shedlosky-Shoemaker

ja

Fautch

tutkivat

(Journal

of

ChemicalEducation 2015), löytyykö kemian opiskelijoilta psykologisia ominaisuuksia,
joista voidaan päätellä, keskeyttääkö henkilö opiskelun vai ei. 30 Tutkimustulosten mukaan
esimerkiksi kiinnostuksen väheneminen koulutusalaa kohtaan ei oleellisesti vähentänyt
henkilön todennäköisyyttä vaihtaa koulutusohjelmaa. Heidän mielestään psykologiset
tekijät,

kuten

ominaisuudet

itseluottamukseen,
ja

ongelmat

itsekunnioitukseen

ovat

merkittäviä

ja

suorituskykyyn

koulutuksen

jatkamisen

liittyvät
kannalta.

Henkilökohtaiset tekijät eivät yksin määrää opiskelijan pysyvyyttä, mutta on tärkeää tietää
myös yksilöiden erot ja ajatusmaailma, joilla on merkitystä myös opiskelun jatkamisen
kannalta.
Seymour ja Hewitt (1997) tutkivat 335 STEM – opiskelijan (STEM =
luonnontieteellisten

ja

teknisten

keskeyttämiseen johtavia tekijöitä.

alojen
31

opiskelijat)

henkilökohtaisia

opiskelun

Heidän tärkein tutkimushypoteesinsa jäi pääosin

toteutumatta, sillä opiskelupaikkaa vaihtaneiden ominaisuuden eivät juurikaan eronneet
muista opiskelijoista ja heidän ongelmansa olivat hyvin samanlaisia. Vaihtajat eivät
eronneet suorituskyvyn, motivaation tai opiskeluun liittyvän käyttäytymisen mukaan
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koulutusohjelmassa jatkaneista. Sen sijaan opiskeluun liittyvät kokemukset ja opiskeluun
liittyvä kuri olivat merkittävämpiä tekijöitä opiskelupaikan vaihtamisen kannalta.
Laajimmin korkea-asteen koulutuksen keskeyttämistä on tutkinut Vincent Tinto,
joka on mallintanut opintojen keskeyttämistä prosessina jo vuodesta 1975 lähtien. Hän
kritisoi opintojen keskeyttämisen selittämistä psykologisilla lähestymistavoilla, koska
silloin kyse olisi henkilön heikkouksista ja henkilökohtaisesta epäonnistumisesta. Tinton
mukaan keskeyttämiseen vaikuttavat ensisijaisesti sosiologiset tekijät liittyen opiskelijan ja
instituution (koulun) vuorovaikutukseen. Opiskelijan sitoutuminen johtaa sosiaaliseen ja
akateemiseen integraation, joka auttaa tavoitteiden ja sitoutumisen muodostumisessa.
Näillä tekijöillä on suuri vaikutus siihen, jatkaako opiskelija tutkinto-ohjelmassa vai
keskeyttääkö.

32, 33, 34

Tinton näkemyksiä on kritisoitu liittyen siihen, että koulutuksen

keskeyttäminen on kompleksinen prosessi, jossa myös opiskelijan tausta, taloudelliset
näkökohdat, yliopiston koulutusalojen kattavuus sekä opiskelijoiden asema akateemisella
kentällä vaikuttavat opiskelijoiden menestymiseen.
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Ulriksen, Madsen ja Holmegaard 29 ovat puolestaan tutkineet identiteetin vaikutusta
koulutuksen vaihtamiseen tai siihen, ettei opiskelija pärjää kursseilla (ns. putoaja).
Identiteetin rakentumisella on tärkeä merkitys koulutuksessa jatkamiselle. Mikäli
opiskelija tuntee tulleensa hyväksytyksi tiedeihmisten ryhmään ja opiskelijalla on tietty
paikkansa koulutusyhteisössä, tulee hän todennäköisemmin myös jatkamaan tutkintoohjelmassa. Tähän vaikuttaa myös opiskelijan etninen tausta, sukupuoli ym. tekijät.
Opiskelijalla, joka poikkeaa siitä, mitä yhteisössä on asetettu normaaliksi, on usein
vaikeampaa muodostaa identiteettiä ryhmän jäsenenä ja kokea integroituneensa
akateemiseen yhteisöön.35
17

Tilastokeskuksen mukaan Suomen yliopistoissa vuonna 1990 aloittaneista
tutkinnon oli suorittanut kolme neljästä vuonna 2000 ja 15 % opiskeli edelleen. Opintonsa
tuona aikana keskeytti siis joka kymmenes, joten ongelma on todellinen myös Suomessa.
19

Garam ja Ahola ovat tutkineet abiturienttien toiveita ja käsityksiä tulevista

opiskelualoista. Abiturientit tuntevat koulutusvaihtoehdot ja niihin liittyvät stereotypiat
kohtuullisen hyvin. Opiskelusta itsessään ei heillä ollut juurikaan tietoa esim. sen suhteen,
mitä minkin alan opiskelu pitää sisällään tai miten kauan opiskelu kestää. Tästä voi johtua
se, että osa opiskelijoista kokee olevansa täysin väärällä alalla opintojen alettua. 36
Uusi ongelma on myös se, että erittäin hyvin menestyvät opiskelijat hakeutuvat vaikeimmin
saavutettavaan opiskeluvaihtoehtoon (esim. lääketieteellisille aloille), mutta huomaavat
opintojen alettua, etteivät halua opiskella kyseistä alaa. 36 Vaikka välivuotta pidetään usein
yhteiskunnan kannalta ongelmallisena, on sen vaikutus opiskelijan alavalintaan
tutkimusten mukaan oletettua positiivisempi.

19

Yliopistojen osalta kehitteillä on myös

joustavampi siirto-ohjelma, joka mahdollistaisi opiskelu-oikeuden siirron ensimmäisenä
opiskeluvuonna kandiohjelmasta toiseen. 19

18

3. TUTKIMUKSEEN KOHTEET JA TAVOITTEET

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko yliopistojen kemian ja biokemian opiskelijoilla
havaittavissa tunnusomaista opiskelijaprofiilia, joka olisi tyypillinen juuri kyseisten alojen
opiskelijoille. Ensisijaisesti tutkitaan opiskelijoiden oppiaineiden valintoja ja arvosanoja
ylioppilaskirjoituksissa. Tutkimushypoteesi 1 olettaa, että kemian ja biokemian opiskelijat
kirjoittavat keskimäärin enemmän laajaa matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa ja biokemian
osalta lisäksi biologiaa. Heidän oletetaan kirjoittaneen kohtuullisen hyviä arvosanoja
vertailuaineistoon nähden. Ylioppilaskirjoitusten arvosanojen jakautumista selvitellään
myös muiden eniten kirjoitettujen aineiden osalta sekä niiden aineiden osalta, joiden
oletetaan korreloivan opiskelijavalintojen kanssa.
Toissijaisesti tutkimuksessa pyrittiin saamaan lisää tietoa opiskelijoiden
motivaatiosta koulutusohjelmassa jatkamiseen yliopisto-opintojen aikana. Kemian ja
biokemian opiskelijoissa tiedetään olevan suurehko määrä ensisijaisesti lääketieteellisiin
tiedekuntiin hakeneita ja tutkimushypoteesi 2 olettaa, että opiskelijat, jotka eivät ole
hakeneet ensisijaisesti opiskelemaan kemiaa tai biokemiaa ovat vähemmän motivoituneita.
Motivaatiota tutkittaessa selvitettiin eri koulutusohjelmiin valittujen ensisijaisuutta ja
ensisijaisuuden vaikutusta opiskeluoikeuden tilaan. Tutkimuksessa myös vertailtiin
tohtoriksi opiskelevien kirjoittamia aineita ja arvosanoja. Taulukossa 1 esitellään
tutkimuksen kohteet ja tutkimushypoteesit.
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Taulukko 1: Tutkimuksen kohteet ja tutkimushypoteesit
Tutkimustyyppi

Tutkimuksen
kuvaus

Tutkimushypoteesi

Ensisijainen

Oulun yliopiston
kemian
ja
biokemian
opiskelijoiden
kirjoittamat aineet

Oulun yliopiston kemian ja biokemian opiskelijat edustavat
kohtuullisen hyvin koko Suomen kemian ja biokemian
opiskelijoita

Ensisijainen

Kirjoitettujen
aineiden vertailu

Kemian ja biokemian opiskelijat kirjoittavat keskimäärin
enemmän laajaa matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa ja
biokemian osalta lisäksi biologiaa

Ensisijainen

LUMA-aineiden
arvosanojen
vertailu

Kemian ja biokemian opiskelijat kirjoittavat kohtuullisen hyviä
arvosanoja LUMA-aineissa.

Ensisijainen

Kirjoitettujen
aineyhdistelmien
vertailu

Oletetaan, että lyhyttä matematiikka sisältävää aineyhdistelmää
on kirjoitettu vähemmän.

Ensisijainen

Lääketieteellisiin
tiedekuntiin
vaihtaneet

Oletetaan, että kemialta ja biokemialta vaihdetaan usein
lääketieteellisiin tiedekuntiin.

Toissijainen

Ensisijaisuuden
vaikutus

Koulutusohjelman
ensisijaisesti
opiskelumotivaatio on korkeampi.

Toissijainen

Opiskeluoikeuden
passivointien
vertailu

Fysiikan, matematiikan ja kemian opiskelu jätetään useammin
kesken muihin aineisiin verrattuna.

Toissijainen

Kirjoitettujen
aineiden vertailu

Tohtoriksi opiskelevilla on enemmän kirjoitettuja aineita
lukiossa ja paremmat arvosanat.
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valinneiden

4. TUTKIMUSMENETELMÄT

4.1. Käsitteiden määrittely ja koulutusohjelmaluokittelu

Tutkimuksessa käytetyt käsitteet ovat suurimmaksi osin selkeitä ja kuvaavia. Aineistossa
on kuitenkin esimerkiksi koulutusalaksi määritelty kyseisen yliopiston määrittelemä
koulutusala, joka joissakin tapauksissa määräytyy organisatoristen tekijöiden perusteella.
Esimerkiksi Oulun yliopiston kemian yksiköt on siirretty hallinnollisista syistä teknilliseen
tiedekuntaan, joten koulutusalan mukaan kemian opiskelijat tulisivat luokitelluiksi
teknillisille

aloille

luonnontieteellisten

alojen

sijaan.

Useiden

yliopistojen

koulutusohjelmanimet ovat myös muuttuneet tarkastelujaksolla ja useilla henkilöillä ei
aineistossa ole koulutusalaa määritelty lainkaan. Lisäksi esim. ruotsinkielisten ohjelmien
tunnistaminen on haastavaa. Jotta esimerkiksi tutkimuksissa käytetty termi ’kemian
opiskelija’ kuvaisi parhaiten henkilöitä, jotka opiskelevat kemiaa pääaineenaan, on
aineistoa käsiteltäessä valittu rivit koulutusohjelmanimen mukaan, ei aineistossa ilmoitetun
koulutusalan mukaan. Tutkimusten tuloksia tarkastellessa käytetään aineistossa käytettyä
termiä koulutusohjelma, vaikka virallinen termi kirjoitushetkellä on tutkinto-ohjelma. Kun
tarkastellaan koulutuksen nykytilaa tai tulevaisuutta, käytetään nykykäytännön mukaista
termiä.
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Taulukko 2: Määritelmät opiskelijoista tässä tutkimuksessa
Käsite

Määritelmä

Koulutusohjelma

Aineistossa ”Koulutusohjelmanimi”-kentässä määritelty koulutusohjelma. Termiä
käytetään kuvattaessa tutkimustuloksia tai koulutusta tutkimuksen ajalta 2006 2015.

Kemian
opiskelija

Henkilö, jolle on tutkitussa aineistossa merkitty koulutusohjelmanimeksi
Luonnontieteen kandi, Kemia.

Biokemian
opiskelija

Henkilö, jolle on tutkitussa aineistossa merkitty koulutusohjelmanimeksi
Luonnontieteen kandi, biotieteet

Yliopistoopiskelija

Tässä tutkimuksessa yliopisto-opiskelija on käytetystä aineistosta löytyvä henkilö,
joka opiskelee tai on opiskellut kandin tutkintoon johtavassa koulutusohjelmassa
vuosien 2006-2015 aikana ja on kirjoittanut ylioppilaaksi vuoden 2005 jälkeen.

Kirjoitettu aine

Suomen lukiossa opiskelleen opiskelijan ylioppilaskirjoituksissa kirjoittama aine.

4.2. Tutkimusmenetelmät ja aineisto

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista tutkimusta aineistosta, joka
sisältää korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon, VIRTA-opintotietopalvelun tiedot
yliopistoissa

opiskelleista

opiskelijoista

vuosilta

2006

–

2015

yhdistettynä

ylioppilastutkintorekisteristä saatuihin arvosanatietoihin. Aineistot yhdisti ja toimitti CSC
– Tieteen tietotekniikan keskus. 7 CSC (Centre for Scientific Computing) on suomalainen
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ICT-asiantuntijapalveluita tuottava yritys, joka tuottaa palveluita tutkimukselle,
koulutukselle, julkishallinnolle ja yrityksille.37 Aineisto sisältää muun muassa
opiskelijoiden

yksilöimistiedot,

ylioppilaskirjoitusten

arvosanat

ja

koulutusala/koulutusohjelmatiedot. Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty lisäksi mm.
ensisijaisuus-, koulutusohjelman aloituspäivämäärä- ja opiskeluoikeuden tila -sarakkeita.

4.2. Aineiston käsittely ja luokittelu

Aineistojen oikeellisuutta ja käyttökelpoisuutta erilaisiin tutkimuksiin mietittiin AVAINtutkimusyhteisössä laajalti. Tutkimusten hyödynnettävyyttä varten varmistettiin, että
aineistosta saatavat luvut kuvastavat todellista tilannetta riittävän tarkasti. Alkuperäinen
aineisto sisälsi kaikkien Suomen korkeakoulujen kaikki opiskelijat ja aineisto toimitettiin
Microsoft Excel-muodossa. Aineistossa kukin opiskeluoikeus on omalla rivillään. Rivien
yksilöinti suoritettiin opiskelijan HenkilöID-

sekä opiskeluoikeuden tunnistekenttien

mukaan. HenkilöID yksilöi sekä opiskelijan, että oppilaitoksen.
Lähes kaikissa yliopistojen koulutusohjelmissa on kandidaatin- ja maisterivaiheen
tutkinnoille oma opiskeluoikeutensa, joten maisteriksi opiskelevilla/opiskelleilla on
tiedostossa vähintään kaksi riviä. Koska tutkimuksessa selvitettiin opiskelijoiden
kirjoittamien aineiden lukumääriä, oli aineistoa käsiteltävä siten, että opiskelijan
kirjoittamat aineet ilmoitettiin tuloksissa vain kerran. Tämä toteutettiin siten, että
käytettävästä tiedostosta poistettiin maisterivaiheen opiskelijat sekä lisensiaatiksi ja
tohtoriksi opiskelevat, sillä kirjoitetut aineet ovat mukana jo opiskelijan kandidaatin
koulutusohjelman rivillä. Lääketieteen opiskelijat eivät suorita virallista kandidaatin tai
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maisterin pätevyyttä, vaan aloittavat suoraan lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmassa,
joten lääketieteen lisensiaatiksi opiskelevat ovat mukana aineistossa. Käsitellyssä
aineistossa ei siten esiinny suoraan maisterivaiheeseen valittuja opiskelijoita, mikä on
tarkoituksenmukainen rajaus AVAIN-työryhmän tutkimuksiin, sillä pääpaino on tutkia
lukiosta suoraan yliopistoihin valittuja opiskelijoita.
Aineistossa on mukana merkittävä määrä henkilöitä, joilla ei ole lainkaan
kirjoitettuja aineita. Heistä osa on valittu yliopistoon ammatillisen koulutuksen kautta,
mutta suurin osa on henkilöitä, jotka ovat kirjoittaneet ylioppilaaksi ennen vuotta 2006,
joten heidän kirjoittamiaan aineita ei näy aineistossa. Esimerkiksi Oulun yliopiston
yhteishaussa valittiin 1620 opiskelijaa keväällä 2016, joista 59 oli henkilöitä, joilla ei ollut
ylioppilastutkintoa.38 Koko Suomen kattavan aineiston osalta ei ollut käytössä vastaavaa
tilastoa, mutta oletetaan kaikkien ammatillisesta koulutuksesta yliopistoihin hyväksyttyjen
osuuden olevan pienehkö. Myöskään ulkomailla lukiotasoisen tutkinnon suorittaneilla ei
ole ylioppilaskirjoitusten tietoja aineistossa. AVAIN-työryhmän tutkimuksista rajattiin pois
kaikki henkilöt, joilla ei ollut tietoja ylioppilaskirjoitusten arvosanoista. Nykyaikainen
reaalikoe otettiin käyttöön vuonna 2006, joten sitä aiemmin kirjoittaneiden osalta ei ole
mahdollista saada vertailtavissa olevia tietoja reaaliaineiden arvosanoista.
Aineistossa voi olla useita rivejä, ns. duplikaatteja, saman HenkilöID:n omaavalle
henkilölle myös maistereiden-, lisensiaattien- ja tohtoreiden moninkertaisten rivien poiston
jälkeenkin. Useissa tapauksissa moninkertaiset rivit kuvasivat sitä, että henkilö on
vaihtanut koulutusohjelmasta toiseen, jolloin henkilöä voitiin tarkastella opiskelijana
useassa eri koulutusohjelmassa. Mikäli opiskelijalla oli useita rivejä, joissa oli sama
tutkinto-ohjelmanimi, oli useimmiten kyse siitä, että opiskeluoikeuden tila oli muuttunut
24

(aktiivinen/passivoitu). Tällöin kyseisistä riveistä poistettiin vanhimmat ja jätettiin
ainoastaan uusin rivi, jotta moninkertaisilla riveillä olevat arvosanat eivät aiheuttaneet
vääristymää tuloksiin.
Aineistoa käsiteltiin MS Office Excel-työkalulla, jonka avulla tunnistettiin
poistettavat tiedostot (moninkertaiset rivit, ei-kirjoittaneet, ym.) niissä tutkimuskohteissa,
joissa poistaminen on ollut tarpeen. Käytännössä aineistoista poistettiin ylimääräiset rivit,
jolloin tiedostojen koko pieneni ja käytettävyys parani. Osassa tutkimuksissa, kuten
ensisijaisuuden vaikutuksesta opiskeluoikeuden tilaan, oli mukana myös niitä opiskelijoita,
joilla ei kirjoitettavia aineita ole. Tutkimukseen käytetty aineisto räätälöitiin siten kunkin
tutkimuskohteen mukaisesti. Taulukossa 1 esitellään tässä tutkimuksessa käytetyt aineistot
ja niiden variaatiot.
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Taulukko 3: Tutkimuksissa käytetyt aineistot
Aineisto

Käyttökohde

Tarkempi määritys

Aineisto 1

Oulun yliopiston
tutkimukset

Oulun yliopistossa aloittaneet opiskelijat vuosilta 2006-2015 ja
heidän ylioppilaskirjoituksissa kirjoittamansa aineet. Poistettu rivit,
joissa sama HenkilöID ja sama tutkinto-ohjelmanimi sekä rivit, joissa
ei ollut kirjoitettuja aineita lainkaan.

Aineisto 2

Koko
Suomi,
kand+LL

Kaikissa Suomen yliopistoissa minkä tahansa alan kandin tai
lääketieteen lisensiaatin tutkintoa opiskelevat/opiskelleet vuosina
2006–2015. Poistettu rivit, joissa sama HenkilöID sekä sama
tutkinto-ohjelmanimi.

Aineisto 3

Koko
Suomi,
kand+LL
Putsattu

Aineistosta 2 poistettu myös rivit, joissa ei ole kirjoitettuja aineita
lainkaan.

Aineisto 4

Koko
Suomi,
Kemia/Biokemia
Putsattu

Aineistosta 3 otettu osa-aineisto, mukana vain kemian ja biokemian
opiskelijat.

Aineisto 5

Koko
Suomi,
Tohtorit,
Putsattu

Kaikissa Suomen yliopistoissa opiskelevat/opiskelleet, jotka
opiskelevat tohtorin tutkintoa vuosina 2006–2015. Poistettu rivit,
joissa sama HenkilöID sekä sama koulutusohjelmanimi. Poistettu eikirjoittaneet.
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5. TUTKIMUKSEN TULOKSET

5.1. Oulun yliopiston opiskelijoiden kirjoittamat aineet ja arvosanat

Oulun yliopiston opiskelijoiden ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettujen aineiden määriä
verrattiin koko Suomen yliopisto-opiskelijoihin (Aineistot: 1 ja 3). Vertailu suoritettiin
kaikille opiskelijoille, kemian opiskelijoille sekä biokemian opiskelijoille. Aineistosta
etsittiin ne aineet, joita Oulun yliopiston opiskelijat kirjoittivat eniten.
Arvosanajakaumien vertailu Oulun yliopiston opiskelijoiden sekä kaikkien
yliopisto-opiskelijoiden välillä suoritettiin matemaattisille aineille sekä äidinkielelle.
Arvosanajakaumat löytyvät värikoodattuina taulukkoina liitteestä 2.

5.1.1. Kaikki opiskelijat

Kuva 1 esittää Oulun yliopiston opiskelijoiden kirjoittamat aineet verrattuna koko Suomen
yliopisto-opiskelijoiden kirjoittamiin aineisiin nähden (Aineistot 1 ja 3).
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Oulun yliopiston opiskelijat

Koko Suomen yliopistojen opiskelijat

Kuva 1: Koko Suomen yliopisto-opiskelijoiden sekä Oulun yliopiston opiskelijoiden
ylioppilaskirjoituksissa kirjoittaen aineiden osuudet.
Kuvasta nähdään, ettei tuloksissa ole kovinkaan suuria eroja. Äidinkieltä,
keskipitkää Ruotsia ja LUMA-aineita on Oulun opiskelijoiden keskuudessa kirjoitettu
hieman vertailuaineistoa enemmän. Muita reaaliaineita, lyhyttä matematiikkaa ja lyhyttä
Saksaa puolestaan kirjoitettiin Oulun yliopistossa vähemmän vertailuaineistoon nähden.
Kielten eroavuudet selittyvät pääosin maantieteellisellä sijainnilla. Oulu yliopiston
rekrytointikunnat sijaitsevat Outi Kivelän tutkimusten
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mukaan, Kokkolaa lukuun

ottamatta, pääosin Suomen kieltä äidinkielenään puhuvien alueella, joten on luonnollista,
että Suomea äidinkielenään puhuvien osuus sekä ruotsia keskipitkänä kielenä opiskelevien
osuus on suurempi kuin Suomessa keskimäärin. Oulun yliopiston opiskelijoiden
kirjoittamien LUMA-aineiden hieman suurempi määrä ja muiden reaaliaineiden
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pienemmät määrät heijastavat sitä, että Oulun yliopiston opiskelijoista huomattavan suuri
osuus

opiskelee

teknillisessä-,

lääketieteellisessä-,

kauppatieteellisessä

ja

luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Oulun yliopiston yhdeksästä tiedekunnasta vain kolme
tiedekuntaa (arkkitehtuurinen -, humanistinen- ja kasvatustieteellinen tiedekunta) eivät
kuulu edellä mainittuihin.40

5.1.2. Kemian opiskelijat

Kuvassa 2 nähdään Oulun yliopiston kemian opiskelijoiden kirjoittamat aineet koko
Suomen vastaavaan aineistoon nähden (Aineistot 1 ja 3).
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Kuva 2: Koko Suomen kemian opiskelijoiden sekä Oulun yliopiston kemian opiskelijoiden
ylioppilaskirjoituksissa kirjoittamien aineiden osuudet.
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Kuvassa 2 nähdään, että kemian opiskelijat sekä Oulussa että koko Suomessa
kirjoittavat useimmiten äidinkieltä, pitkää englantia, pitkää matematiikkaa, kemiaa,
keskipitkää ruotsia, biologiaa ja fysiikkaa. Näitä on kirjoitettu selvästi eniten sekä Oulussa,
että koko Suomessa. Tutkimushypoteesissa ei oletettu kemian opiskelijoiden kirjoittaneen
biologiaa enemmän kuin fysiikkaa, joten biologian kirjoittaneiden suuri määrä oli yllättävä.
Oulun yliopistojen kemian opiskelijoiden kirjoittamat aineet vastaavat pitkälti koko
Suomen kemian opiskelijoiden kirjoittamia aineita. Äidinkielen, pitkän englannin ja lyhyen
ruotsin tuloksissa on vastaavia eroja kuin Kuvassa 1, jotka selittynevät edelleen
maantieteellisen sijainnin avulla. LUMA-aineissa ja muissa reaaliaineissa erot ovat hyvin
pienet, mutta koko Suomen kemian opiskelijat kirjoittivat jonkin verran enemmän
fysiikkaa kuin Oulun kemian opiskelijat.
Oulun yliopiston kemian opiskelijoiden kirjoittamien aineiden vertailu kaikki
Oulun yliopiston opiskelijoihin nähden löytyy liitteestä 3.

5.1.3. Biokemian opiskelijat

Kuvassa 3 nähdään Oulun yliopiston biokemian opiskelijoiden kirjoittamat aineet koko
Suomen vastaavaan aineistoon nähden (Aineistot 1 ja 3).
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Kuva 3: Koko Suomen biokemian opiskelijoiden sekä Oulun yliopiston biokemian
opiskelijoiden ylioppilaskirjoituksissa kirjoittamia aineita.

Kuvassa 3 nähdään, että biokemian opiskelijat sekä Oulussa että koko Suomessa
kirjoittavat useimmiten äidinkieltä, pitkää englantia, pitkää matematiikkaa, kemiaa,
keskipitkää ruotsia, biologiaa ja fysiikkaa. Kemian opiskelijoihin verrattuna biokemian
opiskelijat kirjoittivat biologiaa selvästi enemmän ja fysiikkaa vähemmän sekä Oulun
yliopistossa, että koko Suomessa.
Kuten kemian opiskelijoillakin, Oulun yliopistojen biokemian opiskelijoiden
kirjoittamat aineet vastaavat pitkälti koko Suomen biokemian opiskelijoiden kirjoittamia
aineita. Äidinkielen, pitkän englannin ja lyhyen ruotsin tuloksissa on vastaavia eroja kuin
Kuvassa 1, jotka selittynevät maantieteellisen sijainnin avulla. LUMA-aineissa ja muissa
reaaliaineissa erot ovat hyvin pienet.
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Oulun yliopiston biokemian opiskelijoiden kirjoittamien aineiden vertailu kaikkiin
Oulun yliopiston opiskelijoihin nähden löytyy liitteestä 3.

5.2. Kemian ja biokemian opiskelijoiden kirjoittamat aineet ja arvosanat

Koko Suomen kemian ja biokemian opiskelijoiden kirjoittamien aineiden määriä verrattiin
kaikkiin yliopisto-opiskelijoihin (Aineisto 3). Aineistosta etsittiin ensin ne aineet, joita
kemian opiskelijat kirjoittivat eniten. Sen jälkeen suoritettiin vertailu koko Suomen
vertailuaineistoon ja poistettiin aineet, joita ei ollut kirjoitettu yli 50 % ja joiden välillä ei
ollut merkittäviä eroja.
Arvosanajakaumia määritettäessä käytettiin lähtöaineistona kirjoitettujen aineiden
vertailuun käytettyjä aineita, joista valittiin kummallekin koulutusalalle oleellisimmat ja
eniten kirjoitetut aineet. Arvosanajakaumista muodostettiin pyramidijakaumat sekä
värikoodattu taulukko.

5.2.1. Kemian opiskelijoiden kirjoittamat aineet

Kemian opiskelijoiden ylioppilaskirjoitusten kirjoittamat aineet verrattuna kaikkien
yliopisto-opiskelijoiden vertailuaineistoon esitellään kuvassa 4 (Aineisto 3).
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Kuva 4: Koko Suomen kemian opiskelijoiden sekä kaikkien yliopisto-opiskelijoiden
ylioppilaskirjoituksissa kirjoittamia aineita.

Kuten kuvasta 4 nähdään, ei kielissä ole merkittäviä eroja vertailuaineistoon nähden.
Pienet erot selittynevät maantieteellisillä eroilla kuten kuvissa 1-3. LUMA-aineet sen sijaan
erottuvat oletusten mukaan selvästi vertailuaineistosta. Kemian opiskelijat ovat
kirjoittaneet 33,27 prosenttiyksikköä enemmän biologiaa ja 61,61 prosenttiyksikkö
enemmän kemiaa vertailuaineistoon nähden. Fysiikkaa ja pitkää matematiikkaa kemian
opiskelijat kirjoittivat myös selvästi enemmän. Lyhyen matematiikan osuus oli kemian
opiskelijoilla oletetusti selvästi pienempi kuin kaikilla opiskelijoilla.
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5.2.2. Kemian opiskelijoiden arvosanajakaumat

Kemian opiskelijoiden arvosanajakaumat esitetään kuvan 5 pyramidijakaumissa (Aineisto
3).
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Kuva 5: Koko Suomen kemian opiskelijoiden arvosanajakaumat eniten kirjoitetuissa
aineissa, Aineisto 3.
Kuvasta nähdään, että kemian opiskelijoiden kirjoittamien äidinkielen ja pitkän
matematiikan arvosanat painottuivat kohtuullisen tasaisesti arvosanan M ympärille.
Fysiikassa painopiste oli arvosanoissa C ja M ja kemiassa arvosanoissa M ja E. Lyhyen
matikan kirjoittaneita oli absoluuttisesti vähän, mutta arvosanat painottuivat kiitettäviin
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arvosanoihin E ja L. Arvosanojen vertailu kaikkiin yliopisto-opiskelijoihin nähden
esitetään kuvassa 6 (Aineisto 3).

Kemian
opiskelijoiden
arvosanat
I
A
B

Äidinkieli
suomi
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Englanti
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1
115
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10

C
M
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M
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11685
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Kuva 6: Koko Suomen kemian opiskelijoiden arvosanajakaumien vertailu eniten
kirjoitetuissa aineissa.
Kuva 6 esittää sekä kemian opiskelijoiden (ylempänä), että kaikkien yliopistoopiskelijoiden (alempana) arvosanojen jakautumista. Tummalla punaisella on esitetty
arvosanat, joita kirjoitettiin suhteessa vähiten ja tummalla vihreällä kaikkein eniten
kirjoitetut arvosanat. Vaaleammat värit ilmentävät keskimääräisempää yleisyysjärjestystä
suhteessa muihin arvosanoihin.

Valkoinen väri osoittaa kirjoitettujen arvosanojen

mediaanin. Kuvasta nähdään, että kemian opiskelijoiden arvosanajakaumat noudattivat
pitkälti koko Suomen yliopisto-opiskelijoiden arvosanoja. Kemian kohdalla erot olivat
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oletusten mukaisesti selvimmät. Kemian opiskelijoiden kirjoittamat kemian arvosanat
painottuivat arvosanoihin M ja E, kun taas kaikkien opiskelijoiden vertailuaineistossa
arvosanat painottuivat M:ään ja C:tä ja E:tä oli kirjoitettu suunnilleen yhtä paljon. Kemian
opiskelijoilla oli myös enemmän L-arvosanan kirjoittaneita ja vähemmän A:n ja B:n
kirjoittaneita. Pitkässä matematiikassa vertailuaineistossa oli paremmat arvosanat, mutta
lyhyessä matematiikassa kemian opiskelijoilla oli keskimäärin paremmat arvosanat.

5.2.3. Biokemian opiskelijoiden kirjoittamat aineet

Biokemian opiskelijoiden ylioppilaskirjoitusten arvosanajakaumat verrattuna kaikkien
yliopisto-opiskelijoiden vertailuaineistoon esitellään kuvassa 7 (Aineisto 3).
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Kuva 7: Koko Suomen biokemian opiskelijoiden sekä kaikkien yliopisto-opiskelijoiden
ylioppilaskirjoituksissa kirjoittamia aineita.
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Biokemian opiskelijoiden kirjoittamien aineiden jakaumat olivat useimmissa
aineissa hyvin samanlaiset kuin kemian opiskelijoilla. Kielissä erot vertailuaineistoon ovat
pienemmät kuin kemian opiskelijoilla. Kun verrattiin biokemian opiskelijoiden kirjoittamia
aineita koko Suomen vertailuaineistoon, huomattiin suurimmat erot biologiassa ja kemiassa,
kuten kemian opiskelijoillakin. Biokemian opiskelijat kirjoittivat biologiaa 57,75
prosenttiyksikköä

enemmän

ja

kemiaa

48,92

prosenttiyksikköä

enemmän

vertailuaineistoon nähden. Pitkän matematiikan kirjoittajia oli biokemian opiskelijoissa
noin 30 % enemmän, mutta fysiikan kirjoittajia lähes saman verran kuin vertailuaineistossa.
Lyhyttä matematiikka myös biokemian opiskelijat kirjoittivat huomattavan vähän.

5.2.4. Biokemian opiskelijoiden arvosanajakaumat

Biokemian opiskelijoiden arvosanajakaumat nähdään kuvassa 8 (Aineisto 3).
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Kuva 8: Koko Suomen Biokemian opiskelijoiden arvosanajakaumat eniten kirjoitetuissa
aineissa.
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Biokemian opiskelijoiden ylioppilaskirjoitusten arvosanat vastasivat hyvin pitkälle
kemian opiskelijoiden arvosanoja. Kuvasta nähdään äidinkielen, biologian ja englannin
kielen arvosanojen painottuneen M ja E arvosanoihin. Kemiassa ja pitkässä matematiikassa
kirjoitettiin eniten arvosanoja C, M ja E. Lyhyen matematiikan kirjoittajia oli vähän, mutta
arvosanat painottuivat hyviin arvosanoihin M, E ja L. Arvosanajakaumia voidaan verrata
kaikkien opiskelijoiden kirjoittamiin arvosanoihin kuvan 9 avulla (Aineisto 3).
Biokemian
opiskelijoiden
arvosanat
I
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B
C
M
E
L

Äidinkieli
suomi
3
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378
509
506
244
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32906
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Kuva 9: Koko Suomen biokemian opiskelijoiden arvosanajakaumien vertailu eniten
kirjoitetuissa aineissa.
Biokemian opiskelijoiden arvosanajakaumat vastaavat kielissä ja kemiassa aika
pitkälle kaikkien yliopisto-opiskelijoiden arvosanoja. Kuvan mukaan biologiassa
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biokemian

opiskelijoiden

arvosanat

painottuivat

E

ja

M-arvosanoihin

kuten

vertailuaineistossakin, mutta C-arvosanoja oli enemmän kuin L-arvosanoja, mikä
vertailuaineistossa oli päinvastoin. Pitkässä matematiikassa biokemian opiskelijoiden ja
vertailuaineiston arvosanat painottuivat C, M ja E-arvosanoihin, mutta Biokemian
opiskelijoilla oli toisaalta suhteessa vähemmän L-arvosanoja ja enemmän B-arvosanoja.
Lyhyessä matematiikassa biokemian arvosanat olivat odotetusti parempia kuin
vertailuaineistossa, kuten kemian opiskelijoillakin.

5.2.5. Biokemian opiskelijoiden aineyhdistelmät

Biokemian osalta tutkittiin myös kahta eri aineyhdistelmää:
•

Aineyhdistelmä 1: Lyhyt matematiikka, kemia ja biologia

•

Aineyhdistelmä 2: Pitkä matematiikka, kemia ja biologia

Kuvassa 10 esitetään aineyhdistelmien määrät sekä vaikutus ensisijaisuuteen ja
opiskeluoikeuden tilaan (Aineisto 3).

39

Kuva 10: Biokemian opiskelijoiden aineyhdistelmien vaikutus
Aineyhdistelmä 1 on selvästi harvinaisempi kuin aineyhdistelmä 2. Lyhyen
matematiikan opiskelijoita biokemian opiskelijoissa on huomattavan vähän ja suurimmalla
heistä on kirjoitettuna kemia ja biologia. Aineyhdistelmä 1:n kirjoittaneista ensisijaisesti
koulutusalan valinneita on kuitenkin selvästi enemmän ja vastaavasti opiskeluoikeuden
passivointeja ja opiskeluoikeudesta luopuneita on vähemmän kuin aineyhdistelmällä 2.

5.3. Opiskelupaikan vaihtamiseen ja ensisijaisuuteen liittyvät tutkimukset

Opiskelupaikan vaihtamiseen ja ensisijaisuuteen liittyvät tutkimukset suoritettiin ennen
moninkertaisten rivien sekä ei-kirjoittaneiden rivien poistoa. Kyseisten tutkimusten
tuloksilla on siten lähinnä viitteellinen arvo, ei täsmällistä tieteellistä arvoa. Kuitenkin
voidaan olettaa, että käsitelty aineisto oli ylimääräisten rivien suhteen kohtuullisen
homogeeninen, eli oletetaan ylimääräisten rivien esiintyvän samassa suhteessa koko
aineistossa. Virhemarginaalit pysynevät kohtuullisen pieninä ja lisätutkimuksia voidaan
täten tarkastella suuntaa antavina tutkimuksina, joiden pohjalta olisi mahdollista tehdä
tarkempia jatkotutkimuksia putsatuille aineistoille sekä mahdollisesti ottaa mukaan
laajemmin tutkittavia aihealueita ja määritellä käsiteltäviä tutkimuskohteita tarkemmin.
Koulutusalan ensisijaisuuteen ja passivointeihin liittyvät tutkimukset eivät olleet
alkuperäisessä tutkimussuunnitelmassa mukana, vaan ajatus niiden tutkimiseen syntyi
tutkimusten aikana ja esimerkiksi passivointien tutkimuksissa pyritään selittämään
ensisijaisissa tutkimuksissa ilmenneitä asioita. Tärkein yhteinen tekijä ylimääräisten
tutkimusten suorittamiselle oli etsiä aineistosta tekijät, jotka mittaavat opiskelijoiden
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motivaatiota. Opiskelijoiden motivaatioon liittyen tutkittiin sitä, kuinka monta prosenttia
opiskelijoista on valinnut oman koulutusalansa ensisijaiseksi sekä sitä, kuinka moni vaihtaa
toiseen tutkinto-ohjelmaan ja ensisijaisuuden vaikutusta vaihtamiseen. Opiskelijoiden
opiskeluoikeuden tilaa tutkittiin myös, jotta saatiin selville, onko ensisijaisuudella siihen
vaikutusta.
Biokemian ja kemian koulutusohjelmissa on oletetusti paljon henkilöitä, jotka
vaihtavat toiseen tutkinto-ohjelmaan tai jättävät koulutuksen kesken. Kemian ja biokemian
opiskelijat ovat tämän tutkimuksen mukaan kirjoittaneet usein pitkän matematiikan,
kemian ja biologian. Samat aineet ovat hyödyllisiä mm. lääketieteellisiin tiedekuntiin
hakevilla ja koulutusohjelmissa on huomattu trendi, jossa lääketieteellisten pääsykokeiden
aikana ja sitä ennen on kursseilla vähemmän osallistujia. Oletetaan, että opiskelijoissa on
paljon sellaisia, jotka ovat hakeneet lääketieteellisiin tiedekuntiin ja opiskelevat kemiaa tai
biokemiaa valmistautuakseen lääketieteellisten tiedekuntien pääsykokeisiin.
Tässä tutkimuksessa tutkittiin koulutusohjelman vaihtajien osalta nimenomaan
lääketieteellisiin tiekuntiin vaihtaneiden määriä ja profiileja. Vaihtamiseen liittyvät
tutkimukset suoritettiin koko Suomen kemian ja biokemian opiskelijoiden aineistolle.
Opiskelijoiden motivaatioon ym. liittyvät tutkimukset suoritettiin koko Suomen kemian ja
biokemian opiskelijoiden aineiston lisäksi koko Suomen kaikkien yliopisto-opiskelijoiden
aineistolle vertailua varten.

5.3.1. Lääketieteellisiin koulutusohjelmiin vaihtaneet
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Lääketieteellisiin koulutusohjelmiin vaihtaneiden osuudet vuosien 2006 ja 2015 aikana
kemian ja biokemian kandin koulutusohjelmissa opiskelleista ovat nähtävissä kuvassa 11.
Luvuissa ovat mukana myös ennen vuotta 2006 kirjoittaneet henkilöt (Aineisto 2).

Kuva 11: Koko Suomen kemian ja biokemian koulutusohjelmista lääketieteellisiin
koulutusohjelmiin vaihtaneet

Kuvasta 11 nähdään, että biokemialta vaihdetaan silloin tällöin kemialle ja
päinvastoin. Myös eläinlääketieteelliseen vaihdetaan satunnaisesti, mutta määrät ovat liian
pieniä

varsinaisia

koulutusohjelmissa

johtopäätöksiä
aloittaneet

varten.
ja

Sen

sijaan

myöhemmin

biokemian

ja

lääketieteellisen-

kemian
tai

hammaslääketieteellisen opiskelupaikan vastaanottaneiden määrät ovat riittävän suuria
tarkastelulle. Biokemian opiskelijoista vaihtaa lääketieteelliseen tiedekuntaan noin 6,6 %
ja kemian opiskelijoista noin 6,9 %. Hammaslääketieteelliseen vaihtaa kemialta 2,7 % ja
biokemialta 1,1 % opiskelijoista.
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5.3.2. Ensisijaisuus ja sen vaikutukset

Tutkittaessa kemian ja biokemian opiskelijoiden vaihtamista toiseen tutkinto-ohjelmaan,
saatiin selville, että ensisijaisesti tutkinto-ohjelman valinneet vaihtavat koulutusalaa
harvemmin. Tämän havainnon johdosta haluttiin tarkastella ensisijaisuutta ja sen
merkitystä

hieman

tarkemmin.

(Luonnontieteellisen

tiedekunnan

Kuvassa

12

koulutusohjelmat

esitetään
sekä

eri

koulutusalojen

vertailuaineistona

yksi

kauppatieteen – ja yksi tekniikan koulutusohjelma) ensisijaiseksi opiskeluohjelman
valinneiden suhteelliset osuudet.

Kuva
12:
Ensisijaisesti
luonnontieteellisiin
vertailukoulutusohjelmiin valittujen osuudet.
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koulutusohjelmiin

sekä

Ensisijaisuutta verrattaessa erot eri tutkinto-ohjelmien välillä eivät ole erityisen
suuret. Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa ensisijaisesti tutkinto-ohjelman vaihtaneita
on selvästi eniten (62,21 %). Kemian, biokemian ja maantieteen koulutusohjelmissa
opiskelijat ovat hakeneet keskimääräisesti useammin ensisijaisesti jollekin toiselle
koulutusalalle (alle 50 % ensisijaisia). Muiden luonnontieteellisen tiedekunnan
koulutusohjelmien ja vertailuaineistojen (liiketalous ja tietotekniikka) ensisijaisesti
tutkinto-ohjelmansa valinneiden osuus on 50 % - 55 %.

5.3.3. Eri koulutusohjelmien opiskeluoikeuksien passivoinnit

Kuvasta 13 nähdään opiskelijoiden opiskeluoikeuksien passivointien suhteelliset osuudet
(Aineisto 3).

Kuva 13: Yliopisto-opiskelijoiden opiskeluoikeuksien passivointien suhteelliset osuudet
luonnontieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmissa sekä vertailukoulutusohjelmissa.
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Kuvassa on mukana luonnontieteellisten tiedekuntien koulutusohjelmien sekä
kahden vertailutarkoituksessa mukaan otetun tutkinto-ohjelman opiskelijoiden passivoinnit.
Käytännössä opiskeluoikeus passivoidaan, jos ei kahtena peräkkäisenä vuonna ole
suorittanut

kursseja

luonnontieteellisen

lainkaan.

tiedekunnan

Tutkimuksen

perusteella

koulutusohjelmien

voidaan

todeta,

opiskeluoikeuksien

että

passivointi

vaihtelee huomattavasti aineesta riippuen. Pääosin ensisijaisesti opiskelualan valinneiden
opiskeluoikeuksia passivoidaan vähemmän (kuvassa oranssit pylväät), mutta matematiikan,
tilastotieteen ja maantieteiden kohdalla tilanne on päinvastainen. Maantieteiden kohdalla
on huomioitava, että passivointien absoluuttiset määrät ovat hyvin pienet, joten suoria
johtopäätöksiä tilastosta ei maantieteen kohdalla ole ehkä tarpeen tehdä. Kemian ja
matematiikan (mukaan lukien tilastotiede) opiskeluoikeuksia passivoidaan selvästi eniten.

5.3.4. Kandidaattien ja tohtoreiden kirjoittamien aineiden vertailu

Kandidaattien ja tohtoreiden kirjoittamien aineiden vertailu otettiin mukaan tähän
tutkimukseen, koska tiedot olivat helposti saatavissa. Kuvassa 14 nähdään kandidaattien ja
tohtoreiden kirjoittamat aineet (Aineistot 3 ja 5).
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Kuva 14: Kandidaattien ja tohtoreiden kirjoittamien aineiden vertailuja

Kuvasta on havaittavissa, että tohtoriksi opiskelevat ovat ylioppilaskirjoituksissa
kirjoittaneet muita useammin biologiaa ja matemaattisia aineita. Erityisen usein tohtoriksi
opiskelevat ovat kirjoittaneet kemiaa verrattuna kaikkien yliopisto-opiskelijoiden
vertailuaineistoon. Sen sijaan lyhyttä matematiikkaa ja reaaliaineita tohtoriksi opiskelevat
ovat kirjoittaneet vertailuaineistoa harvemmin. Tohtoreiden ylioppilaskirjoitusten
arvosanojen vertailu kaikkien yliopisto-opiskelijoiden kirjoittamiin arvosanoihin esitetään
kuvassa 15 (Aineisto 5).
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Kirjoitettu
arvosana
Tohtorit
I
A
B
C
M
E
L
Kaikki
I
A
B
C
M
E
L

Äidinkieli Englanti
suomi
pitkä

Ruotsi
keskipitkä

Biologia Fysiikka

Maantiede

Kemia

Matema- Matematiikka
tiikka
pitkä
lyhyt

2
26
105
474
748
793
606

1
34
178
398
671
988
613

2
48
108
318
438
633
397

0
4
21
82
206
359
241

0
7
58
163
276
416
303

0
2
7
21
55
99
82

0
15
55
193
334
411
336

2
42
123
311
496
676
560

1
21
23
72
98
138
134

260
3262
11121
31108
37020
32906
16314

214
4973
15101
26562
34389
40743
18579

109
3032
8607
16642
20965
23114
10335

21
749
2890
6660
9540
9987
4329

53
1584
5246
10508
11685
10481
3962

8
405
1218
3001
4378
5630
2832

27
1480
4792
9535
10984
9883
4116

314
3605
9532
18333
22964
21883
9823

154
1674
3944
7676
9337
10934
5890

Kuva 15 : Kandidaattien ja tohtoreiden kirjoittamien aineiden arvosanojen vertailua

Kuvasta nähdään selkeästi, että tulevat tohtoriopiskelijat ovat kirjoittaneet selvästi
parempia arvosanoja vertailuaineistoon nähden. Pelkästään L-arvosanojen rivejä
vertaillessa huomataan, että tulevat tohtorit ovat kaikissa tutkittavissa aineissa kirjoittaneet
paljon L-arvosanoja (vihreä väri), kun vertailuaineistossa L-arvosanoja on vähän (punainen
väri) tai vasta neljänneksi yleisin arvosana (valkoinen väri). Tulevien tohtoreiden
arvosanojen paremmuus on nähtävissä kaikissa tarkastelun kohteessa olevissa aineissa ja
myös kaikilta hyväksytysti kirjoitetuilta riveiltä tarkasteltuna nähdään selkeä ero.
Prosentuaalisiksi

arvoiksi

muutettuna

tilanne

olisi

värikoodaustakin

selvempi.

Tohtoriopiskelijoiden ylioppilaskirjoituksissa kirjoittamien aineiden määrää tutkittiin ja
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vertailtiin kaikkien yliopisto-opiskelijoiden kirjoittajien kirjoittamien aineiden määriin.
Kuva aiheesta löytyy liitteestä 4.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET

6.1. Tutkimushypoteesien toteutuminen

Tutkimusten hypoteesien toteutuminen esitellään taulukossa 4.
Tutkimuksen
kuvaus

Tutkimushypoteesi

Tutkimushypoteesi Tutkimushypoteesin toteutuminen
toteutui
/
ei
toteutunut

Oulun yliopiston
kemian ja
biokemian
opiskelijoiden
kirjoittamat
aineet

Oulun yliopiston kemian
ja biokemian opiskelijat
edustavat kohtuullisen
hyvin koko Suomen
kemian ja biokemian
opiskelijoita

Toteutui täysin

Oulun yliopiston kemian ja
biokemian opiskelijoiden
opiskelijaprofiilit ovat hyvin
samanlaisia koko Suomen kemian ja
biokemian opiskelijoiden kanssa

Kirjoitettujen
aineiden vertailu

Kemian ja biokemian
opiskelijat kirjoittavat
keskimäärin enemmän
laajaa matematiikkaa,
kemiaa ja fysiikkaa ja
biokemian osalta lisäksi
biologiaa

Toteutui täysin

Arvosanat kemian ja biokemian
opiskelijat kirjoittivat useammin
hypoteesissa mainittuja aineita.

LUMA-aineiden
arvosanojen
vertailu

Kemian ja biokemian
opiskelijat kirjoittavat
kohtuullisen hyviä
arvosanoja LUMAaineissa.

Toteutui osittain

Kemian ja biokemian opiskelijoiden
arvosanat olivat osassa LUMAaineista parempia, mutta eivät
kaikissa.

Kirjoitettujen
aineyhdistelmien
vertailu

Oletetaan, että lyhyttä
matematiikka sisältävää
aineyhdistelmää on
kirjoitettu vähemmän.

Toteutui täysin

Aineyhdistelmää kemia, biologia ja
pitkä matematiikka kirjoitettiin
selvästi useammin kuin
aineyhdistelmää kemia, biologia ja
lyhyt matematiikka.

Lääketieteellisiin
tiedekuntiin
vaihtaneet

Oletetaan, että kemialta ja Toteutui vain
biokemialta vaihdetaan
osittain
usein lääketieteellisiin
tiedekuntiin.

Vaihtajien määrä lääketieteellisiin
tiedekuntiin oli oletettua pienempi
molemmissa koulutusohjelmissa.

Ensisijaisuuden
vaikutus

Koulutusohjelman
ensisijaisesti valinneiden

Useimmissa LUMA-aineissa
ensisijaisesti koulutusohjelman

Toteutui osittain

49

opiskelumotivaatio on
korkeampi.

valinneiden opiskeluoikeuksia
passivoitiin vähemmän.

Opiskeluoikeuden
passivointien
vertailu

Fysiikan, matematiikan ja Toteutui osittain
kemian opiskelu jätetään
useammin kesken muihin
aineisiin verrattuna.

Fysiikan, matematiikan ja kemian
opiskeluoikeuksia passivoidaan
usein, mutta ovat samassa linjassa
muiden LUMA-aineiden kanssa.

Kirjoitettujen
aineiden vertailu

Tohtoriksi opiskelevilla
on enemmän kirjoitettuja
aineita lukiossa ja
paremmat arvosanat.

Kirjoitettuja aineita ei ole erityisen
paljon enemmän, mutta kirjoitetut
aineet ovat erilaisia. Arvosanat ovat
selvästi parempia.

Toteutui osittain

Taulukko 4: Tutkimushypoteesien toteutuminen
Taulukosta nähdään, että kaikki hypoteesit täyttyivät joko täysin tai osittain.
Hypoteesien toteutumisten syitä ja johtopäätöksiä käydään läpi tulevissa kappaleissa.

6.2. Tutkimuksen johtopäätökset

Opetusministeriön ”Valmiina valintoihin” -julkaisun mukaan oppilaitosten tulisi lisätä
ylioppilastutkintoon perustuvia todistusvalintoja. Julkaisussa ehdotetaan valintaa rajatusti
1-3 kirjoitetun ylioppilasarvosanan mukaan. Johtopäätöksissä pohditaan kappaleessa 4
esiteltyjä

tuloksia

nimenomaan

opiskelijavalintojen

kehittämisen

näkökulmasta.

Tutkimuksen valossa kemian opiskeluohjelman suurin haaste on opiskeluoikeuksien
passivointien huomattava määrä ja passivointien osuus on merkittävä myös biokemialla.
Oleellista olisi löytää tekijät, jotka vaikuttavat valmistumistodennäköisyyksiin ja
suunnitella opiskelijavalinta siten, että valmistumisaste olisi mahdollisimman korkea.
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6.2.1. Kemian opiskelijat

Kemian opiskelijoiden useimmin kirjoittamat aineet olivat pitkä englanti, äidinkieli Suomi,
pitkä matematiikka, biologia, kemia, lyhyt ruotsi ja fysiikka. Kun pohditaan kemian
opiskelijoiden ylioppilaskirjoituksissa kirjoittamia aineita mahdollisia opiskelijavalintojen
uudistuksia ajatellen, on merkittävää huomioida, että kemialla on ollut suoravalinta
ylioppilastodistuksen mukaan jo useita vuosia. On siis mahdollista, että nykyiset
valintakriteerit ovat jo osaltaan vaikuttaneet kemian opiskelijoiden kirjoittamiin aineisiin.
Opiskelijavalintojen suoravalinnan kehittämisessä esimerkiksi kemian kirjoitusten
arvosanan painottaminen tai jopa kemian kirjoittamisen vaatiminen voisi karsia hakijoista
sellaiset, jotka eivät ole motivoituneet opiskelemaan kemiaa. Fysiikan kirjoittaneita ei
kemian opiskelijoissa ole erityisen paljon, mutta fysiikan osaaminen korreloi usein kemian
osaamisen kanssa, joten fysiikan kirjoittamisella voisi olla positiivinen merkitys
opiskelijavalinnoissa. Laajan matematiikan merkitys myös kemialla on kiistaton, mutta
myös lyhyen matematiikan kirjoittaneiden on mahdollista opiskella kemiaa. Lyhyen
matematiikan kirjoittaneilta voisi kuitenkin edellyttää kemian ja mahdollisesti myös
fysiikan tai biologian kirjoittamista, jotta valitulla olisi riittävä matemaattisten aineiden
tausta. Jos henkilö on opiskellut lukiossa vain pakolliset kurssit matemaattisista aineista,
on syytä olettaa, että hänellä ei ole motivaatiota kyseisiin aineisiin.
Äidinkielen ja englannin osaaminen ovat oleellisia taitoja kemian opiskelijoille.
Erityisesti äidinkielen hyvä hallinta helpottaa kurssien suorittamista. Äidinkielen
osaamisen erityinen painottaminen suosisi toisaalta tyttöjä.41 Englannin osaaminen auttaa
opinnoissa myös, sillä osa opiskelumateriaaleista ja kursseista on englanniksi ja heikko
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englannin kielen taito voi aiheuttaa ongelmia kurssien suoritukseen. Englannin kielen
painottaminen suosii poikia, joten sekä äidinkielen ja englannin suosiminen tasapainottaa
sukupuolijakaumaa. Toisaalta osa matemaattisesti suuntautuneista opiskelijoista oppii
kieliä ja kirjoittamista silloin kun se on välttämätöntä, eli heikoillakin englannin ja
äidinkielen arvosanoilla on mahdollista pärjätä, jos opiskelumotivaatio on hyvä.
Jos ”Valmiina valintoihin” -julkaisun ehdottama kolmen aineen yhdistelmävalinta
toteutuisi, olisi kemian osalta hyvä painottaa kemiaa, pitkää matematiikkaa ja
äidinkieltä/englantia. Näiden lisäksi ensisijaisuudesta olisi hyvä saada 5 pistettä ja
toissijaisuudesta 2 pistetä.
Oulun yliopiston AVAIN-keskuksen tutkimuksissa (Jouni Pursiainen, 2017)
tutkittiin sitä, miten ylioppilaskirjoituksissa kemian kirjoittaneet sijoittuvat eri
koulutusaloille. Kuvasta 16 nähdään, että kemian kirjoitti 14,7 % ylioppilaista.
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Kuva 16: Kemian kirjoittaneiden sijoittuminen yliopistojen koulutusohjelmiin

Kuvasta nähdään, että kemian kirjoittaneet sijoittuvat luonnontieteellisiin
tiedekuntiin vasta kuudenneksi yleisimmin. Lääketieteellisten tiedekuntien sekä farmasian
opiskelijoista yli 65 % on kirjoittanut kemian, kun vastaava luku luonnontieteellisen
tiedekuntien opiskelijoilla on alle 50 %. Opiskelijavalintojen painottamisessa
suoravalintoihin on hyvä huomioida myös se asia, että esimerkiksi kemian kirjoittaneet
tähtäävät mahdollisesti ensisijaisesti jollekin toiselle koulutusalalle, joten pelkästään
kemian arvosanaan painottuva suoravalinta ei välttämättä palvelisi tarkoitusta.
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6.2.2. Biokemian opiskelijat ja aineyhdistelmät

Biokemian opiskelijoiden useimmin kirjoittamat aineet olivat pitkä englanti, äidinkieli
Suomi, pitkä matematiikka, biologia, kemia, lyhyt ruotsi ja fysiikka. Biokemialla on ollut
suoravalinta ylioppilastutkinnon mukaan ja toisena vaihtoehtona pääsykoe. Biokemialle on
ollut huomattavan paljon hakijoita opiskelupaikkoihin nähden, joten opiskelijavalinta
pelkän ylioppilastodistuksen mukaan saattaisi olla haastavaa.
Biokemian opiskelijoiden valitseminen suoraan äidinkielen, pitkän matematiikan,
kemian ja biologian mukaan voisi suuresta hakijamäärästä johtuen painottua tyttöihin, jotka
kirjoittavat edellä mainittuja aineita poikia paremmin.41 Toisaalta samat kriteerit
painottuvat lääketieteellisiin tiedekuntiin hakiessa ja jos pääsykoe poistetaan, karsitaan
samalla myös niitä, jotka olivat motivoituneita lukemaan pääsykokeeseen.
Biokemian opiskelijoita tutkittaessa huomattiin, että vaikka passivointien osuus oli
kohtuullisen suuri (~17 %), oli määrä merkittävästi pienempi (alle 10 %) tarkasteltaessa
ensisijaisesti koulutusohjelmaan valinneita. Biokemian opiskelijavalinnoissa parhaan
valmistumisasteen

tuottavaa

opiskelijavalintaa

suunniteltaessa

olisi

hyvä

ottaa

ensisijaisuuden merkitys huomioon siten, että ensisijaisuudesta saatavaa pistemäärää
kasvatettaisiin esim. 4-6 pisteeseen nykyisen kolmen sijaan. Opiskeluissa pärjäämisen
kannalta kemian, biologian ja matematiikan arvosanat ovat tärkeitä. Pitkä matematiikka on
tärkeä, mutta kuten kemian opiskelijoiden kohdalla todettiin, opiskelu olisi mahdollista
myös erittäin hyvin lyhyen matematiikan kirjoittaneille, mutta tällöin olisi hyvä edellyttää
kemian kirjoittamista sekä painottaa esimerkiksi myös fysiikkaa, jotta opiskelijalla olisi
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riittävät matemaattiset valmiudet suoriutua opinnoista. Myös äidinkielen ja englannin
kielen menestyksellä on tärkeä merkitys kuten kemian opiskelijoillakin (vrt. kappale 5.2.2.).
Jos ”Valmiina valintoihin” -julkaisun ehdottama kolmen aineen yhdistelmävalinta
toteutuisi, olisi biokemian osalta hyvä painottaa kemiaa, biologiaa ja pitkää matematiikkaa/
äidinkieltä/englantia. Biokemialle kolme ainetta olisi mielestäni liian vähän, vähintään
neljä olisi tarpeen ja viisi ihanteellinen vaihtoehto. Näiden lisäksi ensisijaisuudesta olisi
hyvä saada 4-6 pistettä ja jos mahdollista, niin valinnaisten kemian ja biologian kurssien
suorittamisesta voisi ansaita jonkun lisäpisteen.

6.2.3. Lisätutkimukset

Kemialta ja biokemialta lääketieteellisiin tiedekuntiin vaihtaneet opiskelijat

Tulosten mukaan lääketieteellisiin tiedekuntiin vaihtoi 6 – 7 % kemian ja biokemian
opiskelijoista. Jos vertaa lukua esimerkiksi opiskeluoikeuksien passivointeihin (25 – 30 %),
ei lääketieteellisiin tiedekuntiin vaihtamista voi pitää erityisen suurena ongelmana. Jos
opiskelijavalintaa tultaisiin jatkossa muuttamaan siten, että ensisijaisuudesta saisi
enemmän pisteitä, voisi tämän tutkimuksen tuloksiin liittyen olettaa vaihtajien osuuden
pienenevän lisää.
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Ensisijaisuus ja sen vaikutukset

Tutkimuksissa todettiin ensisijaisesti kyseiseen opiskelupaikkaan valittujen olevan
motivoituneempia opiskelemaan. Nykyisellä systeemillä opiskelija saa kolme pistettä
opiskelijavalinnan pisteisiin lisää, mikäli valitsee koulutusalan ensisijaiseksi. Mikäli
jatkossa olisi mahdollista saada ensisijaisuudesta enemmän pisteitä, voisi sillä tämän
tutkimuksen valossa olla positiivinen vaikutus opiskelijoiden valmistumiseen. Toisaalta
moni kemialta tai biokemialta valmistuneista haki alun perin ensisijaisesti johonkin toiseen
tiedekuntaan, joten ei liene oleellista rajoittaa ei-ensisijaisesti hakeneiden määrää
merkittävästi.
Jos ensisijaisuudesta saatavien pisteiden määrää nostettaisiin esimerkiksi neljään tai
viiteen ja toissijaisesta vaihtoehdosta saisi 1-2 pistettä, voisi tutkinto-ohjelmaan valituissa
olla keskimäärin enemmän henkilöitä, jotka valmistuisivat kyseisestä tutkinto-ohjelmasta
ja vähemmän niitä, joiden opiskelu jää kesken tai jotka vaihtavat toiseen tutkintoohjelmaan. Hyvin ylioppilaskirjoituksissa menestyneillä olisi kuitenkin mahdollisuus tulla
valituksi, vaikka eivät saisikaan ensisijaisuuspisteitä.

Opiskeluoikeuksien passivoinnit

Kemian ja biokemian opiskeluoikeuksia passivoidaan huomattavan paljon. Useamman
kuin joka kolmannen kemian opiskelijan opiskeluoikeus passivoidaan ja tämä on
tutkimusten mukaan suurin hävikki kemian opiskelijoista. Biokemian opiskelijoiden
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kohdalla ongelma ei ole aivan yhtä suuri. Tutkinto-ohjelman kehittämiseksi olisi tärkeää
selvittää jatkotutkimuksilla, miksi opiskeluoikeuksia passivoidaan niin paljon.

Tohtoripolku

Tohtoriksi asti kouluttautuneet pärjäsivät huomattavasti muita yliopisto-opiskelijoita
paremmin ylioppilaskirjoituksissa. Tätä tietoa olisi mahdollista hyödyntää siten, että hyvin
ylioppilaskirjoituksissa menestyneiden opiskelijoille voisi tarjota erilaisia opiskelupolkuja
opiskelun aikana. Opiskelijoille voisi tarjota mahdollisuutta opiskella hieman nopeampaan
tahtiin tai suorittaa enemmän syventäviä kursseja. Lisäksi heitä voisi motivoida kertomalla
esimerkiksi jatko-opintokelpoisista kursseista jo maisteriopintojen aikana.

6.3. Mahdolliset jatkotutkimukset

Käytetystä aineistosta olisi mahdollista tehdä lukuisia asiaan liittyviä lisätutkimuksia.
Tässä dokumentissa esitettyä tutkimusta olisi mahdollista laajentaa käsittämään muiden
koulutusohjelmien opiskelijoita. Monia muita koulutusohjelmia ollaan parhaillaan
tutkimassa, mutta useita on vielä tutkimatta. Yliopistojen välisiä vertailuja olisi myös
mahdollista tehdä.
Kemian opiskelijoiden huomattavan suurta passivoijien opiskeluoikeuksien määrää
olisi syytä selvittää jatkotutkimuksilla.

Asiaa voisi tutkia tässäkin tutkimuksessa

käytetyistä aineistoista kvantitatiivisesti ja selvittää, onko sama trendi havaittavissa
opiskelupaikasta luopuneiden kesken. Olisi hyvä selvittää, onko heikolla menestyksellä
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ylioppilaskirjoitusten äidinkielen tai pitkän matematiikan kokeessa vaikutusta asiaan. Olisi
myös hyödyllistä selvittää, jääkö opiskelu useammin kesken niiltä henkilöiltä, jotka eivät
ole kemiaa kirjoittaneet lainkaan. Myös kvalitatiivinen tutkimus keskeyttäneiden
opiskelijoiden sekä kaikkien opiskelijoiden osalta voisi olla hyödyllinen asian
selvittämiseksi. Tämä tutkimus ei kerro, mitkä syyt opiskelijoilla oli jättää koulutus kesken
ja olisi mielenkiintoista kuulla, noudattavatko keskeyttäneiden henkilökohtaiset
ominaisuudet,

opiskeluidentiteetti

ja

opiskeluun

liittyvät

sosiaaliset

suhteet

keskeyttäneisiin liittyvissä tutkimuksissa mainittuja tekijöitä. Olisi mielenkiintoista tutkia
myös, onko kemian opiskelussa merkittävää piilo-opintosuunnitelmaa.
Kemian ja biokemian opiskelijoiden osalta tutkimusta voisi laajentaa käsittämään
sukupuolten väliset erot tai esimerkiksi opiskelijan iän vaikutukset valmistumisaikoihin,
mikäli aineistoon saisi mukaan tiedon opiskelijan syntymävuodesta. Myös opiskelupaikan
vaihtamista olisi mahdollista tutkia laajemmin siten, että selvitettäisiin, mihin
koulutusohjelmiin kemialta ja biokemialta yleisimmin vaihdetaan. Esisijaisuuden
vaikutuksia olisi mahdollista tutkia vielä laajemmin.
Suoraan maisteriohjelmiin valittujen opiskelijoiden valmistumisaikoja olisi
mahdollista

tutkia

sekä

aiempien

tutkintojen

opiskelumotivaatioon.
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vaikutusta

opiskeluaikoihin

ja

7. YHTEENVETO

Tässä tutkimuksen tuloksena löydetyt Kemian ja biokemian opiskelijoiden taustatekijät
ovat hyvin selkeät. Kemian opiskelijat kirjoittavat oletetusti useammin kemiaa sekä
biologiaa ja pitkää matematiikkaa vertailuaineistoon nähden. Arvosanajakaumat
muistuttavat pitkälti vertailuaineistoa muiden kuin kemian kohdalla. Kemian arvosanat
ovat keskimäärin paremmat kemian opiskelijoilla. Kemian nykyinen valintajärjestelmä
perustuu ylioppilaskirjoitusten arvosanoihin, joten suuria ei muutoksia ei kemian osalta ole
tulossa. Mikäli uudistusten jälkeen kemian opiskelijavalintaan vaikuttaisi neljä ainetta,
suositellaan aineiksi valittavan: Äidinkieli, pitkä matematiikka, kemia ja englanti.
Ensisijaisuuden vaikutus opiskeluoikeuden tilaan oli kiistaton, joten ensisijaisuudesta olisi
hyvä antaa enemmän pisteitä nykyiseen kolmeen verrattuna. Esimerkiksi ensisijaisuudesta
voisi olla mahdollista saada 5 pistettä ja toissijaisuudesta 2 pistettä opiskelijavalintoihin.
Biokemian osalta tilanne vastaa kemian tilannetta hyvin pitkälle. Myös biokemian
opiskelijoiden opiskelijaprofiilit olivat odotetun kaltaisia, eli ylioppilaskirjoituksissa
useimmin

kirjoitettuja

aineita

olivat

kemia,

biologia

ja

pitkä

matematiikka.

Arvosanajakaumat olivat hieman kemian opiskelijoiden vastaavia arvosanoja parempia.
Biokemialla on ollut käytössä pääsykokeeseen perustuva opiskelijavalinta todistusvalinnan
rinnalla, joten valintaprosessiin olisi tulossa selviä muutoksia. Teoriaosuuden mukaan
pääsykoejärjestelmä koetaan ongelmalliseksi niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Irlannissa
lukion päättökokeen hyödyntämisestä on hyviä kokemuksia ja malli saattaisi toimi
Suomessa myös biokemian opiskelijavalinnassa. Myös kemian ylioppilastodistusvalinnan
onnistumisen osalta voisi olettaa sen toimivan myös biokemian opiskelijavalinnassa.
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Ylioppilastodistuksen parempi hyödyntäminen Biokemian opiskelijavalintaan saattaisi
selkeyttää valintatilannetta, mutta painotettavien aineiden valinta on suuren kilpailun
johdosta erittäin tärkeää. Opiskelijavalintaperusteisiin olisi ylioppilastodistuksesta hyvä
ottaa mukaan äidinkielen, kemian, biologian, englannin ja pitkän matematiikan arvosanat.
Mikäli viittä ainetta olisi mahdoton käyttää, olisi pitkän matematiikan pois jättäminen ehkä
tasapuolisempi vaihtoehto englantiin tai äidinkieleen nähden, sillä äidinkielen
painottaminen suosisi tyttöjä ja englannin painottaminen suosisi poikia. 41,42
”Valmiina valintoihin” -julkaisu on aiheuttanut paljon keskustelua mm.
sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi lehtien keskustelupalstoilla pelätään sitä, että ne
uudistus heikentää pysyvästi niiden opiskelijoiden mahdollisuuksia tulla valituksi, jotka
eivät lukion aikana ole riittävän motivoituneita panostamaan arvosanoihin. Käytännössä
kaavailtu uusi prosessi saattaisi suosia hieman tyttöjä, jotka jo nykyään tulevat valituksi
korkeakouluihin keskimääräistä aiemmin poikien asepalveluksen takia. ”Valmiina
valintoihin” -julkaisussa mainittiin ylioppilasarvosanojen korotusmahdollisuuksien
nousevan kahteen kertaan nykyisestä yhdestä mahdollisesta uusimiskerrasta poiketen.
Ylioppilasarvosanojen
opiskelijavalintoja

korotusmahdollisuus

uudistettaessa.

43

on

mielestäni

Korotusmahdollisuuden

avainasemassa

rajaaminen

sulkisi

mahdollisesti valintojen ulkopuolella henkilöitä, jotka motivoituvat opiskelemaan vasta
lähempänä opiskelijavalintaa sekä myös oppimis- ja keskittymistyyppisistä vaikeuksista
kärsiviä. Myös aikuisopiskelijoille voisi olla hyödyllistä sallia vielä useampia
korotusyrityksiä.
”Valmiina valintoihin” -julkaisu ei suoraan oleta kaikkia pääsykokeita korvattavan,
vaan esimerkiksi lääketieteellisiin tiedekuntiin on hakijoita niin paljon, että suoravalintaan
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tulisi

todennäköisesti

liian

paljon

ylioppilaskirjoituksissa

Laudaturin

arvoisesti

menestyneitä, joten valintaprosessista tulisi hankala ja saattaisi johtaa tilanteeseen, että
tasa-arvoisia hyviä hakijoita on liian paljon. Yksi mahdollisuus olisi, että hyödynnettäisiin
sekä suoravalintaa että pääsykokeita. Osa hakijoista voitaisiin valita suoraan
ylioppilastodistuksen perusteella ja osa kutsuttaisiin pääsykokeisiin ylioppilaskirjoitusten
perusteella.
Myös ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden asema puhuttaa, sillä nykyään
esimerkiksi kemian tutkinto-ohjelmaan on voinut päästä ammattikoulusta pääsykokeiden
kautta. Valmiina valintoihin -julkaisussa mainittiin tietyille kursseille osallistumisen ja
niissä menestymisen hyödyntämistä opiskelijavalinnoissa. Kurssien kautta olisi
mahdollista seurata hakijoita ja heidän sitoutumistaan ja motivoituneisuuttaan pidemmällä
aikavälillä.
Opiskelijavalintojen

uudistamiselle

on

varmasti

tilausta,

mutta

helppoa

uudistustapojen valitseminen ei todennäköisesti tule olemaan. Kaikille sata prosenttisesti
tasapäistä valintamenettelyä on mahdoton toteuttaa, mutta taustatutkimuksia olisi varmasti
tarpeellista jatkaa, jotta tulevissa opiskelijavalintaprosesseissa saavutettaisiin sekä
opiskelijoiden, että koulutusohjelmien kannalta paras lopputulos. On tärkeää mahdollistaa
sellainen koulutusjärjestelmä, joka takaa opiskelijalle tasavertaiset mahdollisuudet
opiskelijavalinnassa hyväksytyksi tulemiselle taloudellisesta tilanteesta riippumatta.
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kaikkiin Oulun yliopiston opiskelijoihin nähden
3. Tohtoriopiskelijoiden kirjoittamien aineiden määrä kaikkiin yliopisto-opiskelijoihin
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