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Johdanto 

Koulutus on keskeinen tekijä, jonka kautta ihmiset sijoittuvat erilaisiin tehtäviin 

työelämässä (Nurmi 1997: 9). Kansainvälisesti verrattuna koulutusurat ovat Suomessa 

huomattavan pitkiä (Kupiainen, Marjanen, Hautamäki 2016: 93): 15-vuotiaiden 

keskimääräinen jäljellä oleva opiskeluaika on OECD-maiden pisin, keskimäärin 8,5 

vuotta (Opetusministeriö 2010: 10). Ammattikorkeakoulututkintojen ja yliopistojen 

perustutkintojen aloittamisikä on keskimäärin 21 vuotta, mutta jopa viidennes aloittajista 

on yli 26-vuotiaita (Hautamäki ym. 2012: 16). Uusista ylioppilaista samana vuonna 

opintojaan jatkaa vain noin kolmannes (Opetusministeriö 2016: 9), ja muutamaa vuotta 

aikaisemmin määrä oli vain noin joka viidennes (Hautamäki ym. 2012: 16). Pitkä 

koulutusura voi olla kansantaloudellinen ongelma, jos pitkään opiskelevien työelämään 

siirtyminen myöhästyy (Opetusministeriö 2010: 10).  

Suomessa väestön työllisyyttä ja työelämään sijoittumista on pyritty viime vuosina 

kehittämään parantamalla koulutusjärjestelmän tehokkuutta. Koulutuksen kehittämisen 

taustalla on laaja koulutuspoliittinen tavoite vahvistaa elinkeinoelämän kilpailukykyä 

(Hautamäki ym. 2010: 15). Koulutusjärjestelmän tehokkuuden merkitys talouskasvun 

turvaajana on kasvanut, sillä väestörakenne on muuttumassa, kun ikääntyneiden osuus 

väestöstä jatkaa kasvuaan (Opetusministeriö 2010: 10).  

Työelämään siirtymisen nopeuttaminen on myös yksi pääministeri Juha Sipilän 

hallituksen strategisen hallitusohjelman kärkihankkeista (Valtioneuvoston kanslia 2016). 

Työelämään siirtymistä halutaan nopeuttaa esimerkiksi kehittämällä lukiokoulutusta niin, 

että se tukee paremmin jatko-opintoihin sijoittumista. Ylioppilaskirjoitustulosten 

laajempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnassa on herättänyt paljon 

keskustelua puolesta ja vastaan. Jotta ylioppilaskirjoitustuloksia voidaan paremmin 

hyödyntää korkeakoulujen opiskelijavalinnassa, on tärkeä tietää, millaisia opiskelijoita 

korkeakouluihin on aikaisemmin valikoitunut.  

Tämä pro gradu -tutkielma on osa Oulun LUMA-keskuksen AVAIN-

tutkimusyhteisön toimintaa. Oulun LUMA-keskuksen tavoitteena on luonnontieteiden-, 

matematiikan- ja teknologian opetuksen, oppimisen ja harrastuneisuuden edistäminen ja 
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tukeminen kaikilla kouluasteilla (Oulun yliopiston LUMA-keskus). AVAIN-

tutkimusyhteisö on tehnyt pääasiassa rekisteriaineistoihin perustuvia tutkimuksia, joiden 

tarkoituksena on selvittää opintopolkuja ja opiskelijavalintojen taustatekijöitä.  

Tutkielman tarkoituksena on tuoda esille uutta tietoa Oulun ammattikorkeakoulun 

opiskelijoiden lukiotaustasta. Oulun ammattikorkeakoulu on monipuolinen koulutuksen 

tarjoaja, joka järjestää koulutusta viidellä eri koulutusalalla lähes kolmessakymmenessä 

eri ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutusohjelmassa. Tutkielmassa 

perehdytään siihen, kuinka ylioppilaskirjoitusten ainevalinnat ja kirjoitusmenestys 

vaikuttavat suuntautumiseen Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijarekrytoinnissa. 

Lisäksi tarkastelen opiskelijavalintoja myös sukupuolisegregaation näkökulmasta. 

Tutkielman tulokset perustuvat kvantitatiiviseen rekisteriaineistoon, jossa oppilaitosten 

rekisteritietoihin on yhdistetty ylioppilastutkintolautakunnan tietoja. Saatavilla olevista 

tiedoista tutkielmassa hyödynnettiin esimerkiksi koulutusalatietoja sekä 

ylioppilaskirjoitusten ainevalinta- ja arvosanatietoja. 

Korkeakouluopiskelijoiden lukiotaustan tutkimus on tärkeää, sillä jatko-opintoihin 

liittyviä tärkeitä valintoja joudutaan tekemään jo nuorena. Lukiossa tehtyjen valintojen 

merkitys kasvaa entisestään, kun opiskelijavalintaa kehitetään enemmän 

ylioppilaskirjoitustuloksiin pohjautuvaksi.  Oikeat valinnat lukiossa voivat helpottaa 

halutun opiskelupaikan saamista myöhemmin. Korkeakouluihin valittujen opiskelijoiden 

lukioaikaiset ainevalinnat kertovat valintoihin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. 

Tutkimuksen aihe on ajankohtainen ja tärkeä, sillä opiskelijoiden taustan tuntemus 

helpottaa opiskelijarekrytoinnin ja koulutuksen kehittämistä. Lisäksi Oulun 

ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteistyö tulee tiivistymään entisestään 

tulevaisuudessa, kun Oulun ammattikorkeakoulu muuttaa yliopiston kanssa samoihin 

tiloihin Linnanmaalle, ja uusi yhteiskampus aloittaa toimintansa.  

 

 

 

 



5 

 

Tutkimuksen tausta 

Opiskelijavalinnan kehittäminen 

Kaksituhattaluvulla opiskelijavalinnat ovat nousseet erityiseksi opintojen sujuvuuden 

kehittämisen kohteeksi (Honkimäki 2006: 237). Opiskelijavalinnalla tarkoitetaan 

oppilaitoksessa käytössä olevia erityisiä mekanismeja, joilla opiskelijoita luokitellaan ja 

valitaan hakijoiden joukosta erityisesti, kun opiskelupaikkojen kysyntä ylittää tarjonnan 

(Harman 1994). Jotkin koulutusohjelmat ovat voimakkaasti valikoivia ja hyväksyvät 

opiskelijoikseen vain kaikista menestyneimmät hakijat, toiset ottavat sisään kaikki tietyn 

soveltuvuusrajan ylittävät hakijat (Isopahkala-Bouret ym. 2018: 144). Tällä hetkellä 

korkeakouluhaku järjestetään keskitetysti sähköisen valintajärjestelmän (opintopolku.fi) 

avulla (Opetusministeriö 2016: 14). 

 Kun tarkastellaan korkeakouluihin hakeneiden ja tarjolla olevien 

opiskelupaikkojen suhdetta, voidaan huomata, että korkeakoulutuksen kysyntä ja 

hakijoista muodostuva tarjonta eivät kohtaa. Korkeakouluihin hakee vuosittain noin 

kolminkertainen määrä ihmisiä tarjolla oleviin aloituspaikkoihin nähden 

(Opetusministeriö 2016: 14).  

Työvoiman uusintaminen ja tuotannon tarpeisiin vastaaminen edellyttää valtiolta ja 

koulutuksen tarjoajalta valikointia ja karsintaa (Nurmi 1997: 22). Hyvin toimiva 

valintajärjestelmä edistää yhteiskunnan toimintaa, sillä se varmistaa, että 

korkeakoulutusta edellyttäviin tehtäviin valitaan niihin parhaiten soveltuvat ihmiset 

(Pekkarinen & Sarvimäki 2016: 2). Toimiva valintajärjestelmä on tärkeä, sillä Suomessa 

opiskelijoita karsitaan vain opiskelupaikkoja jaettaessa eikä saatua opiskeluoikeutta 

aseteta kyseenalaiseksi enää myöhemmin (Ahvenainen ym. 2000: 9). 

Yleisesti opiskelijavalinnan tavoitteena on valita opiskelijoita, jotka suoriutuvat 

opinnoistaan nopeasti ja menestyvät niissä hyvin ja ovat niin motivoituneita 

opiskelemaan valitsemaansa alaa, etteivät keskeytä opintojaan tai vaihda opintoalaa 

myöhemmin (Honkimäki 2006: 245–246; Cerdeira ym. 2018: 2). Opiskelupaikan 

vaihtaminen korkeakoulussa on melko yleistä: ammattikorkeakoulusta hakeudutaan 

paljon yliopistoihin, mutta erityisen yleistä vaihtaminen on yliopistosektorin sisällä 
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(Vuorinen & Valkonen 2005: 8). Opiskelijavalintaan kannustaa myös korkeakoulujen 

rahoitusmalli, jossa korkeakouluja palkitaan tehokkuudesta eli valmiista tutkinnoista ja 

opintosuoritusten kertymisestä (Ahola & Kokko 2001: 199; Opetusministeriö 2016: 7, 

14). 

Viime vuosina opiskelijavalintaa korkeakouluissa on uudistettu 

valintakoepainotteisesta ylioppilaskoepainotteisemmaksi. Korkeakoulujen oli otettava 

vuoteen 2018 mennessä käyttöön valintatapa, joka ei vaadi hakijoilta pitkää 

valmistautumista. Vuoteen 2020 mennessä korkeakoulujen tulisi valita pääosa 

opiskelijoista toisen asteen todistusten perusteella (Opetusministeriö 2016: 11). 

Tyypillisesti korkeakoulujen opiskelijavalinta on perustunut ylioppilaskokeiden 

arvosanoista ja valintakokeesta saataviin yhteispisteisiin (Kupiainen, Marjanen, 

Hautamäki 2016: 90). Uudistuksessa ylioppilastutkinto haluttiin palauttaa alkuperäiseen 

rooliinsa korkeakoulujen opiskelijavalinnan välineenä ja lisäksi opiskelijavalintaa 

haluttiin kehittää yleisesti reilummaksi, yksinkertaisemmaksi ja 

kustannustehokkaammaksi (Ahola & Kokko 2001: 191; Opetusministeriö 2016: 11).  

Ennen käynnissä olevaa opiskelijavalinnan uudistusta pelkästään todistukseen 

perustuvan valinnan käyttö korkeakouluissa on ollut vielä melko vähäistä. Pelkän 

todistuksen perusteella ammattikorkeakouluihin on valittu todella vähäinen määrä 

opiskelijoita ja yliopistoihinkin vain noin 15 % valituista (Opetusministeriö 2016: 28). 

Valintakokeiden painoarvo on puolestaan ollut suuri. Vuoden 2016 korkeakoulujen 

opiskelijavalinnoissa pelkällä valintakokeella ammattikorkeakouluihin valitaan noin 55 

% valituista ja yliopistoihin noin 34 % (Opetusministeriö 2016: 28). Valintakokeilla on 

ammattikorkeakouluissa tärkeä merkitys, sillä valituista vain noin puolet tulisi valituksi 

uudelleen samaan opintopaikkaan, mikäli valintakokeet jätettäisiin kokonaan pois 

yhteishausta (Rantanen 2001: 12).  

Ihanteellinen valintajärjestelmä on tasa-arvoinen. Esimerkiksi Nurmen (1997: 22) 

mukaan rekrytointijärjestelmien tulisi tarjota avoimia reittejä ja samanlaisia 

mahdollisuuksia kaikille.  Pekkarinen ja Sarvimäki (2016:2) määrittelevät hyvän 

valintajärjestelmän neljän periaatteen kautta. Opiskelijavalinnassa hakijoiden toiveet 

tulisi ottaa mahdollisimman hyvin huomioon, järjestelmän tulisi olla tehokas, hakijoilla 

tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet taustastaan riippumatta ja järjestelmän ei 

myöskään tulisi rangaista hakijoita kohtuuttomasti aikaisemmista virheistä tai huonosta 
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onnesta. Myös opetusministeriön (2016: 8) valintajärjestelmän päämäärissä korostetaan 

tehokkuutta ja sitä, että valintajärjestelmä hukkaa mahdollisimman vähän resursseja. 

Erilaiset valinta- ja pääsykokeet ovat kuuluneet korkeakoulujen opiskelijavalintaan 

oleellisena osana jo pitkään. Valintakokeiden hyvinä puolina on pidetty sitä, että ne 

mittaavat hakijan motivaatiota, soveltuvuutta ja muita sellaisia ominaisuuksia, joita 

ylioppilaskokeet eivät mittaa (Opetusministeriö 2016: 9). Lisäksi valintakokeet ovat 

tarjonneet mahdollisuuden osaamisen osoittamiseen ammatillisen koulutuksen 

suorittaneille ja lukiossa huonosti menestyneille. Jotkin tutkimukset (esim. Sladek 2016) 

kannustavat moniosaiseen opiskelijavalintaan, sillä esimerkiksi haastattelut ja 

valintakokeet ennustavat joillakin aloilla menestystä opintojen eri vaiheissa. 

Valintakokeiden huonoina puolina on pidetty esimerkiksi järjestelmän 

monimutkaisuutta ja hitautta (Opetusministeriö 2016: 9), valmennuskursseihin liittyvää 

epätasa-arvoa (Opetusministeriö 2016: 30, Pekkarinen & Sarvimäki 2016: 3), suosittujen 

alojen opiskelua ulkomailla valintakokeiden vaikeuden takia (Opetusministeriö 2016: 

31),  valmistautumisen työläyttä ja tästä johtuvia välivuosia (Pekkarinen & Sarvimäki 

2016: 8) sekä eroja hakijoiden itsevarmuudessa ja mahdollisuudessa käyttää aikaa 

valmistautumiseen (Opetusministeriö 2016: 53, Pekkarinen & Sarvimäki 2016: 6). 

Lisäksi hakijoiden on täytynyt tasapainotella omien toiveidensa ja opiskelupaikkaan 

pääsemisen todennäköisyyden kanssa (Ahola& Kokko 2001: 196; Opetusministeriö 

2016: 53), mikä on johtanut siihen, että hakija ei välttämättä hae kohteeseen, johon eniten 

haluaisi, jos hän arvioi mahdollisuutensa päästä mieluisimpaan koulutukseen matalaksi 

(Opetusministeriö 2016: 50; Pekkarinen & Sarvimäki 2016: 6).  Riskinottokyvyn 

vaikutus voi olla suuri, sillä tiettyyn hakukohteeseen pääsemisen haastavuus riippuu 

myös siitä, ketä muita kohteeseen kyseisenä vuonna hakee (Opetusministeriö 2016: 53). 

Valintakoejärjestelmän huonona puolena voidaan pitää myös niin sanottua 

kaksinkertaista kilpailua, jossa sekä koulun että hakijan täytyy valita ja tulla valituksi, 

mikä on tehnyt järjestelmästä raskaan (Pekkarinen & Sarvimäki 2016: 1, 5). 

Ylioppilaskokeisiin perustuvan opiskelijavalinnan etuna voidaan pitää sitä, että 

ylioppilaskirjoitusten tulosten korottamisesta olisi hyötyä hakijalle myös siinä tilanteessa, 

että hän ei tulekaan valituksi (Opetusministeriö 2016: 55–56), eikä yhteen paikkaan 

hakeminen vaikuta mahdollisuuteen tulla valituksi toiseen paikkaan (Opetusministeriö 



8 

 

2016: 9, Pekkarinen & Sarvimäki 2016: 1). Lisäksi todistusvalinta kannustaa 

oppiaineiden opiskeluun lukiossa ja perusopetuksessa (Opetusministeriö 2017: 34–35).  

Todistusvalintaa on myös kritisoitu, sillä todistusvalinta tuo kilpailun yläasteille ja 

lukioon, ylioppilaskirjoituksen tulokset eivät ehkä ole tarpeeksi erottelevia 

(Opetusministeriö 2016: 9), ylioppilaskokeisiin osallistuminen saattaisi lisätä hakijalle 

koituvia kuluja (Opetusministeriö 2016: 60, 62–63) ja osittainen todistusvalinta pakottaa 

hakijat valmistautumaan valintakokeeseen joka tapauksessa (Opetusministeriö 2016: 55). 

Myös ammattikoulujen ja alanvaihtajien asema on herättänyt paljon keskustelua 

(Opetusministeriö 2016: 9, 12). Kansainvälisesti vaihtoehtoiset hakureitit ovat 

herättäneet kysymyksiä siitä, ovatko näitä hakureittejä pitkin korkeakouluun valitut 

opiskelijat tarpeeksi hyvin valmistautuneita opintoihinsa (Diamond & O’Brien-Malone 

2018). Lisäksi ylioppilaskokeiden heikkoutena voidaan pitää sitä, että ne mittaavat 

osaamista yhdessä ajan hetkessä ja ovat näin ollen alttiita yksittäisille häiriötekijöille 

(Rantanen 2004: 106, Voyer & Voyer 2014: 1175). 

Ylioppilaskokeiden tulosten hyödyntämiseen liittyy myös pohdinta siitä, kuinka eri 

aineiden tuloksia voidaan verrata toisiinsa. Kupiainen, Marjanen ja Hautamäki (2016: 

102–103) ovat kritisoineet ylioppilaskokeiden valinnaisuutta, sillä se on johtanut 

heikkojen ja lahjakkaiden opiskelijoiden eriytymiseen. Opiskelijoiden taktikointi 

esimerkiksi reaaliaineen kokeiden valinnassa on ollut kannattavaa, sillä usein 

korkeakoulujen opiskelijavalinnan lähtöpisteissä opiskelija voi saada pisteitä esimerkiksi 

”parhaasta reaaliaineesta” (Kupiainen, Marjanen, Hautamäki 2016: 92). Helppoja aineita 

ovat oppiaineet, joissa on vain vähän pakollisia kursseja, kuten esimerkiksi terveystieto 

(Kupiainen, Marjanen, Hautamäki 2016: 92). Haastavia ovat niiden oppiaineiden kokeet, 

joissa on paljon pakollisia kursseja tai joihin osallistuu hyvin rajattu opiskelijajoukko 

(Kupiainen, Marjanen, Hautamäki 2016: 93–95).  Tällaisia aineita ovat esimerkiksi 

fysiikka, pitkä matematiikka ja pitkät kielet (paitsi englanti). Toisaalta tutkimuksen 

jälkeen ylioppilastutkintolautakunta on kehittänyt ylioppilastutkinnon arvosanojen 

vertailtavuutta ottamalla käyttöön standardoitujen yhteispisteiden keskiarvon pisterajojen 

määrittelyssä (Arvosanojen vertailtavuuden parantaminen 2014).  

Koulumenestystä ainoana hakuperusteena on kritisoitu myös yleisesti. Joillakin 

aloilla opiskelijavalinnassa ongelmallisena voidaan pitää sitä, että koulumenestykseen 

perustuvat menetelmät eivät ylipäänsä mittaa henkilökohtaisia ominaisuuksia, kuten 
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henkilön sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja (Ahola & Kokko 2001: 199). Aikaisemman 

koulumenestyksen hyödyntäminen valintaperusteena voi olla myös haaste 

opiskelijajoukon monimuotoisuudelle (esim. pienituloiset, maahanmuuttajat) 

(Covarrubias ym. 2016).  

Ylioppilaskokeiden merkityksen kasvu voi tuoda mukanaan korkean panoksen 

testeihin yleisesti liitettyjä haittoja, kuten kokeessa huijaamista ja liiallista 

koevalmistautumista. Ylioppilaskoe on ainoa korkean panoksen valtakunnallinen koe 

Suomen koulutusjärjestelmässä (Kupiainen, Marjanen, Hautamäki 2016: 90). Stobart ja 

Eggen (2012: 1) määrittelevät korkean panoksen kokeiksi kokeet, joiden tulokset 

vaikuttavat voimakkaasti kokelaan koulutuspolkuun tai työelämään. Korkean panoksen 

kokeet voivat johtaa opetussuunnitelman kaventumiseen, kun tunneilla keskitytään vain 

niihin asioihin, jotka ovat kokeen kannalta tärkeimpiä (Berliner 2011; Polesel ym. 2014). 

Opiskelijavalinnan kehittämiseen liittyy monia haastavia kysymyksiä. Kuinka 

taataan valinnan reiluus, mutta tuetaan opiskelijajoukon monimuotoisuutta? 

Todistusvalinnan ongelmiin ratkaisuna on tarjottu esimerkiksi hakukohteiden 

laajentamista niin, että opiskelija voi päättää tarkemman suuntautumisen vasta opintojen 

aikana (Opetusministeriö 2016: 50), oppilaanohjauksen sekä korkeakoulujen ja toisen 

asteen oppilaitosten välistä yhteistyön kehittämistä (Opetusministeriö 2016: 31, 37), 

arvosanojen erottelevuuden lisäämistä (Opetusministeriö 2016: 59) sekä kokeiden 

uusimiseen liittyen käytäntöjen ja vaihtoehtoisten hakureittien kehittämistä  

(Opetusministeriö 2016: 65).  

Korkeakouluverkon laajentuminen: ammattikorkeakoulujen synty 

Kasvava ylioppilaiden määrä on johtanut korkeakoulutuksen kysynnän valtavaan 

kasvuun. Ylioppilaiden määrä on kasvanut voimakkaasti 1970-luvun peruskoulu-

uudistuksesta lähtien, kun yhä suurempi osuus ikäluokasta jatkaa opintojaan 

korkeakouluissa (Vuorinen & Valkonen 2005: 12; Kupiainen, Marjanen, Hautamäki 

2016: 102). Aluksi kysynnän kasvuun vastattiin perustamalla uusia yliopistoja. 

Korkeakoulutuksen tarjonta onkin kasvanut valtavasti, sekä alueellisesti että 

määrällisesti, aina 1960- luvulta lähtien (Vuorinen & Valkonen 2005: 12).  Suomessa 
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korkeakouluverkon laajentaminen oli myös aluepoliittinen päätös, jolla pyrittiin 

tukemaan koko maan kehitystä (Saarivirta & Jaatinen 2016: 98; Välimaa 2012: 30; 

Saarivirta 2010: 356). 

Korkeakouluverkosto on laajentunut erityisesti ammattikorkeakoulujen 

perustamisen jälkeen (Välimaa ym. 1997: 148). Suomessa ammattikorkeakoulukokeilu 

käynnistyi 1990-luvun alussa (Nurmi 1997: 21; Ahola & Kokko 2001: 191). 

Korkeakoulutuksen kehittämisen taustalla olivat yhteiskunnalliset muutokset ja kasvavan 

tuotannon työvoiman tarve (Saarivirta 2010). Uudistuksen tavoitteena oli 

ylioppilassuman purkaminen ja korkeakoulutuksen rakenteellisiin ongelmiin 

vastaaminen (Nurmi 1997: 21; Vuorinen & Valkonen 2005: 17). Tarkoituksena oli 

kehittää uusi ja houkutteleva ammatillinen korkeakoulusektori, joka nopeuttaisi 

jatkokoulutukseen sijoittumista (Vuorinen & Valkonen 2005: 17), ja perinteisen 

yliopistosektorin laajentamista pidettiin liian kalliina (Teichler 2008: 3).  

Kansainvälisesti korkeakoulutuksen laajentuminen kehittyneissä maissa alkoi 

toisen maailmansodan jälkeen (Saarivirta 2010). Suomen tavoin monissa muissakin 

Euroopan maissa korkeakoulutus on jakautunut kahdentyyppisiin instituutioihin. 

Esimerkiksi Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa korkeakoulutustarjonta jakautui jo 

1960- ja 1970-lukujen aikana (Nurmi 1997: 11; Teichler 2008: 1). Suomen lisäksi 

ammattikorkeakoulujärjestelmään 1990-luvulla siirtyivät muun muassa Sveitsi ja Itävalta 

(Teichler 2008: 2). Vuonna 1999 allekirjoitettu Bolognan julistus johti eurooppalaisen 

korkeakoulutuksen yhtenäistymiseen, kun käyttöön otettiin kansainvälinen kandidaatin- 

ja maisterin tutkintoihin jaettu järjestelmä (Saarivirta, & Jaatinen 2016: 103). 

Ammattikorkeakoulujen perustamisen jälkeen korkeakoulusektorit ovat joutuneet 

miettimään omaa rooliaan koulutuksen tarjoajana.  Korkeakoulusektorien tulisi toimia 

rinnakkaisina ja erilaisina, mutta kuitenkin tasavertaisina (Vuorinen & Valkonen 2005: 

14). Ammattikorkeakoulutusta ohjaa ristiriitainen tavoite toisaalta erottua yliopistoista ja 

samalla lähentyä niiden statusta (Teichler 2008: 11).  

Lain mukaan ammattikorkeakoulujen tehtävä on antaa työelämän ja sen 

kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimuksiin ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa 

korkeakouluopetusta, joka johtaa ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Lisäksi 

ammattikorkeakoulujen on harjoitettava työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen 

elinkeinorakenteen huomioonottavaa tutkimus- ja kehitystyötä. 
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(Ammattikorkeakoululaki 932/2014 4 §). Ammattikorkeakouluja ja yliopistoja on pyritty 

erottamaan toisistaan nimenomaan ammattikorkeakouluille ominaisen 

käytännönläheisyyden ja työelämälähtöisyyden kautta (Vuorinen & Valkonen 2005: 143; 

Saarivirta 2010: 360; Saarivirta, & Jaatinen 2016: 103). Yliopistot palvelevat sekä 

opetusta että tiedettä ja tarjoavat yleensä opetusta laajasti monella alalla. Yliopistoja 

määrittää muun muassa niiden voimakas teoreettinen painotus, autonomisuus ja korkeat 

standartit niin opetuksessa kuin opiskelijavalinnassa. (Teichler 2008: 3)  

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot eroavat toisistaan myös opintojen rakenteiden ja 

hakijaryhmien osalta. Ammattikorkeakouluopinnot toivat takaisin mahdollisuuden 

yliopistokoulutusta lyhyempiin korkeakoulutasoisiin opintoihin. Ammattikorkeakoulun 

ja yliopiston hakijaryhmät poikkeavat toisistaan (Vuorinen & Valkonen 2005: 19), sillä 

ammattikorkeakouluun valituista merkittävä osa on suorittanut ammatillisen tutkinnon. 

Yliopistoon ammatillisen koulutuksen suorittaneista päätyy vain harva (Opetusministeriö 

2016: 61–62). Ammattikorkeakoulun hakijoista suuri osa on päättynyt hakea 

koulutukseen vasta oltuaan työelämässä (Vuorinen & Valkonen 2005: 24–25). 

Yliopistohakijoista monet ovat puolestaan päättäneet hakea koulutukseen heti 

aikaisempien opintojen jälkeen tai päätös on ollut selvillä jo peruskouluikäisenä 

(Vuorinen & Valkonen 2005: 25). Yliopistoihin on vaikeampi tulla valituksi, sillä niihin 

hakee enemmän hakijoita suhteessa tarjolla oleviin aloituspaikkoihin (Vuorinen & 

Valkonen 2005: 55). Ensisijaisesti ammattikorkeakouluun hakeneista vain pieni osa 

hakee myös yliopistoon, mutta tyypillisesti molemmille korkeakoulusektoreille valituksi 

tulleet hakijat valitsivat yliopistokoulutuksen (Vuorinen & Valkonen 2005: 57, 59).   

Tällä hetkellä Suomessa on yhteensä 14 yliopistoa ja 23 ammattikorkeakoulua. 

Edellä mainittujen lisäksi ammattikorkeakouluihin kuuluvat myös Ahvenanmaalla 

toimiva Högskolan på Åland-ammattikorkeakoulu ja sisäministeriön alaisuudessa 

toimiva poliisiammattikorkeakoulu (Ammattikorkeakoulut Suomessa). Neljäntoista 

yliopiston lisäksi yliopistojen joukkoon kuuluu sotatieteellistä koulutusta tarjoava 

Maanpuolustuskorkeakoulu (Yliopistot Suomessa).  

Laaja korkeakoulutarjonta on johtanut oppilaitosten väliseen kilpailuun. 

Korkeakoulut kilpailevat hyvistä hakijoista, ja esimerkiksi pitkän matematiikan 

kirjoittajista käydään kovaa kilpailua opiskelijavalinnoissa (Opetusministeriö 2017: 33). 

Kilpailua aiheuttaa muun muassa korkeakoulujen uusliberalistinen rahoituspolitiikka 
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(Välimaa ja muut 1997: 148–149, 151). Opiskelijoihin perustuvan rahoituksen ajatellaan 

johtavan parhaaseen koulutuksen laatuun, sillä opiskelijoiden odotetaan hakeutuvan 

koulutuksen laadultaan parhaisiin oppilaitoksiin. Todellisuudessa opiskelijat valitsevat 

koulutuspaikkansa usein laadun sijasta esimerkiksi oppilaitoksen sijainnin tai statuksen 

perusteella (Liljander 1996; Välimaa ym. 1997: 153). Suurin osa yliopistojen 

opiskelijoista onkin kotoisin lähialueilta (Saarivirta, & Jaatinen 2016: 110).  

Ammattikorkeakoulut ovat ottaneet paljon vaikutteita yliopistoista (Vuorinen & 

Valkonen 2005: 15). Joissakin maissa ammattikorkeakoulujen tavoite tulla nähdyksi 

yliopistojen kaltaisina on johtanut niiden sulautumiseen takaisin osaksi yliopisto-

järjestelmää (Teichler 2008: 2). Akateemisen ajautumisen (academic drift) käsite kuvaa 

tilannetta, jossa korkeakoulut pyrkivät jäljittelemään toisia, arvostetumpia ja 

menestyneempiä, oppilaitoksia (Morphew 2000; Lepori 2008; Teichler 2008: 7; Tight 

2015: 87). Akateeminen ajautuminen johtaa usein siihen, että toista 

korkeakoulutussektoria edustavat oppilaitokset alkavat muistuttaa yhä enemmän 

elitistisinä pidettyjä yliopistoja (Teichler 2008: 8). Toisaalta akateemista ajautumista 

tapahtuu myös korkeakoulusektorien sisällä, sillä myös yksittäisten oppilaitosten välillä 

on hierarkia (Teichler 2008: 5–6). Ammattikorkeakoulut ovat lähentyneet yliopistoja 

myös opintojen rakenteessa: maisteriohjelmia kokeiltiin ammattikorkeakouluissa vuosina 

2002-2005, jonka jälkeen niistä päätettiin tehdä pysyvä osa opintotarjontaa (Neuvonen-

Rauhala 2012: 409). 

Korkeakoulutuksen yleistymisen jälkeen koulutuksen rooli on muuttunut, sillä 

korkeakoulutuksesta on tulossa elitistisen erikoisuuden sijaan uusi normi (Wolf 2002: 

244). Korkeakoulutuksen yleistyminen on johtanut tilanteeseen, jossa 

korkeakoulututkinto ei enää takaa työllistymistä ja turvattua urakehitystä (Vuorinen & 

Valkonen 2005: 16; Honkimäki 2006: 235). Työllistymismahdollisuudet ovat tulleet 

keskeiseksi perusteeksi koulutuspaikan valinnassa, sillä ne askarruttavat opintonsa 

aloittaneita aikaisempaa enemmän (Vuorinen & Valkonen 2005: 16). Tämä huoli on 

osaltaan vauhdittanut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintaa, sillä 

yliopistot ovat halunneet kehittää työelämäyhteyksiään. Yhteistyö sektoreiden välillä 

onkin viime vuosina tiivistynyt (Saarivirta 2010: 361). 

Korkeakoulutuksen kahtiajakautunut järjestelmä ei tule katoamaan 

lähitulevaisuudessa, mutta erot sektoreiden välillä tulevat kaventumaan (Lepori & Kyvik 
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2010; Saarivirta 2010: 368). Suomessakin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välit 

ovat lämpenemässä (Saarivirta, & Jaatinen 2016: 110). Tulevaisuudessa korkeakoulujen 

määrä todennäköisesti laskee ja suurista yksiköistä tulee yleisempiä, oppilaitosten 

taloudellinen autonomia lisääntyy ja, jos koulutuksen kulujen leikkaaminen jatkuu, 

saattaa kaksijakoinen järjestelmä hävitä lopulta kokonaan (Saarivirta 2010: 368; 

Saarivirta, & Jaatinen 2016: 109–110). 

Lukiokoulutus 

Lukiota pidetään ennen kaikkea yleissivistävänä oppilaitoksena. Lukion 

opetussuunnitelman perusteiden (2015: 12) mukaan lukiokoulutuksen tarkoituksena 

onkin vahvistaa laaja-alaista yleissivistystä sekä opettaa kriittistä ja itsenäistä ajattelua. 

Koulutuksesta saatujen arvojen, tietojen, taitojen, asenteiden ja tahdon avulla opiskelijan 

tulisi oppia toimimaan vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja 

menestyksekkäästi (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015: 12). Oppiaineiden 

sisällön lisäksi lukio opettaa monia yleisluontoisia, mutta hyödyllisiä taitoja, kuten 

tietoteknisiä taitoja, oma-aloitteisuutta, kriittisyyttä, tieteellistä kirjoittamista, 

työelämävalmiuksia ja oppimaanoppimisen taitoja. (Opetusministeriö 2017: 30)  

Lukio-opetusta ohjaa valtakunnalliset lukion opetussuunnitelman perusteet, joiden 

perusteella koulutusta järjestävät lukiot laativat oman lukuvuosittaisen 

opetussuunnitelmansa (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015: 9). Myös lukion 

kasvatus- ja opetustyön tavoitteet määritellään opetussuunnitelmassa (Lukion 

opetussuunnitelman perusteet 2015: 9). Lisäksi lukio-opetusta ohjaavat lukiolaki 

(629/1998) ja -asetus (810/1998) sekä valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun 

koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (942/2014) (Lukion 

opetussuunnitelman perusteet 2015: 9). 

Noin 55% ikäluokasta jatkaa opintojaan peruskoulun jälkeen lukiossa (Kirjavainen 

2012: 346). Lukio-opinnot kestävät tavallisesti kahdesta neljään vuotta (Kirjavainen 

2012: 345). Lukioissa opetus järjestetään luokattomasti. Oppiaineiden valinnaisuus ja 

kurssimuotoinen opetus mahdollistavat opiskelijoiden toisistaan poikkeavat 

henkilökohtaiset lukujärjestykset (Kirjavainen 2012: 345; Kupiainen, Marjanen, 
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Hautamäki 2016: 91). Lukion lukuvuosi koostuu tavallisesti viidestä jaksosta, joissa 

kurssit kestävät yleensä noin kuusi viikkoa (Kupiainen, Marjanen, Hautamäki 2016: 91).  

Lukion oppimäärä koostuu vähintään 75 kurssista, joihin kuuluu pakollisia, 

syventäviä ja soveltavia kursseja (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015: 17). 

Kursseista suurin osa, 47 tai 51, on pakollisia riippuen opiskeltavan matematiikan 

laajuudesta (Kupiainen, Marjanen, Hautamäki 2016: 91). Syventävät ja soveltavat kurssit 

voivat olla joko valtakunnallisia tai paikallisia (Lukion opetussuunnitelman perusteet 

2015: 17). Syventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia kursseja, jotka liittyvät 

välittömästi oppiaineiden pakollisiin kursseihin. Soveltavat kurssit voivat olla 

esimerkiksi menetelmäkursseja, ammatillisia opintoja tai eri oppiaineita yhdisteleviä 

eheyttäviä kursseja (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015: 17).  

Ylioppilastutkinto  

Ylioppilastutkinnon alkuperäinen tarkoitus oli tukea korkeakoulujen opiskelijavalintoja 

(Hautamäki et al. 2012: 15). Ylioppilastutkinto kehittyi Turun Akatemian, 

sisäänpääsykuulusteluista, jossa mitattiin kristillisen opin ja latinan osaamista (Strömberg 

1987: 342; Opetusministeriö 2010: 33).  Vuonna 1852 tämä tutkinto sidottiin ensimmäistä 

kertaa lukion oppimäärään, mitä pidetään nykyisen ylioppilastutkinnon alkuna 

(Opetusministeriö 2010: 33). 

Ylioppilaskokeet ovat lukiolaisille pakollisia valtakunnallisia kokeita, jotka 

suoritetaan tavallisesti lukio-opintojen loppuvaiheessa (Kirjavainen 2012: 345). 

Ylioppilastutkinnolla on kaksi päätehtävää (Opetusministeriö 2016: 34 & 2017: 27). 

Ylioppilastutkinnon tarkoituksena on selvittää ovatko lukion opiskelijat saavuttaneet 

lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen kypsyyden ja opetussuunnitelman mukaiset 

tiedot ja taidot (Opetusministeriö 2017: 26).  Lisäksi ylioppilastutkinto tarjoaa yleisen 

jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin ja toimii koulutuksen laadunvalvonnan 

välineenä, koska ylioppilastutkinnon arvosanat ovat valtakunnallisesti vertailukelpoisia 

(Opetusministeriö 2017: 9, 13).  

Historiansa aikana ylioppilastutkinto on käynyt läpi useita uudistuksia. Viime 

vuosikymmenten keskeisiä uudistuksia on esitelty taulukossa 1. Viime vuosien 
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uudistuksista merkittävin on kokeen suorittamisen muuttuminen sähköiseksi, jonka 

taustalla on tavoite pitää ylioppilastutkinto ajanmukaisena yhteiskunnan 

digitalisoitumisen keskellä (Opetusministeriö 2016: 9, 36). 

 

Taulukko 1. Ylioppilastutkinnon viimeaikaisia ja tulevia uudistuksia (Kupiainen, Marjanen & Hautamäki 

2016; Opetusministeriö 2010; Opetusministeriö 2016: 35, Opetusministeriö 2017). 

1994 Tutkinnon suorittaminen hajautettuna. Matematiikan ja kielten ylioppilaskokeiden tason 

valinnan vapautuminen 

2005 Uusi tutkintorakenne, vähintään neljä koetta 

2006 Vanha reaalikoe lakkautettiin ja jaettiin erillisiin ainereaaleihin 

2007 Äidinkielen kokeesta kaksiosainen, tekstitaidon koe otetaan käyttöön 

2012 Ylioppilaskokeen digitalisoinnin valmistelu alkaa 

2014 Arvosanojen vertailtavuuden parantaminen standardoitujen yhteispisteiden keskiarvon 

avulla 

2015 Kaksiosainen matematiikan koe, jossa ensimmäisessä osassa ei saa käyttää laskinta 

2016 Ensimmäiset digitaaliset kokeet. Osa matematiikan kokeesta tulee suorittaa ilman laskinta 

2018 Äidinkielen kokeen uudistus 

 

 

Nykyinen ylioppilaskoe muodostuu kokonaisuudessaan 39 mahdollisesta kokeesta 25:ssä 

eri oppiaineessa. Kokeita järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä 

(Kupiainen, Marjanen, Hautamäki 2016: 92). Lukio-opiskelijan täytyy suorittaa 

vähintään neljä ylioppilaskoetta, joista äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille 

pakollinen. Loput kolme koetta opiskelija voi valita neljän aineen ryhmästä, jossa 

vaihtoehtoina ovat matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaineessa 

järjestettävä koe. Näiden kokeiden lisäksi tutkintoon saa suorittaa ylimääräisiä kokeita. 

(Opetusministeriö 2017: 26)  

Oppiaineiden suosio ylioppilaskirjoituksissa on vaihdellut. Esimerkiksi kielissä 

keskipitkän ruotsin kirjoittajien osuus on laskenut huomattavasti vuoden 2005 jälkeen, 

jolloin ruotsin kielen kirjoittamisesta tehtiin valinnaista (Kupiainen, Marjanen, 

Hautamäki 2016: 98). Myös pitkien kielten, kuten saksan tai ranskan, kirjoittajien määrä 

on 2000-luvulla laskenut (Kupiainen, Marjanen, Hautamäki 2016: 98). Reaaliaineissa 

terveystiedon kirjoittaminen on puolestaan kasvattanut suosiotaan voimakkaasti aina 

vuodesta 2007 asti, mikä on vähentänyt muiden aineiden kirjoittajien määrää (Kupiainen, 

Marjanen, Hautamäki 2016: 98). Esimerkiksi vuonna 2010 suoritettujen 
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ylioppilastutkintojen kaksi reaaliainetta kirjoittaneiden naisten suosituin 

oppiaineyhdistelmä oli psykologia ja terveystieto, ja miesten fysiikka ja kemia 

(Ylioppilastutkintolautakunta 2012: 23). Opiskelijan koevalintoihin voi vaikuttaa myös 

kokeiden päällekkäisyys, sillä useita reaalikokeita järjestetään samana päivänä 

(Ylioppilastutkintolautakunta 2012: 18). 

Oppimisanalytiikka  

Koulumaailmassa kerätään valtavasti erilaista dataa opiskelijoista ja oppimisesta. Samaan 

aikaan oppilaitosten tarve vastata koulutus- ja työmarkkinoiden kasvavaan kilpailuun on 

tehnyt oppimisen ja opetuksen arvioinnista entistä tärkeämpää (Oppimisanalytiikan 

keskus). Koulutukseen kohdistuu yhä enemmän tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen 

kannustavaa poliittista painetta (Ferguson 2012: 307). Huoli oppimisen- ja opetuksen 

tasosta on vauhdittanut oppimisanalytiikan kehittymistä (Ferguson 2012: 314). 

Oppimisanalytiikan käyttö on yksi keino arvioida ja kehittää oppimisen ja opetuksen 

laatua opiskelijoista kerättyjen tietojen avulla. (Oppimisanalytiikan keskus) 

Oppimisanalytiikka-käsitteelle on vaikea löytää tarkkaa, yksiselitteistä, 

määritelmää. Oppimisanalytiikan keskuksen mukaan oppimisanalytiikalla tarkoitetaan 

opiskelijoista tallennetun tiedon hyödyntämistä oppimisen ja opetuksen kehittämisessä 

(Oppimisanalytiikan keskus). Fergusonin artikkelissa oppimisanalytiikka määritellään 

huomattavasti laajemmin oppimisanalytiikan ensimmäisiä kansainvälisiä konferensseja 

mukaillen: ”Oppimisanalytiikka on opiskelijoihin liittyvän datan keräämistä, 

mittaamista, analysointia ja raportointia, jonka tarkoituksena on ymmärtää ja optimoida 

oppimista, ja ympäristöjä, joissa oppimista tapahtuu” (Ferguson 2012: 305). Cambell ja 

muut (2007a Pardon 2014: 16 mukaan) puolestaan ovat määritelleet analytiikan käytön 

opetuskontekstissa viisivaiheiseksi prosessiksi. Prosessin vaiheet ovat: tallennus 

(capture), raportointi (report), ennustaminen (predict), toiminta (act) ja kehittäminen 

(refine) (Pardo 2014: 16–17). 

Oppimisanalytiikassa hyödynnetään usein suuria aineistoja ja niiden käsittelyn 

mahdollistavia tekniikoita (Ferguson 2012: 305). Analytiikka vaatii riittävän tekniikan ja 

toimivan tietokannan, johon tietoja voidaan kerätä monista lähteistä sellaiseen muotoon, 
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joka sallii aineiston analysoinnin (Cambell ym. 2007b: 52). Sopivien aineistojen ja 

menetelmien lisäksi analytiikan hyödyntäminen vaatii, että päättäjät ovat sitoutuneet 

instituutionaalisen datan hyödyntämiseen päätöksenteon tukena. (Cambell ym. 2007b: 

50) 

Oppimisanalytiikka pyrkii vaikuttamaan sekä oppilaiden että oppilaitosten 

toimintaan (Larusson & White 2014: 2). Käytännössä oppimisanalytiikkaa hyödynnetään 

esimerkiksi erilaisissa sähköisissä oppimisympäristöissä, jotka keräävät tietoa opiskelijan 

etenemisestä ja vastauksista. (Oppimisanalytiikan keskus) Oppimisanalytiikkaa voidaan 

hyödyntää pedagogisten strategioiden, oppilaitosten taloudellisen tehokkuuden, 

reaaliaikaisen arvostelun tai opiskelijoiden ja opettajan itsearvioinnin kehittämisessä 

(Larusson & White 2014: 2). Analytiikkaa hyödyntävä järjestelmä voi esimerkiksi seurata 

opintorekisteriä tunnistaen automaattisesti opiskelijoita, joilla on ongelmia opintojen 

edistymisessä. (Cambell ym. 2007b: 50) 

Oppimisanalytiikan kanssa läheisiä tutkimusaloja ovat akateeminen analytiikka 

(academic analytics) ja kasvatuksellinen tiedonlouhinta (educational data mining) 

(Ferguson 2012: 305). Näitä tutkimusaloja erottaa niiden keskittyminen erilaisiin 

ongelmiin. Akateeminen analytiikka liittyy analytiikan hyödyntämiseen korkeakouluissa. 

Kasvatuksellinen tiedonlouhinta puolestaan keskittyy datan hyödyntämisen tekniseen 

puoleen. Oppimisanalytiikka ja akateeminen analytiikka ovat eriytyneet toisistaan vasta 

2010-luvulla. (Ferguson 2012: 311) Oppimisanalytiikan ja akateemisen analytiikan 

erottavat toisistaan myös niiden erilaiset painopisteet. Oppimisanalytiikka on keskittynyt 

oppimisen haasteisiin kasvatuksessa ja koulutuksessa, kun taas akateeminen analytiikka 

keskittyy enemmän poliittisiin ja taloudellisiin haasteisiin. (Ferguson 2012: 311) 

Korkeakouluissa analytiikkaa käytetään heikosti suoriutuvien opiskelijoiden 

tunnistamisen lisäksi esimerkiksi hallinnollisen päätöksenteon ja opiskelijavalinnan 

tukena. Analytiikan avulla voidaan tarkastella esimerkiksi opiskelijoiden sisäänottoa ja 

opintojen keskeyttämistä (Cambell ym. 2007b: 50). Hakijoiden taustatietoja voidaan 

hyödyntää ja analysoida osana opiskelijavalintaa. Oppimisanalytiikan laajojen 

määritelmien mukaan myös opiskelijoita koskevien rekisteriaineistojen hyödyntämistä ja 

analysointia voidaan pitää osana oppimisanalytiikkaa. 

Data-analyysin hyödyntäminen koulumaailmassa ei ole täysin ongelmatonta. 

Vaarana ovat esimerkiksi tiedon liiallinen yksinkertaistaminen, yksityisyysongelmat ja 
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tiedon sensitiivisyys. Tiedon keräämiseen, säilyttämiseen ja jakamiseen voi liittyä eettisiä 

ongelmia. Mallinnukset ja ennusteet eivät myöskään koskaan pysty ottamaan huomioon 

kaikkia tutkittavan asiain taustalla olevia tekijöitä. Tällaisia tekijöitä voivat olla 

esimerkiksi opintojen edistymiseen vaikuttavat ongelmat, kuten terveys-, raha- ja 

kotiongelmat.  (Cambell ym. 2007b: 52) Myös opiskelijoiden profilointi menestyneisiin 

ja huonosti menestyneisiin opiskelijoihin on ongelmallista, sillä yleistykset voivat 

vaikuttaa ihmisten asenteisiin. Profilointi voi myös johtaa opiskelijan menestyksen 

ennustamiseen aikaisempien tilanteiden pohjalta tehtyjen yleistysten perusteella. 

Profilointi voi siis johtaa asenteelliseen käytökseen ja -odotuksiin. (Cambell ym. 2007b: 

54) 

 

Korkeakoulututkimuksen teoria 

Teorian tarkastelun korkeakoulututkimuksessa haasteelliseksi tekee se, että 

korkeakoulututkimus ei ole tieteenala vaan tutkimusala, jota määrittää sen tutkimuskohde 

eli korkeakoulutus ilmiönä. Tämän lisäksi korkeakoulututkimus on yleensä hyvin 

käytännönläheistä, konkreettisiin ongelmiin reagoivaa tutkimusta, jota rikastuttavat 

monien eri alojen teoriat ja käsitteellistykset. (Ursin & Välimaa 2006: 20) 

Korkeakoulututkimus on monitieteistä, ja sitä tehdään usein osa- tai lyhytaikaisesti osana 

muiden tieteenalojen, tutkimusyksiköiden tai instituutioiden toimintaa (Tight 2015: 84). 

Korkeakoulututkimuksen keskeisenä haasteena pidetään sen puuttuvaa teoreettista 

ymmärrystä (Ursin & Välimaa 2006: 25). Korkeakoulututkimusta on kritisoitu, koska se 

on tyypillisesti hyvin epäteoreettista (Tight 2004: 85), ja ajatellaan, että sillä ei ole 

riittävää teoreettista perustaa tai itsenäistä teorianmuodostusta. Korkeakoulututkimuksen 

teorian puutteet johtuvat osittain siitä, että kansainvälisesti korkeakoulututkimus on vielä 

melko tuore tutkimusala (Tight 2015: 85). Suomessa korkeakoulututkimuksen asema 

tutkimusalana on kuitenkin jo pitkään ollut suhteellisen vahva (Välimaa 2012: 42). 

Korkeakoulututkimusta voi olla myös hankala yleistää, sillä koulutuksessa on 

paljon kansallisia eroja, ja maan historia ja koulutuspolitiikka vaikuttavat siihen, 

millaiseksi koulujärjestelmä on muotoutunut. Suomen koulutuspolitiikkaan vaikuttaa 

esimerkiksi asema Pohjoismaisena hyvinvointivaltiona, jonka vuoksi tasa-arvolla on 
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erityinen merkitys (Rinne, Kivirauma, Simola 2002: 643). Pohjoismaiden 

sosiaalidemokraattisissa periaatteissa koulutus on nähty tärkeänä ihmisiä tasa-

arvottavana tekijänä (Saarivirta 2010: 361; Brooks 2017: 753). Lisäksi Suomen 

koulutuspolitiikkaan on vaikuttanut esimerkiksi yhteinen historia Venäjän ja Ruotsin 

kanssa (Välimaa 2012: 29), itsenäistyminen, taloudelliset laskukaudet ja liittyminen 

EU:hun (Rinne, Kivirauma, Simola 2002: 646–648). 

Toisaalta Suomen korkeakoulujärjestelmä on muiden länsimaiden kanssa hyvin 

samankaltainen (Saarivirta, & Jaatinen 2016:102).  Viime vuosikymmeninä koulutuksen 

hajautuneisuus, kilpailu, tavoitesuuntautuneisuus, koulujen ja oppilaiden lisääntynyt 

arviointi sekä koulutuksen yksityistäminen ovat globalisaation seurauksena korostuneet 

(Rinne, Kivirauma, Simola 2002: 643). Korkeakoulutuksen tehokkuuden tavoittelusta on 

tullut kansainvälinen ilmiö (Honkimäki 2006: 235). Vallalla ovat individualistiset arvot, 

kuten joustavuus, yksilöllisyys ja valinnanvapaus (Rinne, Kivirauma, Simola 2002: 643–

644, 646–648). Viimeaikaisia poliittisia muutoksia ovat olleet myös koulujen 

säännöstelyn väheneminen ja koulutuksen kaupallistuminen (Dovemark ym. 2018). 

Ursin ja Välimaa (2006) jakavat korkeakoulututkimuksen teoreettisen tarkastelun 

kolmeen ryhmään. Teoreettisesti korkeakoulutusta voidaan tarkastella esimerkiksi 

yhteiskuntateoreettisesta näkökulmasta, jossa korkeakoulutus nähdään osana laajempaa 

yhteiskunnallista teoreettista keskustelua (Ursin & Välimaa 2006: 20–21). 

Korkeakoulutuksen teorian toisen ryhmän muodostavat teokset, joissa teoreettisen 

tarkastelun kohteena on nimenomaan korkeakoulutus ja joissa se nähdään sosiaalisena 

järjestelmänä, joka noudattaa omia periaatteitaan. (Ursin & Välimaa 2006: 21) 

Korkeakoulutuksen erityinen luonne sosiaalisena järjestelmänä syntyy uuden tiedon 

tuottamisesta ja tutkimuksesta, jonka kautta, tiedon lisääntyessä, syntyy uusia 

tutkimusaloja ja koulutusohjelmia. Tarve vastata yhteiskunnallisiin muutoksiin ja 

muutospaineisiin johtaa korkeakoulutuksen erilaistumiseen ja laajenemiseen, jota ohjaa 

rahoittaja, eli usein yhteiskunta, sekä markkinoiden ja akateemisten yhteisöjen resurssit 

ja tarpeet (Ursin & Välimaa 2006: 22). Kolmannen teoreettisen ryhmän muodostavat 

muista tieteenaloista lainatut teoriat. Korkeakoulututkimuksessa käytetäänkin usein 

hyödyksi muissa tieteenaloissa kehitettyjä malleja, käsitteitä ja metodeja (Ursin & 

Välimaa 2006: 23). Myös tämä tutkielma käsittelee aikaisempaa tutkimusta 

monitieteisesti ja tutkimusaihe edellä. 
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Koulumenestys ja korkeakouluun valikoituminen 

Aikaisemman opintomenestyksen vaikutusta korkeakouluopintoihin on tutkittu jo 

pitkään. Esimerkiksi Lehtovaara (1966) tutki jo 1960-luvulla, kuinka menestys 

ylioppilaskokeissa ennustaa menestystä yliopisto-opinnoissa.  Samantyyppistä tutkimusta 

on tehty myös viime vuosina, ja toisen asteen opintojen keskiarvon on todettu korreloivan 

valmistumistodennäköisyyden ja yliopiston loppuarvosanojen kanssa (Danilowicz-

Gösele ym. 2017: 528). Toisen asteen opintojen keskiarvo ennustaa opintomenestystä 

korkeakouluissa parhaiten (esim. Sladek ym. 2016; Cerdeira ym. 2018: 5). Myös 

pääsykokeiden tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä yliopistomenestyksen selittäjiä 

(Cedeira 2018). Lisäksi lukiossa saadut erityiset palkinnot, kuten diplomit, ennustavat 

myöhempää akateemista menestystä (Bai ym. 2014: 644). Toisaalta koulumenestyksen 

vaikutuksesta on myös paljon ristiriitaisia tuloksia. Joissakin tutkimuksissa lukioaikaisen 

opintomenestyksen ja korkeakoulun opintomenestyksen väliltä ei ole löydetty 

merkitsevää korrelaatiota (esim. Marnewick 2012).  

Opetusministeriön (2017: 33) mukaan menestys esimerkiksi matematiikassa ja 

äidinkielessä korreloi vahvasti jatko-opintomenestyksen ja opintoihin sitoutumisen 

kanssa monella alalla. Monet tutkimukset korostavatkin matematiikan roolia. Esimerkiksi 

Pursiaisen, Rusasen ja Partasen (2016) Oulun yliopistoa koskevassa tarkastelussa 

todetaan, että lukiossa tehty valinta pitkän ja lyhyen matematiikan välillä näyttää olevan 

keskeinen sekä yliopistoon että eri koulutusaloille valikoitumisessa.  

Kirjoitusten ainevalintoihin liittyvää tutkimusta ovat tehneet myös Kupiainen, 

Marjanen ja Hautamäki (2016), jotka vertailivat sukupuolittain kolmea 

ylioppilaskokeiden kirjoittajaryhmää: pitkän matematiikan kirjoittajia, lyhyen 

matematiikan kirjoittajia ja opiskelijoita, jotka jättävät matematiikan kokonaan 

kirjoittamatta. Tutkimuksessa todettiin, että pitkän matematiikan kirjoittajien muiden 

kirjoitettujen aineiden keskiarvo on korkeampi kuin lyhyen matematiikan kirjoittajien. 

Positiivisesti oppilaitoksen ylioppilaskokeissa menestymiseen vaikuttaa muun muassa 

opiskelijoiden korkea keskiarvo peruskouluopinnoissa sekä naisopiskelijoiden ja ruotsia 

äidinkielenään puhuvien korkeampi osuus (Kirjavainen 2012: 344). Parhaiten 

ylioppilaskirjoituksissa pärjäävät pitkän matematiikan valinneet naiset, mutta naiset myös 

jättävät miehiä todennäköisemmin matematiikan kokonaan kirjoittamatta (Kupiainen, 
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Marjanen, Hautamäki 2016: 97). Kaikista kirjoittamistaan kokeista heikoiten pitkän 

matematiikan kirjoittajat suoriutuvat matematiikan, kemian ja fysiikan ylioppilaskokeista 

(Kupiainen, Marjanen, Hautamäki 2016: 97). Toisaalta pitkän matematiikan kirjoittajat 

saavat parempia arvosanoja myös kemiassa ja fysiikassa, ja näissä aineissa ero muiden 

kirjoittajaryhmien arvosanoihin on kaikista suurin. Yleisesti ylioppilaskirjoituksissa 

menestymiseen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi lukio-opintojen kesto 

ja kokeiden suorittamisen hajauttaminen (Kirjavainen 2012). 

Aikaisemmin tehdyillä opintovalinnoilla vaikuttaisi olevan keskeinen merkitys 

myös pääaineen valinnassa, koska aikaisemmat kurssivalinnat ennustavat pääaineen 

valintaa parhaiten (Pinxten ym. 2015). Toisen asteen päättötodistuksen vaikutusta 

opintoalalle hakeutumiseen ammattikorkeakoulussa on tutkinut esimerkiksi Rantanen 

(2004). Eri alojen opiskelijaprofiileista oli erotettavissa erilaisia vahvoja oppiaineita ja 

yleisesti voidaan todeta, että hakijoiden vahvojen oppiaineiden oppisisällöt vastasivat 

erittäin hyvin heidän ensimmäisen hakutoiveensa koulutusalan sisältöjä.  Historia ja 

yhteiskuntaoppi erottuivat vahvoina aineina hallinnon ja kaupan alalla, kuvaamataito ja 

äidinkieli kulttuurialalla. Luonnonvara-alalle hakeutuvat menestyivät tyypillisesti 

maantiedossa ja biologiassa. Kotitalous ja äidinkieli olivat matkailu-, ravitsemus- ja 

talousalalle hakeutuvien vahvoja aineita. Sosiaali- ja terveysalalla vastaavat aineet olivat 

äidinkieli ja taideaineet. Tekniikan ja liikenteen alalle hakeutuneet menestyivät erityisesti 

matematiikassa ja fysiikassa. (Rantanen 2004: 103)  

Parhain ammattikorkeakoulun opintomenestyksen ennustaja on 

ylioppilaskirjoitusten yleisarvosana (Rantanen 2004). Myös valintakokeilla on selkeä 

yhteys opintomenestykseen riippumatta hakutodistuksen keskiarvosta (Rantanen 2004: 

71). Oppiaineista parhaiksi opintomenestyksen ennustajiksi osoittautuivat fysiikka, 

maantieto, biologia ja äidinkieli. Rantasen mukaan fysiikan osaaminen mittaa 

matemaattista lahjakkuutta ja opintoihin sitoutumista, maantiedon ja biologian osaaminen 

puolestaan reaaliaineissa menestymistä ja äidinkielen osaaminen mittaa erityisesti 

kirjallisen itseilmaisun taitoja (Rantanen 2004: 103).   

Matematiikan laajuus ennustaa opintomenestystä ammattikorkeakoulussa 

erityisesti tekniikan ja liikenteen alalla ja luonnonvara-alalla. (Rantanen 2004: 104). 

Pohjakoulutuksista lukiokoulutus, opistoasteen tutkinto tai ammatillinen korkea-asteen 

tutkinto tarjoavat ylivoimaisen etulyöntiaseman opinnoissa menestymiseen verrattuna 
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ammatilliseen koulutukseen (Rantanen 2004: 32). Myös ikä vaikuttaa 

opintomenestykseen ammattikorkeakoulussa. Jos opiskelija on huomattavasti vanhempi 

kuin keskiverto-opiskelija, on hänen opintomenestyksensä myös selvästi keskivertoa 

korkeampi. (Rantanen 2004: 104) 

Koska aikaisemmat kurssivalinnat ja kiinnostuksen kohteet ohjaavat 

opiskelupaikan valintaa voimakkaasti, pitäisi matematiikan opetukseen panostaa jo 

aikaisin opintopolulla, jos matemaattisten aineiden osaamista halutaan kehittää. 

Tyypillisesti matematiikassa toisella asteella hyvin menestyvät opiskelijat päätyvät 

opiskelemaan tekniikkaa, luonnontieteitä, lääketiedettä, oikeustiedettä tai kauppatiedettä 

(Ayalon 2003). Matematiikan osaajien tarpeessa ei ole kuitenkaan kyse vain 

opiskelijavalinnan ongelmasta. Danilowicz-Göselen ja muiden (2017: 530) tutkimus 

paljasti, että esimerkiksi Saksassa, jossa on puutetta luonnontieteiden, matematiikan ja 

tekniikan alan osaajista, alle keskiverto- ja keskiverto-opiskelijoiden valmistumisaste 

matemaattisten alojen koulutusohjelmista on matala. Matemaattisten aineiden osaajista 

on siis pulaa, mutta matemaattisia aineita opiskelemaan päätyvien opiskelijoiden 

valmistumisaste on kuitenkin heikko ja hyviä arvosanoja on vaikea saada. 

Sosioekonominen tausta ja korkeakoulutukseen valikoituminen 

Suuri osa korkeakoulututkimuksesta liittyy korkeakoulutuksen periytyvyyteen ja 

opiskelijoiden sosioekonomisen taustan vaikutukseen. Ennen vain harvoilla ja 

hyväosaisilla oli mahdollisuus osallistua koulutukseen, joka toimi reittinä hyvään 

yhteiskunnalliseen asemaan. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että korkeakoulutus 

yhdistyy yhä korkeampaan tulotasoon, sillä maistereiden keskimääräinen ansiotaso on 

vastaavan ikäisten ihmisten keskimääräistä ansiotasoa korkeampi (Kivinen ym. 2012: 

564; Koerselman & Uusitalo 2014: 154).  

Vanhempien koulutustaustan ja tulotason merkitys lapsen koulutuspolulle on 

vähentynyt (Kivinen & Hedman 2016). Ammattikorkeakouluihin opiskelijaksi 

valikoitumisessa ei selviä eroja erilaisten kotitaustojen välillä havaita (Kivinen ym. 2012: 

565). Myös yliopistoissa tulotason ja sosiaalisen taustan vaikutus valmistumiseen on 

hyvin vähäinen (Danilowicz-Gösele ym. 2017: 529). Vanhempien varallisuudesta ja 



23 

 

hyvästä sosioekonomisesta asemasta on kuitenkin hakijalle etua, sillä se kertoo perheen 

suorista resursseista ja mahdollistaa opiskelun tukemisen (toimeentulossa avustaminen, 

valmennuskurssit, maksulliset kurssimateriaalit) (Berggren 2007: 114; Saari ym. 2015: 

14), lisää mahdollisuutta käyttää aikaa pääsykokeisiin valmistautumiseen 

(Opetusministeriö 2016: 54), vähentää opintolainan tarvetta (Berggren 2007: 114)  ja 

mahdollistaa lapsen keskimääräistä nopeamman siirtymisen korkeakoulutukseen (Saari 

ym. 2015: 36). Perheen taloudellisella tuella on merkitystä, sillä opiskelijat eivät usein 

halua hyödyntää esimerkiksi opintolainaa (Hämäläinen ym. 2017). Lisäksi opiskelijoiden 

vanhempien korkealla koulutustasolla on positiivinen yhteys lukion ylioppilaskirjoitusten 

arvosanoihin (Kirjavainen 2012: 346).  

Perheen sosioekonomisen taustan on todettu vaikuttavan myös koulutusvalintaan 

yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä, ja tämä yhteys on sitä voimakkaampi mitä 

nuorempana opiskelu aloitetaan (Saari ym. 2015: 38). Korkeasti koulutettujen 

vanhempien lapset jatkavat opintojaan todennäköisemmin yliopistosektorilla kuin 

ammattikorkeakoulussa (Ahola & Nurmi 1997; OECD 2005; Saari ym. 2015: 58; 

Opetusministeriö 2016: 51).  Vanhempien taustan vaikutus näkyy erityisen selkeästi 

opiskelijoiden valinnoissa opiskella tekniikan- ja liikenteen alaa joko yliopisto- tai 

ammattikorkeakoulusektorilla (Saari ym.2015: 58).  

Tulotasoa merkittävämpiä tekijöitä koulutuksen periytyvyydessä ovat perheen 

kulttuurinen- ja sosiaalinen pääoma (esim. Ahola & Nurmi 1997; Saari ym. 2015: 5). 

Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan olemassa olevia ja potentiaalisia resursseja, jotka 

muodostuvat yksilön tuttavuus- ja arvostussuhteiden verkostosta (Ahola & Nurmi 1997: 

110). Kulttuuripääoma puolestaan ilmenee kielellisenä ja kulttuurisena osaamisena, 

makutottumuksina ja hiljaisena tietona esimerkiksi koulutuksen mahdollisuuksista ja 

menestymisen strategioista (Ahola & Nurmi 1997: 111–112). Parhaat mahdollisuudet 

koulussa menestymiseen tarjoaa perhekulttuuri, jossa kannustetaan kriittiseen ajatteluun, 

lukemiseen, laajaan yleissivistykseen ja luovuuteen (Ahola & Nurmi 1997: 112). 

Perheolosuhteet, älyllinen keskustelukulttuuri ja vanhempien koulutus- ja työhistoria 

vaikuttavat opiskelijan ylioppilaskirjoitus- ja valintakoemenestykseen juuri kulttuurisen 

pääoman kautta (Isopahkala-Bouret ym. 2018: 146). Korkeakoulutus ja sen 

mahdollistamat elämänurat ovat usein tuttuja koulutettujen vanhempien lapsille, mutta 
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etäisiä ja tuntemattomia muille (Määttä 2006: 232). Koulutukseen hakeutumisessa 

tiedolla on siis rahaa merkittävämpi vaikutus. 

Korkeakoulutuksen naisistuminen ja sukupuolisegregaatio 

Korkeakoulutusta voidaan tarkkailla myös sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta. 

Alun perin ylioppilaskoe ja siihen liittyvät säädökset koskivat vain miehiä 

(Opetusministeriö 2017: 17). Korkeakoulutus onkin pitkään nähty miesten maailmana, 

johon naiset ovat mukautuneet (Liljander 1996). Naiset saivat oikeuden opiskella 

yliopistossa samoilla ehdoilla kuin miehet vuonna 1901 (Opetusministeriö 2017: 18).  

Nykyään korkeakouluihin valituissa naisten osuus on miehiä suurempi (Vuorinen-

Lampila 2016: 285). Määrällisesti naiset valloittivat korkeakoulut jo 1970-luvulla 

(Liljander 1996). Suomessa miehiä on valittu naisia enemmän yliopistossa vain 

teknillistieteelliselle-, kauppatieteelliselle- ja luonnontieteelliselle alalle 

(Opetusministeriö 2016: 67). Korkeakoulutuksen naisistumisesta huolimatta naisten on 

ollut ainakin ennen 2000-lukua huomattavasti miehiä vaikeampaa saavuttaa 

tiedeyhteisöissä arvostettu asema (Liljander 1996: 40–43). 

Naisten kasvava osuus korkeakouluopiskelijoissa on teollistuneiden maiden 

kansainvälinen ilmiö, jonka uskotaan voimistuvan entisestään, jos opiskelijavalintoja 

kehitetään niin, että ne perustuvat aikaisempaa voimakkaammin koulumenestykseen 

(esim. Conger 2015). Naisten yliedustuksen kasvua on pidetty uuden todistusvalinnan 

riskinä myös Suomessa (Opetusministeriö 2010: 33), vaikka näyttää siltä, että miehet 

menestyivät aikaisemmin valinnassa naisia paremmin (Opetusministeriö 2016: 66). 

Kansainvälisesti joissakin tutkimuksissa on jopa ehdotettu miesten hakemisen 

helpottamista (esim. Conger & Dickson 2017). 

Korkeakoulujen naisistuminen johtuu osittain siitä, että tytöt valitsevat peruskoulun 

jälkeen lukion huomattavasti useammin kuin pojat (Saari ym. 2015:18). Tytöt myös 

pärjäävät ylioppilaskokeissa keskimäärin poikia paremmin (Pekkarinen & Sarvimäki 

2016: 6). Naiset saavat opettajilta parempia numeroita erityisesti kielten kursseilla (Voyer 

& Voyer 2014). Tytöt menestyvät poikia paremmin koulussa läpi koko 

oppivelvollisuuden useimmissa maissa (Voyer & Voyer 2014: 1191; Thiele 2016). Sama 
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pätee myös lähes kaikilla ammattikoulun ja ammattikorkeakoulun aloilla (Rantanen 

2004). Naisten etulyöntiasema on myös pysynyt suunnilleen samansuuruisena vuodesta 

1914 aina vuoteen 2011 (Voyer & Voyer 2014: 1194).  

Koulutuksen sukupuolisegregaatio on kansainvälinen ilmiö, jota esiintyy 

rippumatta maan hyvinvointi- ja hallintojärjestelmästä, työmarkkinoiden rakenteista ja 

koulutusjärjestelmästä (Barone 2011: 158, 171). Perinteisesti segregaatiolla viitataan 

ryhmien väliseen, erityisesti tilalliseen, eriytymiseen. Sukupuolen lisäksi segregaatio voi 

perustua esimerkiksi kansallisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai taloudelliseen 

asemaan (Warf 2006: 423). Sukupuolisegregaatio voidaan jakaa horisontaaliseen ja 

vertikaaliseen segregaatioon. Korkeakouluissa horisontaalinen segregaatio tarkoittaa 

esimerkiksi sitä, että miehet ja naiset päätyvät opiskelemaan eri aloja ja erikoistuvat eri 

asioihin (Macarie & Moldovan 2015: 163). Vertikaalinen segregaatio kertoo naisten ja 

miesten erilaisesta sijoittumisesta esimerkiksi työelämän hierarkiassa (Vuorinen-Lampila 

2016).  

Sukupuolten välinen segregaatio näyttää jakautuvan kahden akselin ympärille: 

hoiva-tekniikka ja luonnontieteet-humanistiset tieteet (Barone 2011). Saman tyyppinen 

jako näyttää pitävän paikkansa myös Suomessa. Naiset ovat yliedustettuina erityisesti 

hoiva-aloilla (Pinxten 2015: 1920). Naisvaltaisia aloja ovat esimerkiksi kasvatustieteet, 

hyvinvointi- ja terveysalat (Pinxten 2015: 1920; Vuorinen-Lampila 2016), humanistiset- 

ja yhteiskuntatieteet (Ayalon 2003: 277) ja kulttuurialat (Saari 2015: 56). Naiset ovat 

enemmistönä myös psykologiassa ja lääketieteessä (Barone 2011: 159).  Tyypillisesti 

miesvaltaisia aloja ovat luonnontieteet ja tekniikka (Pinxten 2015: 1920; Vuorinen-

Lampila 2016: 287), tarkemmin esimerkiksi matematiikka ja teknologiaan liittyvät alat 

(Ayalon 2003: 277). Myös tohtorintutkinnot ovat naisistuneet. Mitä tohtorintutkintoihin 

tulee, vuonna 2010 miesvaltaisia ovat enää tekniikka, luonnontieteet, kauppatiede ja 

oikeustiede, kun taas naisvaltaisimmat alat tohtorintutkinnoissa ovat eläinlääketiede, 

kasvatustiede ja lääketiede. (Kivinen ym. 2012: 562) Segregaatiota on myös alojen 

sisällä, sillä samalla alalla opiskelevat naiset ja miehet valitsevat tyypillisesti erilaisia 

opinto-ohjelmia ja erikoistumisaloja (Vuorinen-Lampila 2016: 287). 

Ammattikorkeakouluissa varsin voimakkaasti sukupuolittunut tekniikka on aloista ainoa, 

jossa miehiä on enemmän kuin naisia (Saari 2015: 58; Opetusministeriö 2016: 67). 
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Taloudelliselta kannalta naiset ovat opintovalinnoistaan johtuen epäedullisessa asemassa, 

koska moderni talous nojaa voimakkaasti tieteeseen ja tekniikkaan (Ayalon 2003). Alojen 

välisessä hierarkiassa matemaattiset alat, tekniikka- ja luonnontieteet, nähdään usein 

parempina vaihtoehtoina kuin yhteiskunta- ja ihmistieteet juuri taloudellisen 

merkityksensä vuoksi. Usein toistettu havainto, että naisvaltaisilta koulutusaloilta 

valmistuneet ansaitsevat työmarkkinoilla miesvaltaisilta aloilta valmistuneita vähemmän 

ei kuitenkaan sellaisenaan päde Suomessa, koska monet aiemmin miesvaltaiset alat ovat 

naisistuneet, mutta niiden ansiotaso on noussut (Kivinen ym. 2012: 565) Sen sijaan 

esimerkiksi humanistisinen ala on pysynyt naisvaltaisena, eikä ansiotaso ole noussut 

(Kivinen ym. 2012: 565).  

Humanistis-luonnontieteellistä jakoa on selitetty kulttuurin tuottamilla paineilla 

(Barone 2011: 159). Baronen (2011: 160) näkemyksen mukaan sukupuolten erilaisia 

opintovalintoja selittävät sisäiset mieltymykset, joita ulkoiset paineet, kuten 

hienovarainen syrjintä ja sosiaalinen kontrolli, tukevat. Korkeakoulujen 

sukupuolisegregaation syynä pidetään erityisesti aikaisemmin tehtyjä opintovalintoja, 

erityisesti tyttöjen heikompaa osallistumista haastaville matematiikan ja luonnontieteiden 

kursseille. Tämä usein vaikuttaa suoraan korkeakouluun hakemiseen, sillä 

matemaattisilla ja luonnontieteellisillä aloilla usein vaaditaan laajoja matemaattisia 

opintoja. (Ayalon 2003)  

Sukupuoli vaikuttaa siihen millaisia tekijöitä hakija painottaa alavalinnassaan. 

Miesopiskelijat pitivät korkeaa tulotasoa tärkeänä kriteerinä, kun taas naiset painottivat 

valinnoissaan enemmän henkilökohtaista kehittymistä ja kiinnostuksen kohteitaan 

(Pinxten 2015: 1938). Koulutusalojen sukupuolisegregaatiota selittävät esimerkiksi 

naisten perhekeskeisyys ja matalampi urasuuntautuneisuus, sekä se, että vanhemmat, 

opettajat ja opinto-ohjaajat huomaamattaan kannustavat tyttöjä ja poikia erilaisille opinto- 

ja työelämäpoluille (Barone ym. 2018: 2). 

Sille, miksi tytöt eivät opiskele yhtä paljon matematiikkaa, on esitetty useita 

selityksiä, kuten kiinnostuksen puute, matematiikan aiheuttama ahdistus, roolimallien 

puute, negatiivinen asenne oppiainetta kohtaan sekä negatiiviset viestit opettajilta ja 

opinto-ohjaajilta (Ayalon 2015). Negatiiviset viestit korostuvat: vähemmistöasemassa 

olevat opiskelijat, kuten esimerkiksi naiset matemaattisilla aloilla, kiinnittävät usein 
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enemmän huomiota negatiivisiin viesteihin ja myös muistavat nämä viestit paremmin 

kuin positiiviset (Covarrubias ym. 2016: 20).  

Vaikuttaa siltä, että sukupuolten välillä on eroja myös hakijoiden itsevarmuudessa. 

Naiset ja miehet arvioivat mahdollisuutensa tulla valituksi haluamalleen alalle eri tavoin, 

sillä miehet ovat koulutukseen pääsemisestään selvästi varmempia kuin naiset (Vuorinen 

& Valkonen 2005: 30). Naisopiskelijat kyseenalaistivat pääainevalintojaan enemmän 

kuin miehet, mutta he myös keskustelijat valinnoistaan enemmän muiden kanssa (Pinxten 

2015). Hyvä koulumenestys lisää selvästi miesten varmuutta.  Naiset puolestaan ovat 

epävarmempia mahdollisuuksistaan tulla valituksi haluamalleen alalle, vaikka heillä olisi 

hyvä lukiotodistus (Vuorinen & Valkonen 2005: 31). Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi 

koulutusalojen sukupuolittuneisuuteen, jos naiset jättävät kokonaan hakematta 

paikkoihin, joihin he eivät usko tulevansa valituiksi. 

Koulutusalojen sukupuolisegregaatio siirtyy työelämään, kun valmistuneet 

kilpailevat työpaikoista aikaisemmin samalta alalta valmistuneiden kanssa (Vuorinen-

Lampila 2016: 285, 287). Miehet menestyvät naisia paremmin työmarkkinoilla 

rippumatta siitä, valmistuivatko he nais- vai miesvaltaiselta alalta (Vuorinen-Lampila 

2016: 300). Miehet etenevät urallaan nopeammin ja ansaitsevat enemmän, tekevät 

vähemmän määrä- tai osa-aikaisia töitä, ovat useammin yrittäjiä ja toimivat naisia 

useammin asiantuntija- tai johtaja-tason tehtävissä (Macarie &Moldovan 2015; 

Vuorinen-Lampila 2016: 297–300). Erot naisten ja miesten välillä ovat kuitenkin 

kaventumassa, sillä työelämän sukupuolisegregaatio on heikkenemässä (Barone 2011: 

158). Naisten heikompaan työmarkkina-asemaan vaikuttavat myös perheen 

perustamiseen liittyvät tekijät, sillä perheen perustaminen vaikuttaa negatiivisesti 

erityisesti naisten työmarkkina-asemaan (Vuorinen-Lampila 2016: 303). Naisten 

heikompi työmarkkina-asema voi vaikuttaa korkeakoulutuksen naisistumisen taustalla: 

naisten on kenties miehiä tärkeämpää hankkia hyvä koulutus, jos he haluavat menestyä 

työelämässä (Vuorinen-Lampila 2016: 302). 

Barone ja muut (2018: 19) ovat sitä mieltä, että parempi tiedon saatavuus ennen 

korkeakouluihin hakeutumista kannustaisi naisia miesvaltaisille aloille. Lisäksi 

vanhempien ja koulun henkilökunnan tulisi tunnistaa sukupuoliin liittyvä asenteellisuus. 

Naisten kannustamista teknisille aloille on pidetty hyvänä keinona kaventaa esimerkiksi 

sukupuolten välisiä tuloeroja. Ayalonin (2003) mukaan on kuitenkin ongelmallista, että 
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fokus tilanteen parantamisessa on suunnattu naisiin. Alojen sukupuolittuneisuutta 

käsiteltäessä usein keskitytään vain siihen, miksi naiset eivät opiskele teknisiä aloja, eikä 

mietitä sitä, miksi miehet eivät opiskele naisvaltaisia aloja.  

Opintojen keskeyttäminen ja vaihtaminen 

Opintojen keskeyttämisen syitä on tutkittu paljon, sillä se pidentää koulutusaikoja ja 

kasvattaa koulutuskustannuksia (Rantanen 2004: 65). Pinxtenin ja muiden (2015) 

mukaan hyvä koulumenestys, runsas matemaattisten aineiden opiskelu lukiossa ja 

korkeampi sosioekonominen asema pienentävät opiskelijan opintojen epäonnistumisen 

riskiä yliopisto-opintojen ensimmäisenä vuonna. Yliopistoissa nuorena opintonsa 

aloittaneet keskeyttävät vähiten, kun taas ammattikorkeakoulussa iän vaikutus 

keskeyttämiseen on päinvastainen (Pajala & Lempinen 2001). Ammattikorkeakouluissa 

keskimääräinen keskeyttämisaste on ollut noin 10 %. Opiskelijoiden opintojen 

läpäisyaika vaihtelee voimakkaasti koulutusaloittain, mutta noin 60 % aloittaneista 

opiskelijoista valmistuu viidessä vuodessa. (Salminen & Ylä-Anttila 2010: 28) Valtaosa 

opintonsa keskeyttäneistä on miehiä (Rantanen 2004: 68).  

Yliopistoissa keskeyttäminen on yleisintä yleisakateemisilla aloilla, kuten 

humanistisissa tieteissä, luonnontieteissä ja yhteiskuntatieteissä, sillä aloilla, joissa ei 

suoraan valmistu mihinkään ammattiin, opiskelijoiden epätietoisuus siitä, mihin opinnot 

johtavat, voi aiheuttaa epävarmuutta ja motivaation heikkenemistä (Pajala & Lempinen 

2001: 51, 55). Akateemisen tutkinnon työmarkkina-asema on muuttunut 

korkeakoulutuksen yleistymisen myötä, mikä on johtanut siihen, että opiskelijat odottavat 

koulutukselta käytännönläheisempiä ja konkreettisesti työelämässä hyödynnettäviä 

taitoja (Vuorinen & Valkonen 2005: 104). Rantasen (2004: 66–67) mukaan 

koulutustarjonnan runsaus ja opintopaikan saamisen helpottuminen on johtanut 

tilanteeseen, jossa opintojen keskeyttämistä ei koeta enää niin suurena riskinä joutua 

työelämän ja koulutuspolkujen ulkopuolelle. Lyhytaikaisten työsuhteiden lisääntyminen 

on heikentänyt opiskelijoiden opintoihin sitoutumista, koska koulutus ei enää 

automaattisesti takaa työpaikkaa.  
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Koulutuksen vaihtamisen yleisyyttä selittää tiettyjen koulutusalojen suosio ja se, että 

hakijat ovat tehneet koulutusvalintansa puutteellisten ennakkotietojen varassa (Vuorinen 

& Valkonen 2005: 136). Opiskelujen keskeyttämisen takana on useimmiten se, että 

opiskelualaa ei koeta omaksi tai saatu opiskelupaikka ei vastaa omia odotuksia. Opintojen 

sujuvuuteen vaikuttaa opiskelijan motivaatio, eli se, onko opiskelija päässyt sellaiseen 

koulutukseen, johon hän todella haluaa (Vuorinen & Valkonen 2005: 66). Loogisesti 

keskeyttämisen riski on pienin opiskelijoilla, jotka ovat tulleet valituksi korkeilla 

valintakoe- ja hakutodistuspisteillä ensisijaiseen hakutoiveeseensa (Rantanen 2004: 69). 

Matala hakutodistuksen keskiarvo, heikko opintomenestys ja korkea hakutoivesijan arvo 

puolestaan nostavat opintojen keskeyttämisen riskiä (Rantanen 2004: 105). 

Runsas vaihtaminen voi johtua siitä, että hakijat eivät tunne 

koulutusmahdollisuuksia riittävän hyvin.  Korkeakoulutuksen kentällä on tarjolla niin 

paljon erilaisia koulutusvaihtoehtoja, että jo niiden selville saaminen on työlästä 

(Vuorinen & Valkonen 2005: 85). Esimerkiksi vielä vuonna 2002 jopa kaksi kolmasosaa 

lukio-opiskelijoista oli sitä mieltä, että lukio tarjoaa liian vähän tietoa työelämästä 

(Numminen ym. 2002: 109). Opiskelijoiden käsitykset esimerkiksi työelämään 

sijoittumisesta, opiskelun sisällöstä ja työllisyysnäkymistä ovat hakuvaiheessa usein 

hyvin puutteelliset (Vuorinen & Valkonen 2005: 43, 45). 

Opiskelijavalintajärjestelmässä opiskelupaikan saaminen voi vaatia useita 

hakukertoja, mikä voi kannustaa opintojen aloittamiseen aloilla, joista hakija ei ole 

oikeasti kiinnostunut (Vuorinen & Valkonen 2005: 66). Vuorisen ja Valkosen 

tutkimuksen mukaan hakijat ovat kuitenkin valmiita tavoittelemaan haluttua 

opiskelupaikkaa sinnikkäästi useita vuosia, jopa senkin jälkeen, kun opinnot toisella alalla 

on jo aloitettu tai jopa kokonaan valmistumassa. Toisaalta hakujen 

ensikertalaiskiintiöiden epäillään vähentäneen opiskelujen aloittamista aloilla, joista 

opiskelijalla ei ole tarkoitus valmistua (Opetusministeriö 2016: 18–19).  

Keskeyttämisen taustalla olevat syyt voidaan jakaa positiivisiin ja negatiivisiin. 

Positiivisia keskeyttämisen syitä ovat esimerkiksi opiskelupaikan vaihtaminen, töihin 

meno, varusmiespalvelus ja vanhempainlomalle jääminen. Negatiivisiin keskeyttämisen 

syihin kuuluu esimerkiksi opiskeluhaluttomuus. Negatiiviset syyt ovat usein vallitsevia 

aloilla, joissa koulutuspaikoista on ylitarjontaa (Numminen ym. 2002). Keskeyttämisen 

taustalla voi olla myös esimerkiksi sairastuminen, vammautuminen tai alan huonot 
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työllisyysnäkymät (Vuorinen & Valkonen 2005: 66–68). Keskeyttämisen syyt ovat 

yhteydessä aikaisempaan koulumenestykseen, sillä mitä korkeampi keskeyttäjän 

koulumenestys on, sitä todennäköisemmin hän kuuluu positiivista syistä keskeyttävien 

ryhmään (Rantanen 2004: 67). 

Harrison (2006: 387–388) on jakanut ensimmäisen vuoden jälkeen opintonsa 

lopettaneet useaan erilaiseen tyyppiin. Ensimmäiseen tyyppiin kuuluvat opiskelijat, jotka 

eivät pärjänneet opinnoissa ja kokivat ne liian vaikeiksi, sekä opiskelijat, jotka valitsivat 

väärän alan. Toiseen ryhmään kuuluvat opiskelijat, jotka eivät sopeutuneet heille uuteen 

ympäristöön. Kolmanteen ryhmään kuuluvat opiskelijat, jotka eivät kykene itsenäiseen 

opiskeluun tai kaipaisivat enemmän henkilökohtaista opetusta ja ohjausta. Neljänteen 

ryhmään kuuluvat opiskelijat, jotka ajautuvat yliopistoon lähinnä ympäristön 

painostuksen vuoksi. Viidenteen tyyppiin kuuluvat tahtomattaan opiskelusta esimerkiksi 

sairauden tai perheongelmien takia luopuvat. Kuudes opintojen keskeyttäjätyyppi on 

nuoret miehet, joiden odotukset opiskelijaelämästä ja elintasosta eivät vastanneetkaan 

todellisuutta. Viimeinen tyyppi on vähävaraiset, taloudellisista ongelmista kärsivät, 

opiskelijat (Harrison 2006: 388).  

Myös liian nopeasti tehdyt valinnat voivat johtaa koulutuksen keskeyttämiseen 

myöhemmin (Honkimäki 2006: 247). Välivuoden pitäminen johtaa joskus uravalintojen 

selkiytymiseen. Yhden alan opinnot keskeyttäneet opiskelijat usein valmistuvat toiselta 

alalta. Tämä tukee näkemystä, että opintojen keskeyttäminen ei välttämättä tarkoita 

opinnoissa epäonnistumista vaan niin sanotun etsimisvaiheen loppumista ja paremmin 

soveltuvan alan löytämistä (Danilowicz-Gösele ym. 2017: 529). Toisaalta välivuoden 

eduista ja haitoista on paljon ristiriitaista tietoa (Parker ym. 2015). Nopean etenemisen ei 

kuitenkaan tulisi olla itseisarvo, eikä nopeasti suoritettu tutkinto ole ainoa 

korkeakoulutuksen onnistumisen mittari (Honkimäki 2006: 250).  

 



31 

 

Oulun ammattikorkeakoulu 

Koulutustarjonta Oulun ammattikorkeakoulussa 

Oulun ammattikorkeakoulun koulutustarjonta on monipuolinen (taulukko 2). Vuonna 

2018 tarjolla on yhteensä 25 erilaista ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa tutkinto-

ohjelmaa (Koulutus). Nämä 25 tutkintoa jakautuvat viiteen laajempaan koulutusalaan. 

Nämä koulutusalat ovat kulttuuriala, liiketalous, luonnonvara-ala, tekniikan ala ja 

sosiaali- ja terveysala. (OAMK 2018) Lisäksi Oulun ammattikorkeakoulussa voi 

opiskella myös englanniksi liiketalouden ja tekniikan alalla (OAMK 2018: 10, 24). 

Englanninkieliset koulutukset ovat tarkoitettu sekä kansainvälisille että suomalaisille 

opiskelijoille.  Ammattikorkeakoulututkintojen tarjonta on vaihdellut ja vielä vuonna 

2016 Oulun ammattikorkeakoulussa pystyi opiskelemaan esimerkiksi muusikoksi tai 

kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomiksi (OAMK 2016: 11–26). 
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Taulukko 2. Oulun ammattikorkeakoulun suomenkieliset tutkinnot (OAMK 2018). 

Kulttuuriala Medianomi 
Musiikkipedagogi 

Tanssinopettaja 

Liiketalous Liiketalouden tradenomi 

Tietojenkäsittelyn tradenomi 

Luonnonvara-ala Maaseutuelinkeinojen agrologi 

Tekniikan ala Energia- ja ympäristötekniikan insinööri 

Konetekniikan insinööri 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri 

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri 

Talotekniikan insinööri 

Tieto- ja viestintätekniikan insinööri 

Rakennusarkkitehti 

Rakennusmestari 

Sosiaali- ja terveysala Bioanalyytikko 

Ensihoitaja 

Fysioterapeutti 

Kätilö 

Optometristi 

Röntgenhoitaja 

Sairaanhoitaja 

Sosionomi 

Suuhygienisti 

Terveydenhoitaja 

Toimintaterapeutti 

 

 

Yhteensä Oulun ammattikorkeakoulussa on noin 8800 opiskelijaa ja koulutusta 

järjestetään neljällä kampuksella (OAMK 2018: 4). Ammattikorkeakoulututkintoon 

johtavan koulutuksen lisäksi Oulun ammattikorkeakoulu järjestää ammatillisen 

opettajan-, erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutusta, avointa 

ammattikorkeakouluopetusta sekä täydennyskoulutusta (OAMK 2018). Oulun 

ammattikorkeakoulussa järjestetään myös ylempään ammattikorkeakoulututkintoon 

johtavaa koulutusta kulttuurialalla, liiketaloudessa, luonnonvara-alalla ja sosiaali- ja 

terveysalalla (OAMK 2018: 44–48).  
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Opiskelijavalinta Oulun ammattikorkeakoulussa 

Ammattikorkeakouluissa on käytössä valtakunnallisesti yhteiset 

valintaperustesuositukset, joita yksittäiset ammattikorkeakoulut voivat halutessaan 

hyödyntää (Rantanen 2004: 15; Opetusministeriö 2016: 21). Kevään 2019 

valintaperustesuosituksissa on kuvattu viisi erilaista valintatapaa: 1) valintakoe, 2) 

koulumenestys ja valintakoe, 3) todistusvalinta, 4) valintakoe ja työkokemus ja 5) SAT-

testi (Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus 2018). Valintatavat 2 ja 3 on jaettu 

vielä vaihtoehtoihin A ja B sen mukaan, kuinka paljon pisteitä koulumenestyksestä voi 

saada. Koulumenestyspisteitä ammattikorkeakouluissa annetaan ylioppilastutkinnon 

arvosanoista (Opetusministeriö 2016: 22). 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun voi saavuttaa monella tavalla. 

Ammattikorkeakoululain (932/2014 25 §) mukaan opiskelijaksi voidaan hyväksyä 

esimerkiksi henkilö, joka on suorittanut lukion oppimäärän, vähintään kolmivuotisen 

ammatillisen perustutkinnon, aikuiskoulutuslain mukaisen perustutkinnon tai 

asianomaisessa maassa korkeakouluopintoihin kelpuuttavan ulkomaisen koulutuksen.  

Suomenkielisiin koulutuksiin haetaan keväällä, tyypillisesti maaliskuussa, sähköisen 

Opintopolku-palvelun kautta (OAMK 2018). Valintakokeita järjestetään myöhemmin 

keväällä ja alkukesästä. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voidaan hyväksyä 

henkilö, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon ja joka on ollut vähintään 

kolme vuotta töissä soveltuvalla alalla tutkinnon suorittamisen jälkeen 

(Ammattikorkeakoululaki 932/2014 25 §). 

Ammattikorkeakoulututkintojen ja ylempien ammattikorkeakoulutukintojen 

opiskelijavalinta järjestetään korkeakoulujen yhteishaussa (Ammattikorkeakoululaki 

932/2014 28 §). Yhteishakua ei käytetä siirto-opiskelijoiden valintaan, ja 

ammattikorkeakoulu voi halutessaan jättää sen ulkopuolelle myös vieraskielisen 

koulutuksen ja muun rajatulle ryhmälle suunnatun koulutuksen, jonka hakukelpoisuus on 

määritelty erikseen (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 28 §).  

Oulun ammattikorkeakoulussa sovelletaan kaikkia viittä 

valintaperustesuosituksissa määriteltyä valintatapaa (kuva 1). Koulumenestykseen 

pohjautuvassa valintatavassa Oulun ammattikorkeakoulussa hyödynnetään valintatapaa 

3B, jossa maksimipistemääränä on 60. Kulttuurialalla käytetään valintatapaa 1, eli 
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valinnat tehdään valintakokeen perusteella (OAMK 2018). Liiketalouden alalla käytössä 

ovat valintavat 1, 2B, 3B ja 4. Esimerkiksi liiketalouden tradenomeista noin kaksi 

kolmasosaa valitaan valintakokeen perusteella ja loput yo-todistuksen perusteella. 

Luonnonvara-alalla käytössä on valintatavat 1 ja 3B. Näistä kahdesta valintatavasta 

valintakokeella opiskelemaan valitaan hieman enemmän opiskelijoita. Sosiaali- ja 

terveysalalla on käytössä valintatavat 1 ja 2A, joista kummallakin valitaan yhtä paljon 

opiskelijoita.  Tekniikan aloilla käytetään valintatapoja 1, 2B ja 3B. Energia- ja 

ympäristötekniikan- ja talotekniikan insinöörit sekä rakennusmestarit valitaan 

valintakokeen avulla. Muilla tekniikan aloilla valintaan vaikuttavat myös 

ylioppilastutkinnon arvosanat. (OAMK 2018:32). Englanninkielisissä koulutuksissa 

valinnat tehdään SAT-testin ja valintakokeen avulla. Jos hakukohteessa hyödynnetään 

useampaa erilaista valintatapaa, otetaan hakija automaattisesti huomioon 

pohjakoulutuksensa mukaisessa valintatavassa (OAMK 2018: 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Oulun ammattikorkeakoulun valintatavat (OAMK 2018). 
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Monissa ammattikorkeakouluissa todistukseen perustuvaa valintamenettelyä on käytetty 

vain vähän aikaisemmin (Opetusministeriö 2016: 21). Todistusvalinnan käyttöä 

laajennettiin vuoden 2017 yhteishaussa esimerkiksi luonnonvara-alalla, tekniikan alalla 

ja kauppatieteen alalla (Opetusministeriö 2016: 21). Oulun ammattikorkeakoulun 

opiskelijavalinnassa vuonna 2018 valintatavoissa 2A, 2B, 3A ja 3B pisteitä saa 

äidinkielestä, parhaasta kielestä ja matematiikasta (lyhyt tai pitkä) tai parhaasta 

reaalikokeesta. Tietojenkäsittelyn ja tekniikan aloilla matematiikka huomioidaan aina, ja 

reaaliaineista pisteitä voi saada vain fysiikan, kemian tai biologian arvosanoista (OAMK 

2018: 34–35). Tekniikan aloilla kielistä huomioidaan vain paras pitkänä kirjoitettu kieli, 

kun muilla aloilla paras kieli voi olla vieras tai toinen kotimainen ja laajuudeltaan joko 

pitkä, lyhyt tai keskipitkä. 

Kaiken kaikkiaan valintakokeen merkitys on kuitenkin yhä ammattikorkeakoulun 

opiskelijavalinnassa keskeinen. Ammattikorkeakoulujen valintakokeet poikkeavat 

yliopistojen valintakokeista siinä, että ne eivät yleensä vaadi yhtä paljon 

etukäteisvalmistautumista (Opetusministeriö 2016: 21).  Ammattikorkeakoulujen 

valintakokeissa pyritään mittaamaan hakijoiden soveltuvuutta, motivaatiota ja opiskeluun 

liittyviä valmiuksia, kuten ongelmanratkaisukykyä tai loogista ajattelua. Jollain 

ammattikorkeakoulun aloilla on käytössä myös ennen varsinaista valintakoetta 

suoritettava sähköinen esivalintakoe (Opetusministeriö 2016: 21).  

 

Tutkimuskysymykset 

Tutkielman aineisto tarjoaa mahdollisuuden saada vastauksia moniin mielenkiintoisiin 

kysymyksiin. Millaisia ainevalintoja ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tehneet 

lukiossa, ja poikkeavatko nämä valinnat toisistaan eri koulutusaloilla? Reaaliaineissa 

tehdyt erilaiset valinnat voivat kertoa jotain mielenkiintoista koulutusalojen 

opiskelijaprofiilista. Yksittäisiin kysymyksiin vastaamisen lisäksi haluan luoda 

kokonaiskuvan Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden lukiotaustasta. 

Päätin käsitellä tutkimusaineistoani kahden tutkimuskysymyksen kautta. 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 
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 Millainen ylioppilaskirjoitustausta Oulun ammattikorkeakouluun 

valituilla opiskelijoilla on?  

 Millaisia sukupuolten tai koulutusalojen välisiä eroja 

ylioppilaskirjoitusten ainevalinnoissa ja kirjoitusmenestyksessä on 

Oulun ammattikorkeakoulussa? 

 

Näiden kysymysten lisäksi tarkastelen ylioppilaskirjoitusten ainevalintoja ja arvosanoja 

sukupuolen, matematiikan laajuuden ja opinto-oikeuden tilan mukaan. Vertailen myös 

lyhyesti Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden lukiotaustaa Oulun yliopistoon 

valittujen opiskelijoiden lukiotaustaan. 

 Oletan, että opiskelijat ovat tehneet oman opintoalansa kannalta loogisia 

ainevalintoja jo aikaisemmin opinnoissaan. Voidaan olettaa esimerkiksi, että Oulun 

ammattikorkeakoulussa tekniikan alalla on paljon luonnontieteellisten aineiden ja 

matematiikan kirjoittajia.  Oletan myös, että sosiaali- ja terveysalalla reaaliaineista 

esimerkiksi terveystiedolla ja biologialla on suuri merkitys. Sukupuolten väliset erot 

näkyvät oletettavasti ainakin miesvaltaisella tekniikan alalla ja naisvaltaisella sosiaali- ja 

terveysalalla.  

 

Aineisto ja menetelmät 

Tutkielmassa hyödynnetään kvantitatiivista rekisteriaineistoa. Kvantitatiivinen 

tutkimusmenetelmä on tutkimustapa, jossa tietoa tarkastellaan numeerisesti (Vilkka 

2007: 14). Aineiston puolesta kyseessä on kokonaistutkimus, sillä tutkimusaineiston 

hankinta ei perustu satunnaiseen otokseen, vaan tarkastelun kohteena on koko 

perusjoukko eli kaikki oppilaitokseen valitut opiskelijat. Toisaalta tutkimuksen aineistoa 

voidaan myös pitää näytteenä, jos perusjoukoksi käsitetään kaikki 

ammattikorkeakouluihin valitut opiskelijat. Tutkimus on tyypiltään deskriptiivinen eli 

kuvaileva. 

Tässä tutkielmassa hyödynnettiin Oulun ammattikorkeakoulua koskevaa aineistoa, 

jossa on kaikki Oulun ammattikorkeakouluun valitut opiskelijat vuosilta 2006–2017. 

Lisäksi hyödynsin hieman myös toista, Oulun yliopistoa koskevaa aineistoa, jossa on 
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Oulun yliopistoon valitut opiskelijat vuosilta 2006–2015. Pääpaino tutkimuksessa on 

kuitenkin Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoissa.  

Rekisteriaineistot on yhdistänyt ja toimittanut CSC-Tieteen tietotekniikan keskus 

Oy. Se on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka valtio ja korkeakoulut yhdessä 

omistavat (Korkeakoulut, tiedelaitokset ja muut julkiset tutkimusorganisaatiot 2018). 

CSC tuottaa ICT-asiantuntijapalveluita koulutukselle, tutkimukselle, yrityksille ja 

julkishallinnolle (CSC 2017). Käytetyt aineistot sisältävät tietoja valtakunnallisista 

opintotietopalveluista yhdistettynä ylioppilastutkintorekisterin arvosanatietoihin. 

Kummatkin aineistot sisältävät muun muassa opiskelijoiden yksilöimistiedot, 

ylioppilaskirjoitusten arvosanatiedot sekä koulutus- ja opinto-ohjelmatiedot.   

Tutkielman aineisto saatiin käyttöön Microsoft Excel -muotoisena. Aineistoa 

käsiteltiin Microsoft Office Excel- ja IBM SPSS Statistics 24 -ohjelmien avulla. 

Aineiston tarkastelussa on hyödynnetty myös tilastollisia testejä. Tilastollisen testauksen 

mielekkyydestä kokonaistutkimuksessa on kirjoittanut esimerkiksi Heikkilä (2014: 181). 

Tilastollisissa testeissä tyypillisesti tutkitaan sitä, voidaanko otoksen avulla saatuja 

tuloksia yleistää koko perusjoukkoon. Jos koko perusjoukko tutkitaan, ei testaus ole 

tarpeellista, koska pienetkin havaitut erot ovat todellisia. Toisaalta testaamalla voidaan 

arvioida havaittujen erojen suuruusluokkaa (Valkonen 1976: 108–109) ja selvittää, 

ovatko havaitut erot satunnaisia vai systemaattisia (Pitkänen 1994: 13 Heikkilän 

2014:181 mukaan).  

Ylioppilastutkinnossa on käytössä seitsemänportainen arvosana-asteikko. 

Kouluarvosanat ovat ordinaali- eli järjestysasteikollisia muuttujia. Kouluarvosanoista 

kuitenkin lasketaan usein keskiarvoja niin kuin kyseessä olisi välimatka-asteikollinen 

muuttuja. Tilastotieteen näkökulmasta keskiarvojen laskemista kouluarvosanoille 

voidaan kuitenkin pitää kyseenalaisena. Toisaalta esimerkiksi 

Ylioppilastutkintolautakunta julkaisee tilastoja, joissa esitetään ylioppilastutkintojen 

arvosanapisteiden keskiarvoja (Ylioppilastutkintolautakunta 2018). Käsittelen itse 

arvosanoja pääsääntöisesti järjestysasteikon muuttujana. Olen kuitenkin esittänyt myös 

keskiarvoja, sillä ne tuovat ryhmien väliset erot minusta muita tunnuslukuja paremmin 

esille.  
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Aineistojen käsittely ja rajaaminen 

Tämän tutkielman teossa käytin paljon aikaa aineistojen käsittelyyn ja rajaamiseen. 

Aineistoissa kukin opiskeluoikeus on omalla rivillään ja rivien yksilöinti suoritettiin 

opiskelijan HenkilöID tunnistekentän avulla. Aineistoissa esiintyi moninkertaisia rivejä, 

eli rivejä, joilla oli sama opiskelijan yksilöivä tunnus. Moninkertaisia rivejä voi esiintyä 

esimerkiksi, jos sama henkilö on tullut valituksi useaan koulutusohjelmaan samassa 

oppilaitoksessa, eikä tällaisia henkilöitä ole tarkoituksenmukaista poistaa. Moninkertaiset 

rivit johtuvat myös siitä, että sekä yliopistossa että ammattikorkeakoulussa voi suorittaa 

ylempiä ja alempia korkeakoulututkintoja, ja nämä opinto-oikeudet on merkitty omille 

riveilleen. 

Oulun ammattikorkeakoulun aineistossa on mukana merkittävä määrä opiskelijoita, 

joilla ei ole ylioppilaskirjoitustuloksia ollenkaan. Osa näistä henkilöistä on opiskelijoita, 

jotka on valittu ammattikorkeakouluun ammatillisen koulutuksen kautta. Tarkasteluun on 

otettu mukaan vain ne opiskelijat, joilla on aineistossa ylioppilaskirjoitustuloksia. 

Ammattikorkeakoulun opiskelijoista noin puolet ovat käyneet lukion ja puolet ovat tulleet 

opintoihin muita reittejä.  

Nykyaikainen ainereaali otettiin ylioppilaskokeissa käyttöön vuonna 2006. Sitä 

ennen suoritetut reaalikokeet ovat olleet erilaisia eivätkä ole täysin samalla tavalla 

vertailukelpoisia. Aineistossa oli mukana myös henkilöitä, jotka ovat suorittaneet 

ylioppilaskirjoitukset vanhan reaalikokeen aikana. Ammattikorkeakoulua koskevassa 

aineistossa ei ollut kuitenkaan tietoa todistusvuodesta. Ylimääräiset rivit aineistoista 

poistettiin Microsoft Office Excel -työkalulla.  

Täysin alkuperäisestä Oulun ammattikorkeakoulua koskevasta aineistosta erotettiin 

erilliseen aineistoon alempaan korkeakoulututkintoon valitut henkilöt. Oulun 

ammattikorkeakoulun alempaa korkeakoulututkintoa koskevassa aineistossa on yhteensä 

25590 riviä ja 68 saraketta. Yksilöivän henkilönumerorivin lisäksi aineistoon on merkitty 

esimerkiksi asuinkunta, sukupuolikoodi, kansalaisuus, opinto-oikeuden alkamis- ja 

päättymispäivämäärät, koulutusala, koulutusohjelma sekä suoritetun tutkinnon nimi ja 

suorituspäivämäärä. Lisäksi aineistossa on ylioppilaskirjoitusten arvosanat L, E, M, C, B, 

A ja I oppiaineittain. Aineiston sisältö on kuvattu tarkemmin liitteissä 1 ja 2.  
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Alkuperäinen aineisto rajattiin opiskelijoihin, joiden opinto-oikeus on alkanut vuosina 

2006–2015, mikä rajasi aineiston 22900:n riviin. Nämä rivit rajattiin edelleen riveihin, 

joille on merkitty koulutusalaan liittyvät tiedot, mikä rajasi aineiston 20773:n riviin. 

Näistä opiskelijoista kirjoitustuloksia on yhteensä 8952 opiskelijalla. Kirjoitustuloksia 

opiskelijoista on tällä rajauksella siis noin 43 prosentilla. 

Aineiston käsittelyä varten aineistosta tunnistettiin myös opiskelijat, jotka 

esiintyvät aineistossa monta kertaa. Aineistossa yhdellä henkilöllä on kuitenkin aina vain 

yksi rivi, jolla koulutusalatiedot on merkitty. Aineistosta siis vaikuttaisi puuttuvan tieto 

kaikista koulutusaloista, jos henkilö on tullut valituksi useammalle alalle. Nämä tulokset 

jäävät koulutusalakohtaisissa aineiston tarkasteluissa huomioimatta. Rajatussa 

aineistossa ei esiinny duplikaatteja, mutta aineistossa olevista henkilöistä 135 rivillä on 

alkuperäisessä aineistossa moninkertaisia rivejä, jotka ovat näillä rajauksilla jääneet 

aineiston ulkopuolelle. Alkuperäisessä aineistossa joillakin HenkilöID-numeroilla ei ole 

yhtään sellaista riviä, jossa heillä olisi koulutusalatietoja. Suurin osa moninkertaisista 

riveistä on kuitenkin tilanteita, jossa yhdellä HenkilöID-numerolla on kaksi riviä, joista 

vain toisella on koulutusalaan liittyvät tiedot. Riveillä, joilla ei ole koulutusalatietoja, 

opiskeluoikeuden tila on aina ”Ei voimassa”. 

Lisäksi tutkielman Oulun yliopistoa koskevassa osassa on hyödynnetty Oulun 

ammattikoreakoulun aineistoa vastaavaa Oulun yliopistoa koskevaa rekisteriaineistoa, 

jossa on yhteensä 25862 riviä ja 105 saraketta. Aineistossa jokaisella rivillä on yksilöivä 

henkilönumero. Lisäksi aineistossa on esimerkiksi opinto-oikeuden alkamis- ja 

päättymispäivä, opinto-oikeuden tila, koulutusala, tiedekunta, koulutusohjelman nimi, 

sukupuoli, kansalaisuus ja ylioppilastodistuksen myöntämisvuosi. Aineistossa on 

ylioppilaskirjoitusten arvosanat kirjaimin L, E, M, C, B, A ja I oppiaineittain. Tästä 

alkuperäisestä aineistosta poistettiin maisterivaiheen opiskelijat sekä lisensiaatiksi ja 

tohtoriksi opiskelevat, sillä näiden opiskelijoiden kirjoitustulokset ovat aineistossa 

mukana jo kandidaatin tutkintoon johtavan koulutusohjelman rivillä.  Koska lääketieteen 

opiskelijat eivät suorita virallista kandidaatin- ja maisterin tutkintoa vaan aloittavat 

suoraan lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmassa, on tarkasteluun kuitenkin otettu 

mukaan lääketieteen lisensiaatiksi opiskelevat. Aineistosta on poistettu ylimääräiset rivit, 

joissa on sama tutkinto-ohjelma ja sama HenkilöID, sekä rivit, joissa opiskelijalla ei ole 

kirjoitustuloksia. Lisäksi Oulun yliopiston aineistosta puuttuu niiden opiskelijaksi 
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valittujen henkilöiden tiedot, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon ennen vuotta 

2006. Huomiotta jäävät myös opiskelijat, jotka on valittu suoraan maisterivaiheeseen tai 

jotka ovat suorittaneet jonkin muun lukiotasoisen tutkinnon ulkomailla. Myös yliopiston 

aineistossa oli mukana myös henkilöitä, jotka ovat suorittaneet ylioppilaskirjoituksia 

vanhan reaalikokeen aikana. Oppilaitoksien välisessä vertailussa kummatkin aineistot on 

rajattu opiskelijoihin, joiden opinto-oikeuden alkamispäivämäärä on vuosina 2013–2015.  

 

Tulokset 

Tässä luvussa esittelen tutkimuskysymysten kannalta oleelliset tulokset. Tarkastelen 

ensin ylioppilaskirjoitusten ainevalintoja. Lisäksi käsittelen ylioppilaskirjoitusmenestystä 

ja sukupuolten välisiä eroja oppiainevalinnoissa ja kirjoitusmenestyksessä.  

Tässä luvussa esittelen Oulun ammattikorkeakouluun alempaan 

korkeakoulututkintoon johtavaan opinto-ohjelmaan valittujen opiskelijoiden kirjoitusten 

ainevalintoja ja kirjoitusmenestystä koulutusaloittain. Aineistossa suurin osa 

opiskelijoista opiskelee joko tekniikan aloilla tai terveys- ja hyvinvointialoilla (taulukko 

3). Seuraavaksi eniten opiskelijoita on kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalla sekä 

tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalla. 

 

Taulukko 3. Aineiston opiskelijoiden määrät ja osuudet koulutusaloittain, OAMK 2006–2015. 

 Koulutusala Frekvenssi Prosentti 

Tekniikan alat 2525 28,2 

Terveys- ja hyvinvointialat 2345 26,2 

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 1657 18,5 

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 1094 12,2 

Maa- ja metsätalousalat 412 4,6 

Taiteet ja kulttuurialat 354 4,0 

Kasvatusalat 237 2,6 

Yhteiskunnalliset alat 170 1,9 

Lääketieteet 158 1,8 

Yhteensä 8952 100,0 
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Ylioppilaskirjoitusten ainevalinnat 

Ylioppilaskirjoitusten oppiainevalintoja, eli sitä, kuinka suuri osuus 

ylioppilaskirjoituksiin osallistuneista on suorittanut kyseisen oppiaineen kokeen, on 

tarkasteltu taulukossa 4. Koko aineistossa suosituimpia aineita ovat äidinkieli (99,7 %), 

pitkä englanti (93,1 %), keskipitkä ruotsi (60,2 %), lyhyt matematiikka (47, 2 %) ja pitkä 

matematiikka (39,3 %). Nämä aineet ovat luonnollisesti suosituimpia, sillä ne kuuluvat 

tutkintoa varten vaadittujen oppiaineiden joukkoon. Reaaliaineista suosituimpia ovat 

terveystieto (24 %), psykologia (23,3 %) ja historia (19,1 %). Seuraavaksi suosituimpia 

valintoja ovat biologia ja maantiede, joita kumpaakin on kirjoittanut noin 18 % 

kirjoituksiin osallistuneista. Pitkää englantia ja keskipitkää ruotsia lukuun ottamatta kieliä 

on kirjoittanut vain pieni osa valituista opiskelijoista. Lyhyistä kielistä suosituin on saksa, 

jonka on kirjoittanut noin 7 % valituista. 
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Taulukko 4. Oppiaineiden kirjoittaneiden määrät ja osuudet, OAMK 2006–2015. 

 
Kirjoittaneet Ei kirjoittaneet Yhteensä 

N Prosentti N Prosentti N Prosentti 

Äidinkieli 8928 99,7% 24 0,3% 8952 100% 

Englanti (pitkä) 8335 93,1% 617 6,9% 8952 100% 

Ruotsi (keskipitkä) 5390 60,2% 3562 39,8% 8952 100% 

Matematiikka (lyhyt) 4226 47,2% 4726 52,8% 8952 100% 

Matematiikka (pitkä) 3519 39,3% 5433 60,7% 8952 100% 

Terveystieto 2148 24,0% 6804 76,0% 8952 100% 

Psykologia 2082 23,3% 6870 76,7% 8952 100% 

Historia 1708 19,1% 7244 80,9% 8952 100% 

Biologia 1646 18,4% 7306 81,6% 8952 100% 

Maantiede 1640 18,3% 7312 81,7% 8952 100% 

Yhteiskuntaoppi 1407 15,7% 7545 84,3% 8952 100% 

Fysiikka 1382 15,4% 7570 84,6% 8952 100% 

Kemia 1115 12,5% 7837 87,5% 8952 100% 

Uskonto (ev.lut.) 795 8,9% 8157 91,1% 8952 100% 

Saksa (lyhyt) 658 7,4% 8294 92,6% 8952 100% 

Englanti (lyhyt) 405 4,5% 8547 95,5% 8952 100% 

Ruotsi (pitkä) 332 3,7% 8620 96,3% 8952 100% 

Ranska (lyhyt) 274 3,1% 8678 96,9% 8952 100% 

Filosofia 226 2,5% 8726 97,5% 8952 100% 

Reaali RR (UE) 217 2,4% 8735 97,6% 8952 100% 

Saksa (pitkä) 139 1,6% 8813 98,4% 8952 100% 

Espanja (lyhyt) 104 1,2% 8848 98,8% 8952 100% 

Venäjä (lyhyt) 85 0,9% 8867 99,1% 8952 100% 

Elämänkatsomustieto 26 0,3% 8926 99,7% 8952 100% 

Ranska (pitkä) 25 0,3% 8927 99,7% 8952 100% 

Italia (lyhyt) 23 0,3% 8929 99,7% 8952 100% 

Suomi (pitkä) 15 0,2% 8937 99,8% 8952 100% 

Äidinkieli (ruotsi) 15 0,2% 8937 99,8% 8952 100% 

Reaali RY (OR) 13 0,1% 8939 99,9% 8952 100% 

Latina (lyhyt) 10 0,1% 8942 99,9% 8952 100% 

Suomi toisena kielenä 9 0,1% 8943 99,9% 8952 100% 

Venäjä (pitkä) 9 0,1% 8943 99,9% 8952 100% 

Pohjoissaame (lyhyt) 8 0,1% 8944 99,9% 8952 100% 

Äidinkieli (pohjoissaame) 3 0,0% 8949 100,0% 8952 100% 

Espanja (pitkä) 2 0,0% 8950 100,0% 8952 100% 

Uskonto (ort.) 2 0,0% 8950 100,0% 8952 100% 

Portugali (lyhyt) 1 0,0% 8951 100,0% 8952 100% 
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Aineistossa opiskelijat ovat kirjoittaneet keskimäärin 5,24 ainetta (taulukko 5). 

Kirjoitettujen aineiden määrän minimi on 4 ja maksimi 11. Kirjoitettujen aineiden moodi 

on kaikilla aloilla 5. Keskimäärin suurimman määrän aineita ovat kirjoittaneet terveys- ja 

hyvinvointialan opiskelijat ja keskimäärin pienimmän määrän tietojenkäsittely- ja 

tietoliikenne-alan opiskelijat. 

 

 

Taulukko 5. Kirjoitettujen aineiden tunnuslukuja, OAMK 2006–2015. 

Koulutusala Kokeiden määrän 

keskiarvo 

Minimi Maksimi Moodi 

Terveys- ja hyvinvointialat 5,49 4 9 5 

Lääketieteet 5,42 4 8 5 

Kauppa, hallinto ja 
oikeustieteet 

5,35 4 9 5 

Kasvatusalat 5,32 4 8 5 

Maa- ja metsätalousalat 5,31 4 9 5 

Yhteiskunnalliset alat 5,31 4 8 5 

Taiteet ja kulttuurialat 5,25 4 8 5 

Tekniikan alat 5,05 4 9 5 

Tietojenkäsittely ja 
tietoliikenne 

4,89 4 11 5 

Kaikki alat 5,24 4 11 5 

 

 

Seuraavaksi esitän 12 eniten kirjoitettua oppiainetta koulutusaloittain. Taulukoissa on 

esitetty oppiaineen kirjoittaneiden määrät ja osuudet kaikista kirjoituksiin osallistuneista. 

Aineiden kirjoittajien määrät ja osuudet on esitetty tarkemmin liitteissä 3 ja 4.  

Tekniikan aloilla suosituimmat oppiaineet ovat äidinkieli, pitkä englanti, pitkä 

matematiikka, keskipitkä ruotsi ja lyhyt matematiikka (taulukko 6). Seuraavaksi 

suosituimpia ovat fysiikka, maantiede, kemia ja historia. Fysiikka ja kemia ovat loogisia 

valintoja, sillä nämä reaaliaineet otetaan äidinkielen, vieraan kielen ja matematiikan 

arvosanojen lisäksi huomioon ainakin nykyisessä opiskelijavalinnassa. Lähes kaikki (n. 

96 %) tekniikan aloille valitut opiskelijat ovat kirjoittaneet joko pitkän tai lyhyen 

matematiikan. 
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Taulukko 6. Tekniikan aloille valittujen opiskelijoiden oppiainevalinnat, OAMK 2006–2015. 

 
Frekvenssi % Kaikki koulutusalat 

Äidinkieli 2520 99,80 99,73 

Englanti (pitkä) 2229 88,28 93,11 

Matematiikka (pitkä) 1346 53,31 39,31 

Ruotsi (keskipitkä) 1167 46,22 60,21 

Matematiikka (lyhyt) 1068 42,30 47,21 

Fysiikka 853 33,78 15,44 

Maantiede 616 24,40 18,32 

Kemia 482 19,09 12,46 

Historia 471 18,65 19,08 

Terveystieto 427 16,91 23,99 

Biologia 383 15,17 18,39 

Yhteiskuntaoppi 360 14,26 15,72 

 

 

Terveys- ja hyvinvointialoilla suosituimpia aineita ovat äidinkieli, pitkä englanti, 

keskipitkä ruotsi ja lyhyt matematiikka (taulukko 7). Seuraavaksi suosituimpia ovat 

psykologia, terveystieto, pitkä matematiikka, biologia ja kemia. Reaaliainevalinnat 

vaikuttavat olevan melko loogisia koulutusohjelmien sisältöjä ajatellen. Matematiikan 

valituista on kirjoittanut noin neljä viidesosaa. 

 

 

Taulukko 7. Terveys- ja hyvinvointialoille valittujen opiskelijoiden oppiainevalinnat, OAMK 2006–2015. 

 
Frekvenssi % Kaikki koulutusalat 

Äidinkieli 2343 99,91 99,73 

Englanti (pitkä) 2190 93,39 93,11 

Ruotsi (keskipitkä) 1764 75,22 60,21 

Matematiikka (lyhyt) 1092 46,57 47,21 

Psykologia 895 38,17 23,26 

Terveystieto 890 37,95 23,99 

Matematiikka (pitkä) 831 35,44 39,31 

Biologia 634 27,04 18,39 

Kemia 306 13,05 12,46 

Uskonto (ev.lut.) 270 11,51 8,88 

Maantiede 249 10,62 18,32 

Historia 241 10,28 19,08 
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Kaupan, hallinnon ja oikeustieteen alalla suosituimpia oppiaineita ovat äidinkieli, pitkä 

englanti, keskipitkä ruotsi ja lyhyt matematiikka (taulukko 8). Seuraavaksi suosituimpia 

ovat yhteiskuntaoppi, pitkä matematiikka, terveystieto, psykologia ja historia. 

Yhteiskuntaopin on kirjoittanut noin kolmasosa valituista. Matematiikan on kirjoittanut 

noin 84 % valituista.  

 

 

Taulukko 8. Kaupan-, hallinnon- ja oikeustieteiden alalla valittujen opiskelijoiden oppiainevalinnat, 

OAMK 2006–2015. 

 Frekvenssi % Kaikki koulutusalat 

Äidinkieli 1649 99,52 99,73 

Englanti (pitkä) 1601 96,62 93,11 

Ruotsi (keskipitkä) 1115 67,29 60,21 

Matematiikka (lyhyt) 863 52,08 47,21 

Yhteiskuntaoppi 541 32,65 15,72 

Matematiikka (pitkä) 527 31,80 39,31 

Terveystieto 436 26,31 23,99 

Psykologia 427 25,77 23,26 

Historia 396 23,90 19,08 

Maantiede 280 16,90 18,32 

Biologia 199 12,01 18,39 

Saksa (lyhyt) 157 9,47 7,35 

 

 

Tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalla suosituimpia oppiaineita ovat äidinkieli, pitkä 

englanti, lyhyt matematiikka, pitkä matematiikka ja keskipitkä ruotsi (taulukko 9). 

Seuraavaksi suosituimpia oppiaineita ovat historia, maantiede, fysiikka ja 

yhteiskuntaoppi. Historian on kirjoittanut hieman yli neljäsosa valituista, maantieteen 

noin viidennes. Matematiikan on kirjoittanut noin 93 % valituista. 
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Taulukko 9. Tietojen käsittelyn ja tietoliikenteen alalle valittujen opiskelijoiden oppiainevalinnat, OAMK 

2006–2015. 

 Frekvenssi % Kaikki koulutusalat 

Äidinkieli 1092 99,82 99,73 

Englanti (pitkä) 1070 97,81 93,11 

Matematiikka (lyhyt) 585 53,47 47,21 

Matematiikka (pitkä) 427 39,03 39,31 

Ruotsi (keskipitkä) 420 38,39 60,21 

Historia 296 27,06 19,08 

Maantiede 230 21,02 18,32 

Fysiikka 218 19,93 15,44 

Yhteiskuntaoppi 171 15,63 15,72 

Biologia 157 14,35 18,39 

Psykologia 137 12,52 23,26 

Kemia 137 12,52 12,46 

 

 

Maa- ja metsätalousalalla suosituimmat oppiaineet ovat äidinkieli, pitkä englanti, 

keskipitkä ruotsi, ja lyhyt matematiikka (taulukko 10). Seuraavaksi suosituimpia ovat 

maantiede, biologia, pitkä matematiikka, psykologia ja historia. Maantiede ja biologia 

eivät ole yllättäviä valintoja, sillä ne liittyvät kiinteästi maa- ja metsätalousalan 

opintosisältöihin. Matematiikan on kirjoittanut noin 86 % valituista.  

 

 

Taulukko 10. Maa- ja metsätalousaloille valittujen opiskelijoiden oppiainevalinnat, OAMK 2006–2015. 

 Frekvenssi % Kaikki koulutusalat 

Äidinkieli 408 99,03 99,73 

Englanti (pitkä) 369 89,56 93,11 

Ruotsi (keskipitkä) 250 60,68 60,21 

Matematiikka (lyhyt) 236 57,28 47,21 

Maantiede 142 34,47 18,32 

Biologia 138 33,50 18,39 

Matematiikka (pitkä) 120 29,13 39,31 

Psykologia 88 21,36 23,26 

Historia 82 19,90 19,08 

Terveystieto 69 16,75 23,99 

Uskonto (ev.lut.) 53 12,86 8,88 

Kemia 37 8,98 12,46 
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Taiteiden ja kulttuurin alalla suosituimpia oppiaineita ovat äidinkieli, pitkä englanti, 

keskipitkä ruotsi ja lyhyt matematiikka (taulukko 11). Seuraavaksi suosituimpia ovat 

historia, psykologia, pitkä matematiikka, yhteiskuntaoppi ja uskonto. Matematiikan on 

kirjoittanut noin 68 % valituista. 

 

Taulukko 11. Taiteiden ja kulttuurin alalle valittujen opiskelijoiden oppiainevalinnat, OAMK 2006–2015. 

 Frekvenssi % Kaikki koulutusalat 

Äidinkieli 353 99,72 99,73 

Englanti (pitkä) 339 95,76 93,11 

Ruotsi (keskipitkä) 240 67,80 60,21 

Matematiikka (lyhyt) 155 43,79 47,21 

Historia 121 34,18 19,08 

Psykologia 110 31,07 23,26 

Matematiikka (pitkä) 85 24,01 39,31 

Yhteiskuntaoppi 68 19,21 15,72 

Uskonto (ev.lut.) 61 17,23 8,88 

Terveystieto 53 14,97 23,99 

Maantiede 48 13,56 18,32 

Saksa (lyhyt) 41 11,58 7,35 

 

Kasvatusaloilla suosituimpia aineita ovat äidinkieli, pitkä englanti, keskipitkä ruotsi ja 

lyhyt matematiikka (taulukko 12). Seuraavaksi suosituimpia oppiaineita ovat psykologia, 

pitkä matematiikka, uskonto, terveystieto ja historia. Matematiikan on kirjoittanut noin 

73 % valituista.  

 

Taulukko 12. Kasvatusaloille valittujen opiskelijoiden oppiainevalinnat, OAMK 2006–2015. 

 Frekvenssi % Kaikki koulutusalat 

Äidinkieli 235 99,16 99,73 

Englanti (pitkä) 225 94,94 93,11 

Ruotsi (keskipitkä) 187 78,90 60,21 

Matematiikka (lyhyt) 93 39,24 47,21 

Psykologia 93 39,24 23,26 

Matematiikka (pitkä) 80 33,76 39,31 

Uskonto (ev.lut.) 52 21,94 8,88 

Terveystieto 49 20,68 23,99 

Historia 29 12,24 19,08 

Biologia 29 12,24 18,39 

Maantiede 28 11,81 18,32 

Fysiikka 18 7,59 15,44 
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Yhteiskunnallisilla aloilla suosituimpia oppiaineita ovat äidinkieli, pitkä englanti, 

keskipitkä ruotsi, ja lyhyt matematiikka (taulukko 13). Seuraavaksi suosituimpia 

oppiaineita ovat psykologia, historia, uskonto, pitkä matematiikka ja maantiede. 

Matematiikan on kirjoittanut noin 62 % valituista.  

 

Taulukko 13. Yhteiskunnallisille aloille valittujen opiskelijoiden oppiainevalinnat, OAMK 2006–2015. 

 Frekvenssi % Kaikki koulutusalat 

Äidinkieli 170 100,00 99,73 

Englanti (pitkä) 166 97,65 93,11 

Ruotsi (keskipitkä) 127 74,71 60,21 

Matematiikka (lyhyt) 69 40,59 47,21 

Psykologia 59 34,71 23,26 

Historia 52 30,59 19,08 

Uskonto (ev.lut.) 41 24,12 8,88 

Matematiikka (pitkä) 37 21,76 39,31 

Maantiede 30 17,65 18,32 

Terveystieto 27 15,88 23,99 

Saksa (lyhyt) 26 15,29 7,35 

Biologia 24 14,12 18,39 

 

 

Lääketieteiden alalla suosituimpia oppiaineita ovat äidinkieli, pitkä englanti, keskipitkä 

ruotsi, pitkä matematiikka ja lyhyt matematiikka (taulukko 14). Seuraavaksi suosituimpia 

oppiaineita ovat terveystieto, psykologia, biologia ja kemia. Matematiikan on kirjoittanut 

noin 83 % valituista. Ainevalinnat ovat melko samanlaisia kuin terveys- ja 

hyvinvointialoilla.  
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Taulukko 14. Lääketieteen aloille valittujen opiskelijoiden oppiainevalinnat, OAMK 2006–2015 

 Frekvenssi % Kaikki koulutusalat 

Äidinkieli 158 100,00 99,73 

Englanti (pitkä) 146 92,41 93,11 

Ruotsi (keskipitkä) 120 75,95 60,21 

Matematiikka (pitkä) 66 41,77 39,31 

Matematiikka (lyhyt) 65 41,14 47,21 

Terveystieto 64 40,51 23,99 

Psykologia 52 32,91 23,26 

Biologia 44 27,85 18,39 

Kemia 25 15,82 12,46 

Historia 20 12,66 19,08 

Maantiede 17 10,76 18,32 

Yhteiskuntaoppi 16 10,13 15,72 

 

 

Ainevalinnat verrattuna Oulun yliopistoon 

Tässä luvussa vertailen Oulun ammattikorkeakouluun 2013–2015 valittujen 

opiskelijoiden kirjoitusten ainevalintoja ja kirjoitusmenestystä Oulun yliopistoon 2013–

2015 valittujen opiskelijoiden kirjoitusten ainevalintoihin ja kirjoitusmenestykseen. 

Oulun ammattikorkeakoulun aineistossa on yhteensä 1392 miestä ja 1622 naista. Oulun 

yliopiston vastaavassa aineistossa on 2338 miestä ja 2232 naista.  

Kuvassa 2 on vertailtu oppiaineiden kirjoittaneiden osuuksia sukupuolittain 

oppilaitoksissa. Kuvasta nousee esille esimerkiksi Oulun yliopiston miesten korkea 

fysiikan, kemian ja pitkän matematiikan kirjoittaneiden osuus. Toisaalta naiset 

kirjoittavat kummassakin oppilaitoksessa miehiä yleisemmin esimerkiksi ruotsia, 

psykologiaa ja terveystietoa ja uskontoa. Lyhyen matematiikan kirjoittaneiden osuus on 

korkeampi Oulun ammattikorkeakouluun valittujen opiskelijoiden keskuudessa. 

Kummassakin oppilaitoksessa pitkä matematiikka on miehille naisia tyypillisempi 

valinta. Pitkän matematiikan kirjoittaneiden osuus on kuitenkin selvästi korkeampi 

yliopistoon valituissa. Joissakin oppiaineissa kirjoittajien osuudet ja sukupuolijakaumat 

ovat hyvin samanlaisia kummassakin oppilaitoksessa. Esimerkiksi yhteiskuntaoppi ja 
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historia ovat kummassakin oppilaitoksessa hieman miesvaltaisia valintoja ja niiden 

sukupuolijakaumat muistuttavat toisiaan. 

 

 

 

Kuva 2. Oppiaineen kirjoittaneiden osuudet oppilaitoksittain ja sukupuolittain. OAMK ja OY 2013–2015. 

 

 

Kuvassa 3 kuvataan ylioppilaskirjoitusten arvosanojen keskiarvoja sukupuolittain 

oppilaitoksissa. Oulun yliopistoon valitut naiset erottuvat kuvasta korkeimmalla 

keskiarvolla monessa oppiaineessa, kun taas Oulun ammattikorkeakouluun valittujen 

miesten ylioppilaskirjoitusten arvosanojen keskiarvo on matalin kaikissa muissa aineissa 

paitsi pitkässä englannissa.  Oulun yliopistoon valittujen naisten arvosanojen keskiarvo 

on kaikista korkein maantieteessä. Oulun yliopistoon valittujen miesten ja Oulun 

ammattikorkeakouluun valittujen naisten arvosanojen keskiarvot ovat lähes saman 

suuruiset yhteiskuntaopissa, maantieteessä ja uskonnossa. 
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Ylioppilaskirjoitusmenestys 

Arvosanajakaumat 

Seuraavaksi käsittelen Oulun ammattikorkeakouluun valittujen opiskelijoiden 

ylioppilaskirjoitusten arvosanojen jakaumia. Arvosanojen osuudet vaihtelevat vuosittain, 

sillä ylioppilastutkintolautakunta päättää arvosanojen pisterajat kullakin tutkintokerralla 

erikseen. Kokeista annetaan arvosanoja kuitenkin tyypillisesti suurin piirtein seuraavasti: 

L 5 %, E 15 %, M 20 %, C 24 %, B 20 %, A 11 %, I 5 %. (Ylioppilastutkintolautakunta 

2012: 41)  

Kuvassa 4 on esitetty eniten kirjoitettujen oppiaineiden arvosanajakaumia. Kuvasta 

voi huomata, että esimerkiksi pitkän matematiikan, kemian ja fysiikan 

arvosanajakaumissa on suurempi osuus heikoimpia arvosanoja verrattuna muihin 

oppiaineisiin. Jos taas tarkastellaan hyvien arvosanojen – L:n, E:n ja M:n – osuutta, 

huomataan, että näiden arvosanojen osuus on suurin lyhyessä matematiikassa ja 

terveystiedossa. Nämä kaksi oppiainetta ovat ainoat, joissa L-arvosanan osuus on yli 5 %.  
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Kuva 3. Ylioppilaskirjoitustulosten keskiarvot, oppilaitokset sukupuolittain. OY ja OAMK 2013–2015. 
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Kuva 4.Oppiaineen kirjoittaneiden arvosanajakaumat, OAMK 2006–2015. 

 

 

Seuraavissa kuvissa esitän seitsemän eniten kirjoitetun oppiaineen arvosanajakaumia 

koulutusaloittain. Kuvissa koulutusalat on järjestetty L-arvosanan osuuden mukaan 

laskevaan järjestykseen. Arvosanan prosenttiosuus koulutusalalla on merkitty kuvaan, jos 

arvosanan osuus ylittää 5 %. Kuvia tarkastellessa on hyvä muistaa, että koulutusalat ovat 

keskenään hyvin erikokoisia. Kuvien tarkoituksena on kuvata arvosanojen jakaumaa 

koulutusalan sisällä.  

Äidinkielessä suurimman osuuden parhaita arvosanoja ovat saaneet taiteiden ja 

kulttuurin alalle valitut opiskelijat (kuva 5). Heikoiten äidinkielessä ovat menestyneet 

tekniikan alojen ja tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen opiskelijat. 
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Kuva 5. Äidinkielen ylioppilaskokeen arvosanjakaumat koulutusaloittain, OAMK 2006–2015. 

 

 

Pitkässä englannissa parhaiten ovat menestyneet yhteiskunnalliset alat ja taiteiden ja 

kulttuurin ala (kuva 6). Tekniikan aloilla ja kasvatusaloilla on puolestaan suurin osuus 

matalimpia arvosanoja. 

 

 

 

Kuva 6. Pitkän englannin ylioppilaskokeen arvosanjakaumat koulutusaloittain, OAMK 2006–2015. 
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Keskipitkässä ruotsissa yhteiskunnallisten alojen ja lääketieteiden arvosanajakaumat 

muistuttavat toisiaan (kuva 7). Hyvien arvosanojen osuudet ovat matalimmat 

tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalla sekä tekniikan alalla. Näillä kahdella alalla 

arvosanajakaumat ovat melko samanlaiset. 

 

 

 
 

Kuva 7. Keskipitkän ruotsin ylioppilaskokeen arvosanjakaumat koulutusaloittain, OAMK 2006–2015. 

 

 

Lyhyessä matematiikassa korkeimmat osuudet L-arvosanaa on kasvatusaloilla, terveys- 

ja hyvinvointialoilla sekä kaupan, hallinnon ja oikeustieteen alalla (kuva 8). Toisaalta 

kasvatusaloilla heikoimpien arvosanojen osuus on suurin. Jos tarkastellaan hyvien 

arvosanojen (L, E ja M) osuutta, näiden arvosanojen osuus on korkein terveys- ja 

hyvinvointialoilla.  
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Kuva 8. Lyhyen matematiikan ylioppilaskokeen arvosanjakaumat koulutusaloittain, OAMK 2006–2015. 

 

 

Pitkässä matematiikassa korkein osuus L-arvosanaa on taiteiden ja kulttuurin aloilla 

(kuva 9). Kaikilla koulutusaloilla arvosanajakaumien L-arvosanan osuus on alle 5 % 

koulutusalan kirjoittajien arvosanoista. L-arvosanan osuus jää kaikilla koulutusaloilla 

pienemmäksi kuin koko ylioppilastutkinnon tyypillisessä jakaumassa.  

 

 

 

Kuva 9. Pitkän matematiikan ylioppilaskokeen arvosanjakaumat koulutusaloittain, OAMK 2006–2015. 
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Terveystiedossa L-arvosanan osuus on suurin terveys- ja hyvinvointialoilla sekä 

lääketieteen alalla (kuva 10). Pienin osuus L-arvosanaa on tekniikan alojen ja 

tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen arvosanajakaumissa.  

 

 

 
 

Kuva 10. Terveystiedon ylioppilaskokeen arvosanjakaumat koulutusaloittain, OAMK 2006–2015. 

 

 

Psykologiassa monien koulutusalojen arvosanajakaumat näyttävät hyvin samankaltaisilta 

(kuva 11). Suurin osuus L-arvosanoja arvosanajakaumassa on kasvatusaloilla. Toisaalta, 

jos tarkastellaan esimerkiksi L-, E-, Ja M-arvosanojen yhteenlaskettua osuutta, korkein 

osuus näitä arvosanoja on terveys- ja hyvinvointialoilla ja lääketieteen alalla. Pienimmän 

osuuden hyviä arvosanoja ovat saaneet maa- ja metsätalous alojen, tekniikan alojen ja 

tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alan opiskelijat. 
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Kuva 11. Psykologian ylioppilaskokeen arvosanjakaumat koulutusaloittain, OAMK 2006–2015. 

 

 

Arvosanajakaumien tunnuslukuja 

Tarkastelin ylioppilaskoemenestystä myös erilaisten tunnuslukujen avulla. Taulukkoja 

varten aineistossa olevat arvosanat muutettiin numeerisiksi arvoiksi niin, että L-arvosana 

on kymmenen, E-arvosana yhdeksän, M-arvosana kahdeksan, C-arvosana seitsemän, B-

arvosana kuusi, A-arvosana viisi ja I-arvosana neljä. Päätin käyttää kouluarvoasana-

asteikkoa, koska numeerisia arvoja voi olla helpompi vertailla, sillä niistä erottaa 

nopeasti, mikä arvo on toista korkeampi.  

Suosituimpien oppiaineiden tilastollisia tunnuslukuja on esitetty taulukossa 15. 

Korkein arvosanojen keskiarvo näistä aineista on terveystiedossa, lyhyessä 

matematiikassa ja psykologiassa. Keskiarvo on matalin pitkässä matematiikassa, 

kemiassa ja fysiikassa. Suurin osa oppiaineista saa arvoja neljän ja kymmenen väliltä, eli 

L-arvosanasta I-arvosanaan. 
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Taulukko 15. Ylioppilaskirjoitustulosten tunnuslukuja oppiaineittain, OAMK 2006–2015. Korkein 

keskiarvo ensin. 

Oppiaine Lkm Minimi Maksimi Moodi Mediaani Keski-

arvo 

Keski-

hajonta 

Terveystieto 2148 4 10 8 8 7,6 1,307 

Matematiikka (lyhyt) 4226 4 10 7 8 7,6 1,305 

Psykologia 2082 4 10 7 7 7,5 1,249 

Uskonto (ev.lut.) 795 5 10 7 7 7,4 1,28 

Reaali (UE) 217 4 10 7 7 7,3 1,326 

Saksa (lyhyt) 658 5 10 7 7 7,3 1,213 

Maantiede 1640 5 10 7 7 7,3 1,235 

Äidinkieli 8928 4 10 7 7 7,3 1,176 

Espanja (lyhyt) 104 5 10 7 7 7,2 1,206 

Englanti (pitkä) 8335 4 10 7 7 7,2 1,351 

Historia 1708 4 10 7 7 7,1 1,203 

Ruotsi (keskipitkä) 5390 4 10 7 7 7,1 1,271 

Yhteiskuntaoppi 1407 4 10 7 7 7,1 1,218 

Biologia 1646 4 10 7 7 7,1 1,21 

Filosofia 226 5 10 7 7 7,1 1,166 

Ruotsi (pitkä) 332 4 10 7 7 7,0 1,343 

Ranska (lyhyt) 274 5 10 7 7 6,9 1,239 

Saksa (pitkä) 139 4 9 6 7 6,8 1,213 

Englanti (lyhyt) 405 4 10 6 7 6,8 1,295 

Matematiikka (pitkä) 3519 4 10 7 7 6,6 1,186 

Kemia 1115 4 10 6 6 6,5 1,148 

Fysiikka 1382 4 10 6 6 6,3 1,108 

 

 

Seuraavissa taulukoissa oppiaineiden mediaaneja on tarkasteltu koulutusaloittain. 

Koulutusalojen arvosanojen mediaaneja on vertailtu riveittäin (taulukko 16). Korkeimpia 

arvoja on korostettu vihreällä värillä ja matalimpia punaisella. Rivien vertailu tuo esiin 

eroja koulutusalojen välillä. Kuvassa tekniikan alat ja tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen 

alat korostuvat punaisella ja terveys- ja hyvinvointialat vihreällä.  Koulutusalojen väliset 

erot arvosanajakumissa ovat merkitseviä kaikissa yleisimmin kirjoitetuissa oppiaineissa 

(Riippumattomien otosten Kruskal-Wallisin testin p-arvo=0,000, liite 6). 
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Opintomenestys ja ainevalinnat matematiikan valinnan mukaan 

Päätin tarkastella opintomenestystä ja ainevalintoja myös matematiikan laajuuden 

mukaan. Taulukossa 17 ja kuvassa 12 on esitetty oppiainevalintoja matematiikan 

valinnan mukaan. Pitkän matematiikan kirjoittajat ovat kirjoittaneet hieman muita ryhmiä 

vähemmän pitkää englantia. Niistä, jotka eivät ole kirjoittaneet matematiikkaa, 

keskipitkän ruotsin on kirjoittanut 94,8%. Nykyisten ylioppilastutkintoon liittyvien 

säännösten mukaan kaikkien niiden opiskelijoiden, jotka eivät ole kirjoittaneet 

matematiikkaa, olisi pitänyt kirjoittaa toinen kotimainen kieli.  

Pitkän matematiikan kirjoittaneet ovat kirjoittaneet huomattavasti muita ryhmiä 

vähemmän terveystietoa. Myös psykologian valinnan yleisyydessä on ryhmien välillä 

eroja. Pitkän matematiikan kirjoittajat ovat kirjoittaneet muita ryhmiä vähemmän 

psykologiaa, kun taas matematiikan kirjoittamatta jättäneistä psykologian on kirjoittanut 

jopa n. 40 % valituista. Lyhyen matematiikan kirjoittaneet ja matematiikan kokonaan 

kirjoittamatta jättäneet ovat kirjoittaneet pitkän matematiikan kokeen suorittaneita 

Taulukko 16. Koulutusalojen arvosanojen mediaanien vertailu, OAMK 2006–2015. Visuaalinen vertailu 

riveittäin. 

 Kasvatus-

alat

Kauppa, 
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Maa- ja 

metsäta-
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Taiteet ja 

kulttuuri-

alat

Tekniikan 
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Terveys- 

ja 

hyvinvoin-

tialat

Tietojenkä-

sittely ja 

tietoliiken-

ne

Yhteiskun-

nalliset 

alat

Kaikki alat

Terveystieto 7 8 8 7 8 7 8 6 8 8

Matematiikka (lyhyt) 7 8 8 7 7 8 8 7 7 8

Psykologia 7 7 8 7 7 7 8 6 7 7

Uskonto (ev.lut.) 8 8 8 7 8 7 8 6 8 7

Saksa (lyhyt) 8 7 7,5 7 7 7 8 7 8 7

Maantiede 7 8 8 8 8 7 8 7 8 7

Äidinkieli 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7

Englanti (pitkä) 7 7 7 7 8 7 7 8 8 7

Historia 7 7 8 7,5 8 7 8 6 8 7

Ruotsi (keskipitkä) 7 7 7 7 7 6 8 6 8 7

Yhteiskuntaoppi 7 7 7 7 8 7 7 6 7 7

Biologia 7 7 7 7 7 7 8 6 7 7

Matematiikka (pitkä) 7 6 6 7 7 6 7 6 7 7

Kemia 7 6 6 7 7 6 7 6 7 6

Fysiikka 7,5 6 7 7 7 6 7 6 6 6
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yleisemmin historian. Biologia on taas pitkän matematiikan kirjoittaneille muita ryhmiä 

tyypillisempi valinta. Maantieteen valinnassa ei näytä olevan ryhmien välillä niin suurta 

eroa, vaikka sen valinta on hieman tyypillisempi lyhyen matematiikan kirjoittaneille. 

Myös yhteiskuntaopin suosio on ryhmien välillä melko tasainen. Pitkän matematiikan 

kirjoittaneista jopa kolmannes on suorittanut myös fysiikan ylioppilaskokeen. Muissa 

ryhmissä fysiikan kokeen on suorittanut todella pieni osa kokelaista. Pitkän matematiikan 

kirjoittaneista kemian kokeen on suorittanut noin neljännes. Verrattuna muihin ryhmiin 

uskonnon kokeen suorittaminen on yleisempää niiden kokelaiden joukossa, jotka eivät 

ole kirjoittaneet matematiikkaa.  

 

 

Taulukko 17. Oppiainevalinnat matematiikan valinnan mukaan, OAMK 2006–2015. 

 

Pitkä matematiikka 

(N=3519) 

Lyhyt matematiikka 

(N=4226) 

Ei matematiikkaa 

(N=1207) 
N % N % N % 

Äidinkieli 3511 99,8 % 4216 99,8 % 1201 99,5 % 

Englanti (pitkä) 2977 84,6 % 4162 98,5 % 1196 99,1 % 

Ruotsi (keskipitkä) 2182 62,0 % 2064 48,8 % 1144 94,8 % 

Matematiikka (lyhyt)  
 

4226 100,0 % 
  

Matematiikka (pitkä) 3519 100,0 % 
    

Terveystieto 597 17,0 % 1180 27,9 % 371 30,7 % 

Psykologia 553 15,7 % 1048 24,8 % 481 39,9 % 

Historia 471 13,4 % 956 22,6 % 281 23,3 % 

Biologia 869 24,7 % 619 14,6 % 158 13,1 % 

Maantiede 609 17,3 % 853 20,2 % 178 14,7 % 

Yhteiskuntaoppi 498 14,2 % 713 16,9 % 196 16,2 % 

Fysiikka 1162 33,0 % 198 4,7 % 22 1,8 % 

Kemia 886 25,2 % 200 4,7 % 29 2,4 % 

Uskonto (ev.lut.) 173 4,9 % 424 10,0 % 198 16,4 % 
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Taulukossa 18 esitetään eri ryhmien arvosanojen moodeja ja mediaaneja. Pitkän 

matematiikan kirjoittajien moodit ja mediaanit ovat muita ryhmiä hieman korkeampia. 

Pitkän matematiikan kirjoittajien arvosanojen mediaani on muita ryhmiä korkeampi 

uskonnossa ja kemiassa. Kaikkein korkein äidinkielen arvosanojen mediaani on 

opiskelijoilla, jotka eivät ole kirjoittaneet matematiikkaa ollenkaan. Näiden 

opiskelijoiden arvosanojen mediaani on lyhyen matematiikan kirjoittajien mediaania 

korkeampi myös psykologiassa. Vaikuttaa siltä, että pitkän matematiikan kirjoittajat 

suoriutuvat ylioppilaskokeista, äidinkieltä lukuun ottamatta, muita ryhmiä hieman 

paremmin.  

 

 

 

 

 

 

 

0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

70,0 %

80,0 %

90,0 %

100,0 %

Pitkä matematiikka (N=3519) Lyhyt matematiikka (N=4226) Ei matematiikkkaa (N=1207)

 

Kuva 12. Oppiainevalinnat matematiikan valinnan mukaan, OAMK 2006–2015. 
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Taulukko 18. Tunnuslukuja matematiikan valinnan mukaan, OAMK 2006–2015. 

 Pitkä matematiikka Lyhyt matematiikka Ei matematiikkaa 

N Moodi Medi-
aani 

N Moodi Medi-
aani 

N Moodi Medi-
aani 

Äidinkieli 3511 7 7 4216 7 7 1201 7 8 

Englanti (pitkä) 2977 7 7 4162 7 7 1196 7 7 

Ruotsi 
(keskipitkä) 

2182 7 7 2064 7 7 1144 7 7 

Matematiikka 
(lyhyt) 

 
  

4226 7 8 
   

Matematiikka 
(pitkä) 

3519 7 7 
      

Terveystieto 597 8 8 1180 8 8 371 8 8 

Psykologia 553 7 8 1048 7 7 481 7 8 

Historia 471 8 7 956 7 7 281 7 7 

Biologia 869 7 7 619 7 7 158 6 7 

Maantiede 609 7 7 853 7 7 178 7 7 

Yhteiskuntaoppi 498 7 7 713 7 7 196 7 7 

Fysiikka 1162 6 6 198 6 6 22 5 6 

Kemia 886 7 7 200 5 6 29 6 6 

Uskonto 
(ev.lut.) 

173 8 8 424 7 7 198 7 7 

 

 

Tarkastelin samoja ryhmiä vielä keskiarvojen avulla (kuva 13). Pitkän matematiikan 

kirjoittajien keskiarvot ovat hieman muita ryhmiä korkeampia monessa aineessa. Lyhyen 

matematiikan kirjoittaneiden keskiarvo on muita ryhmiä matalampi lähes kaikissa kuvan 

oppiaineissa. Lyhyen matematiikan kirjoittaneiden keskiarvo on matematiikan 

kirjoittamatta jättäneiden keskiarvoa korkeampi vain biologiassa ja kemiassa. 

Äidinkielessä ja pitkässä englannissa kaikista korkein keskiarvo on opiskelijoilla, jotka 

eivät ole kirjoittaneet matematiikkaa ollenkaan.  
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Sukupuolten väliset erot 

Seuraavaksi käsittelen aineiston naisten ja miesten välisiä eroja. Taulukossa 19 

tarkastellaan koulutusalojen ja koulutusohjelmien sukupuolijakaumia. Oulun 

ammattikorkeakoulun koulutusalat ovat voimakkaasti sukupuolittuneet. 

Miesvaltaisimpia aloja ovat tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat. 

Naisvaltaisimpia koulutusaloja ovat lääketieteet sekä terveys- ja hyvinvointialat. Myös 

yhteiskunnalliset alat ja kasvatusalat ovat voimakkaasti naisvaltaisia. Tekniikan alalle 

valituista noin 84 % on miehiä. Terveys- ja hyvinvointialoilla naisia valituista on jopa 

noin 91 %. Naisvaltaisimpia ovat suuhygienistin, kätilön, toimintaterapeutin ja 

terveydenhoitajan koulutukset, joissa yli 95 % valituista on naisia. Erittäin miesvaltaisia 

koulutusohjelmia ovat esimerkiksi automaatiotekniikan, konetekniikan ja sähkötekniikan 

insinöörikoulutukset.  
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Kuva 13. Arvosanojen keskiarvot matematiikan valinnan mukaan, OAMK 2006–2015. 
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Taulukko 19. Koulutusalojen ja -ohjelmien sukupuolijakaumat, OAMK 2006–2015. 

Koulutusala Koulutusohjelma Mies Nainen Yhteensä 
N % N % N % 

Kasvatusalat Musiikkipedagogi: pop- ja 
jazzmusiikin opettaja 

32 23,5% 104 76,5% 136 100% 

Tanssinopettaja 10 9,9% 91 90,1% 101 100% 

Yhteensä 42 17,7% 195 82,3% 237 100% 
Kauppa, 
hallinto ja 
oikeustieteet 

Tradenomi, talous, hallinto ja 
markkinointi 

640 38,6% 1017 61,4% 1657 100% 

Yhteensä 640 38,6% 1017 61,4% 1657 100% 

Lääketieteet Suuhygienisti: 
hammashuoltaja 

6 3,8% 152 96,2% 158 100% 

Yhteensä 6 3,8% 152 96,2% 158 100% 

Maa- ja 
metsätalous- 
alat 

Agrologi 91 37,8% 150 62,2% 241 100% 
Hortonomi 26 15,2% 145 84,8% 171 100% 

Yhteensä 117 28,4% 295 71,6% 412 100% 

Taiteet ja 
kulttuurialat 

Medianomi 111 34,6% 210 65,4% 321 100% 
Muusikko: pop- ja 
jazzmuusikko 

7 21,2% 26 78,8% 33 100% 

Yhteensä 118 33,3% 236 66,7% 354 100% 
Tekniikan 
alat 

Insinööri, automaatiotekniikka 135 95,1% 7 4,9% 142 100% 

Insinööri, energiatekniikka 96 72,2% 37 27,8% 133 100% 

Insinööri, konetekniikka 758 94,9% 41 5,1% 799 100% 
Insinööri, muu tai tuntematon 
tekniikka 

59 49,6% 60 50,4% 119 100% 

Insinööri, rakennustekniikka 
ja yhdyskuntatekniikka 

752 81,3% 173 18,7% 925 100% 

Insinööri, sähkötekniikka 95 94,1% 6 5,9% 101 100% 
Insinööri, tietotekniikka 6 100% 0 

 
6 100% 

Laboratorioanalyytikko 47 42,3% 64 57,7% 111 100% 
Rakennusarkkitehti 7 36,8% 12 63,2% 19 100% 

Rakennusmestari 155 91,2% 15 8,8% 170 100% 
Yhteensä 2110 83,6% 415 16,4% 2525 100% 

Terveys- ja 
hyvinvointi-
alat 

Bioanalyytikko: 
laboratoriohoitaja 

20 10,9% 164 89,1% 184 100% 

Ensihoitaja 35 38,5% 56 61,5% 91 100% 
Fysioterapeutti 33 19,1% 140 80,9% 173 100% 

Kätilö 1 0,4% 233 99,6% 234 100% 
Optometristi: optikko 20 10,3% 174 89,7% 194 100% 

Röntgenhoitaja 20 13,7% 126 86,3% 146 100% 

Sairaanhoitaja 63 10,4% 545 89,6% 608 100% 
Sosionomi, sosiaaliala 20 5,5% 342 94,5% 362 100% 

Terveydenhoitaja 2 1,0% 193 99,0% 195 100% 
Toimintaterapeutti 6 3,8% 152 96,2% 158 100% 

Yhteensä 220 9,4% 2125 90,6% 2345 100% 

Tietojenkä-
sittely ja 
tietoliikenne 

Insinööri, automaatiotekniikka 0 
 

1 100% 1 100% 
Insinööri, konetekniikka 1 100% 0 

 
1 100% 

Insinööri, tietotekniikka 530 89,8% 60 10,2% 590 100% 
Tradenomi, tietojenkäsittely 401 79,9% 101 20,1% 502 100% 

Yhteensä 932 85,2% 162 14,8% 1094 100% 
Yhteiskun-
nalliset alat 

Tradenomi, kirjasto- ja 
informaatiopalvelut 

32 18,9% 137 81,1% 169 100% 

Tradenomi, muu tai 
tuntematon ala 

0 
 

1 100% 1 100% 

Yhteensä 32 18,8% 138 81,2% 170 100% 

Yhteensä Kaikki koulutusohjelmat 4217 47,1% 4735 52,9% 8952 100% 
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Ylioppilaskirjoitusten arvosanoja ja ainevalintoja on tarkasteltu taulukossa 20. 

Taulukossa arvosanoja on tarkasteltu mediaanien avulla. Naisten arvosanojen mediaani 

on miesten arvosanojen mediaania yhtä arvosanaa korkeampi äidinkielessä, keskipitkässä 

ruotsissa, lyhyessä matematiikassa, pitkässä matematiikassa, terveystiedossa, 

psykologiassa, historiassa, maantieteessä, fysiikassa, kemiassa ja uskonnossa. Mediaanit 

ovat yhtä suuria pitkässä englannissa, biologiassa ja yhteiskuntaopissa. Miesten ja naisten 

ylioppilastutkintojen arvosanajakaumien välillä on merkitsevä ero kaikissa taulukon 20 

oppiaineissa (Mann-Whitney U -testin p-arvo=0,000, liite 7). Arvosanojen tarkemmat 

sukupuolittaiset jakaumat ovat esitetty liitteessä 5. 

Myös ainevalinnat ovat sukupuolittuneita. Psykologian kirjoittaneista lähes 80 %, 

ja uskonnon kirjoittaneista noin 75 %, on naisia. Myös terveystiedon kirjoittaneista suurin 

osa on naisia. Toisaalta fysiikan kirjoittaneista jopa 82 % on miehiä. Myös historian, 

maantieteen ja kemian kirjoittaneista suurin osa on miehiä. Miesten ja naisten osuus 

aineen kirjoittaneista on kuitenkin melko tasainen äidinkielessä, pitkässä englannissa, 

lyhyessä matematiikassa, pitkässä matematiikassa, yhteiskuntaopissa ja kemiassa.  
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Taulukko 20. Ylioppilaskirjoitusten mediaanit ja oppiaineen kirjoittaneiden osuudet sukupuolittain, OAMK 2006–2015. 

  ÄI ENA RUB MAB MAA TT PSY HI BI GE YH FY KE UE 

Mies Mediaani 7,00 7,00 6,00 7,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 7,00 

 
Lkm 4213 3921 1839 2018 1923 647 422 1091 574 1028 806 1139 630 198 

%  47,2% 47,0% 34,1% 47,8% 54,6% 30,1% 20,3% 63,9% 34,9% 62,7% 57,3% 82,4% 56,5% 24,9% 

Nainen Mediaani 8,00 7,00 7,00 8,00 7,00 8,00 8,00 8,00 7,00 8,00 7,00 7,00 7,00 8,00 

 
Lkm 4715 4414 3551 2208 1596 1501 1660 617 1072 612 601 243 485 597 

% 52,8% 53,0% 65,9% 52,2% 45,4% 69,9% 79,7% 36,1% 65,1% 37,3% 42,7% 17,6% 43,5% 75,1% 

Yhteensä Mediaani 7,00 7,00 7,00 8,00 7,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 7,00 

 
N 8928 8335 5390 4226 3519 2148 2082 1708 1646 1640 1407 1382 1115 795 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Miesten ja naisten ylioppilaskirjoitusten ainevalintoja on tarkasteltu myös taulukossa 21.  

Naisten ja miesten ylioppilaskirjoitusten ainevalinnat poikkeavat toisistaan. Naisista 

kolme neljäsosaa on kirjoittanut keskipitkän ruotsin. Lyhyen matematiikan on valinnut 

lähes yhtä suuri osa naisista ja miehistä. Pitkän matematiikan on valinnut noin 46 % 

miehistä, mutta vain 34 % naisista. Myös reaalikoevalinnoissa on eroja. Psykologia ja 

terveystieto ovat naisten suosituimmat reaalikoevalinnat. Miesten suosituimmat 

reaaliaineet ovat fysiikka, historia ja maantiede. 

 

Taulukko 21. Ylioppilaskirjoitusten ainevalinnat sukupuolittain, OAMK 2006–2015.  

 Miehet (N=4217) Naiset (N=4735) 
N % N % 

Äidinkieli 4213 99,90 % 4715 99,60 % 

Englanti (pitkä) 3921 93,00 % 4414 93,20 % 

Ruotsi (keskipitkä) 1839 43,60 % 3551 75,00 % 

Matematiikka (lyhyt) 2018 47,90 % 2208 46,60 % 

Matematiikka (pitkä) 1923 45,60 % 1596 33,70 % 

Terveystieto 647 15,30 % 1501 31,70 % 

Psykologia 422 10,00 % 1660 35,10 % 

Historia 1091 25,90 % 617 13,00 % 

Biologia 574 13,60 % 1072 22,60 % 

Maantiede 1028 24,40 % 612 12,90 % 

Yhteiskuntaoppi 806 19,10 % 601 12,70 % 

Fysiikka 1139 27,00 % 243 5,10 % 

Kemia 630 14,90 % 485 10,20 % 

Uskonto (ev.lut.) 198 4,70 % 597 12,60 % 

 

 

Opinto-oikeuden tila 

Opintojen keskeyttämistä voidaan tarkastella aineiston opinto-oikeuden tila -muuttujan 

avulla. Aineistossa opinto-oikeuden tilalle on viisi erilaista koodia: aktiivinen, ei 

voimassa, luopunut, passivoitu ja päättynyt. Aktiivinen-opinto-oikeuden tila tarkoittaa 

joko läsnä tai poissaolevaksi ilmoittautunutta opiskelijaa. Kun opinto-oikeus 

passivoidaan, opiskelija on eronnut tai ei ole suorittanut opintoja pitkään aikaan. 

Käytännössä opiskeluoikeus passivoidaan esimerkiksi Oulun yliopistossa, jos opiskelija 
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ei ole suorittanut lainkaan opintoja kahteen vuoteen. Päättynyt opinto-oikeuden tila 

tarkoittaa, että opiskelija on joko valmistunut tai opinto-oikeus on muuten päättynyt. 

Aineistossa opinto-oikeudentila on päättynyt 3671 henkilöllä ja näistä 3500 on suorittanut 

tutkinnon. Kun opinto-oikeuden tila on ”luopunut” opiskelija ei ole ottanut 

opiskelupaikkaa vastaan.  

Joidenkin opinto-oikeuden tilojen tarkkoja määritelmiä oli hankala löytää. En tiedä, 

mitä opinto-oikeuden tila ” ei voimassa” tarkoittaa. Tätä opinto-oikeuden tilaa esiintyi 

aineistossa eniten niillä opiskelijoilla, joille ei oltu merkitty koulutusala-tietoja. 

Kirjoituksiin osallistuneista opiskelijoista, joille koulutusala on merkitty, opinto-

oikeuden tila ”ei voimassa” esiintyy vain pienellä osuudella kauppa-, hallinto- ja 

oikeustieteiden opiskelijoista. Lisäksi tämä opinto-oikeuden tila on yhdellä 

tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alan opiskelijalla.  

Opinto-oikeuksien tilojen osuuksia eri koulutusaloilla on esitetty taulukossa 22. 

Opinto-oikeudestaan luopuneiden osuus on suurin maa- ja metsätalousalalla (n. 29 %). 

Passivoitujen opinto-oikeuksien osuus on korkein tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen 

alalla (n. 21 %).  Päättyneitä opinto-oikeuksia on eniten lääketieteiden alalla ja terveys- 

ja hyvinvointialalla. 
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Taulukko 22. Opinto-oikeuden tilat koulutusaloittain, OAMK 2006–2015. 

  Aktiivi-

nen 

Ei 

voimassa 

Luopunut Passivoi-

tu 

Päättynyt Yhteensä 

Kasvatusalat Lkm 94 0 34 26 83 237 

% 39,7% 0,0% 14,3% 11,0% 35,0% 100,0% 

Kauppa, hallinto 

ja oikeustieteet 

Lkm 441 13 287 222 694 1657 

% 26,6% 0,8% 17,3% 13,4% 41,9% 100,0% 

Lääketieteet Lkm 40 0 25 10 83 158 

% 25,3% 0,0% 15,8% 6,3% 52,5% 100,0% 

Maa- ja 

metsätalousalat 

Lkm 88 0 120 43 161 412 

% 21,4% 0,0% 29,1% 10,4% 39,1% 100,0% 

Taiteet ja 

kulttuurialat 

Lkm 113 0 54 46 141 354 

% 31,9% 0,0% 15,3% 13,0% 39,8% 100,0% 

Tekniikan alat Lkm 749 0 466 374 936 2525 

% 29,7% 0,0% 18,5% 14,8% 37,1% 100,0% 

Terveys- ja 

hyvinvointialat 

Lkm 616 0 392 140 1197 2345 

% 26,3% 0,0% 16,7% 6,0% 51,0% 100,0% 

Tietojenkäsittely 

ja tietoliikenne 

Lkm 277 1 275 234 307 1094 

% 25,3% 0,1% 25,1% 21,4% 28,1% 100,0% 

Yhteiskunnalliset 

alat 

Lkm 49 0 29 23 69 170 

% 28,8% 0,0% 17,1% 13,5% 40,6% 100,0% 

Yhteensä Lkm 2467 14 1682 1118 3671 8952 

% 27,6% 0,2% 18,8% 12,5% 41,0% 100,0% 

 

 

Opinto-oikeuksien tiloja on tarkasteltu sukupuolen mukaan taulukossa 23. Aineiston 

miesten passivoitujen opinto-oikeuksien osuus on kaksinkertainen verrattuna naisiin. 

Tämä on toisaalta loogista, koska passivoitujen opinto-oikeuksien osuus on suurin 

miesvaltaisilla koulutusaloilla. Naisten päättyneiden opinto-oikeuksien osuus on miehiä 

suurempi.  
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Taulukko 23. Opinto-oikeuden tilat sukupuolen mukaan, OAMK 2006–2015. 

 
Mies Nainen 

 

Yhteensä 

Opiskeluoikeuden tila Aktiivinen Lkm 1267 1200 2467 

% 30,0% 25,3% 27,6% 

Ei Voimassa Lkm 5 9 14 

% 0,1% 0,2% 0,2% 

Luopunut Lkm 793 889 1682 

% 18,8% 18,8% 18,8% 

Passivoitu Lkm 716 402 1118 

% 17,0% 8,5% 12,5% 

Päättynyt Lkm 1436 2235 3671 

% 34,1% 47,2% 41,0% 

Yhteensä Lkm 4217 4735 8952 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Taulukko 24 esittää ylioppilaskirjoitusten ainevalintoja ja arvosanojen tunnuslukuja 

opinto-oikeuden tilan mukaan kahdessa eri ryhmässä. Taulukosta voi huomata, että 

tutkinnon suorittaneiden ylioppilaskirjoitusten arvosanojen mediaani on toista ryhmää 

korkeampi lyhyessä matematiikassa, pitkässä matematiikassa, psykologiassa ja 

terveystiedossa. Vaikuttaa siis siltä, että tutkinnon suorittaneiden ylioppilaskirjoitusten 

arvosanat ovat keskimäärin hieman korkeampia kuin niiden opiskelijoiden, joiden opinto-

oikeus on passivoitu. Toisaalta myös tässä tulkinnassa täytyy ottaa huomioon 

koulutusalojen sukupuolittuneisuus.  
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Taulukko 24. Opintomenestyksen ja ainevalintojen tarkastelu opinto-oikeuden tilan mukaan, OAMK 2006–

2015. 

 Opinto-oikeus passivoitu (N=1118) Tutkinnon suorittaneet (N=3500) 

Lkm % 

kirjoit. 

Moodi Mediaani Lkm % 

kirjoit. 

Moodi Mediaani 

Äidinkieli 

(suomi) 

1117 99,9 7 7 3492 99,8 7 7 

Englanti 

(pitkä) 

1054 94,3 7 7 3275 93,6 7 7 

Ruotsi 

(keskipitkä) 

632 56,5 7 7 2397 68,5 7 7 

Matematiikka 

(lyhyt) 

537 48 7 7 1631 46,6 7 8 

Matematiikka 

(pitkä) 

436 39 6 6 1381 39,5 7 7 

Historia 257 23 7 7 641 18,3 7 7 

Maantiede 229 20,5 7 7 676 19,3 7 7 

Yhteiskunta-

oppi 

212 19 7 7 455 13 7 7 

Biologia 198 17,7 6 7 687 19,6 7 7 

Fysiikka 198 17,7 6 6 450 12,9 6 6 

Psykologia 189 16,9 7 7 901 25,7 7 8 

Terveystieto 179 16 7 7 754 21,5 8 8 

Kemia 146 13,1 5 6 438 12,5 7 6 

 

 

Tulosten tarkastelu 

Aikaisempi tutkimus on tuonut ilmi, että toisen asteen arvosanojen keskiarvo ennustaa 

opintomenestystä korkeakoulussa (esim. Sladek ym. 2016; Danilowicz-Gösele ym. 2017; 

Cerdeira ym. 2018). Opetusministeriön (2017: 33) mukaan menestys matematiikassa ja 

äidinkielessä korreloi vahvasti jatko-opintomenestyksen ja opintoihin sitoutumisen 

kanssa. Lisäksi esimerkiksi lukiossa tehtyä matematiikan valintaa on pidetty keskeisenä 

tekijänä yliopistoon valikoitumisessa. Tässä tutkielmassa halusin selvittää, millainen 

ylioppilaskirjoitustausta Oulun ammattikorkeakouluun valituilla opiskelijoilla on.  

Oulun ammattikorkeakouluun valittujen opiskelijoiden ylioppilaskirjoitustausta on 

erilainen eri koulutusaloilla. Oulun yliopistoon valittuihin opiskelijoihin verrattuna Oulun 

ammattikorkeakouluun valitut opiskelijat ovat kirjoittaneet huomattavasti vähemmän 

pitkää matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa ja enemmän esimerkiksi lyhyttä matematiikkaa 
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(kuva 2). Oulun ammattikorkeakoulun sisällä pitkän matematiikan valinta on miehille 

hieman naisia tyypillisempi (taulukko 21). Ylipäänsä aineiston miehet ja naiset ovat 

kirjoittaneet aivan erityyppisiä aineita. Oppilaitokseen valittujen naisten suosituimmat 

reaalikoevalinnat ovat psykologia, terveystieto ja biologia. Miesten ylioppilaskirjoitusten 

suosituimmat reaaliainevalinnat ovat fysiikka, historia ja maantiede. Erot naisten ja 

miesten ainevalinnoissa kuvaavat alojen sukupuolittuneisuutta. Miesvaltaisilla tekniikan 

aloilla esimerkiksi matematiikkaa, fysiikkaa, maantiedettä ja kemiaa on kirjoitettu paljon. 

Naisvaltaisilla terveys- ja hyvinvointisaloilla on taas kirjoitettu paljon esimerkiksi 

psykologiaa, terveystietoa ja biologiaa. Ainevalinnat ovat melko loogisia suhteessa 

ylioppilastutkintojen yleisiin ainevalintoihin, sillä esimerkiksi vuonna 2010 suoritettujen 

ylioppilastutkintojen kaksi reaaliainetta kirjoittaneiden naisten suosituin 

oppiaineyhdistelmä oli psykologia ja terveystieto, ja miesten fysiikka ja kemia 

(Ylioppilastutkintolautakunta 2012: 23). 

Reaaliaineista terveystieto on Oulun ammattikorkeakouluun valittujen 

opiskelijoiden tyypillisin valinta. Esimerkiksi Kupiainen, Marjanen & Hautamäki (2016: 

102–103) ovat pohtineet syitä terveystiedon suosion takana. Onko terveystiedon suosion 

takana vähäinen kurssien määrä, vai valitaanko terveystieto myös sen takia, että 

terveystiedon kokeessa voidaan välttää kilpailu lahjakkaimpien opiskelijoiden kanssa? 

Koska kursseja on vähän, opiskelijat tulevat ehkä helpommin ”kokeilemaan” koetta 

(Ylioppilastutkintolautakunta 2012: 18). Toisaalta terveystiedon valinta voi olla alan 

valinnan kannalta looginen ratkaisu, joka kertoo kiinnostuksesta terveys- ja 

hyvinvointialoja kohtaan.  

Tässä tutkielmassa halusin selvittää myös, millaisia sukupuolten tai koulutusalojen 

välisiä eroja ylioppilaskirjoitusten ainevalinnoissa ja arvosanoissa on. Aikaisemmassa 

tutkimuksessa on todettu, että kaupan alalla esimerkiksi historia ja yhteyskuntaoppi ovat 

opiskelijoiden vahvoja aineita (Rantanen 2004). Yhteiskuntaoppi oli myös tässä 

tutkielmassa kaupan alan suosituin reaaliaine. Aikaisempaa tutkimusta mukaillen taide- 

ja kulttuurialalle valitut opiskelijat ovat menestyneet myös Oulun 

ammattikorkeakoulussa muita aloja paremmin äidinkielessä. Maa- ja metsätalousalalla 

suosituimmat reaaliaineet olivat maantiede ja biologia.  Rantasen (2004) mukaan eri 

alojen vahvojen oppiaineiden oppisisällöt vastaavat erittäin hyvin opiskelijoiden 

ensimmäisten hakutoiveiden koulutusalojen sisältöjä. Vaikuttaakin siltä, että vahvojen 
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oppiaineiden lisäksi myös ylioppilaskirjoitusten ainevalinnat vastaavat todella hyvin 

korkeakoulussa valitun alan sisältöjä. Ehkä ala valitaankin omien vahvuuksien tai 

kiinnostuksenkohteiden mukaan? Tutkielman tulokset tukevat myös Pinxtenin ja muiden 

(2015) havaintoja, joiden mukaan aikaisemmat kurssivalinnat ennustavat pääaineen 

valintaa parhaiten. Vaikuttaa siltä, että naisten ja miesten erilaiset oppiainevalinnat 

lukiossa ohjaavat myös koulutusalan valintaa korkeakoulussa. 

Matematiikan valinnan rooli lukiotaustassa on hieman epäselvempi. Pitkän 

matematiikan valinneet ovat menestyneet kirjoituksissa keskimäärin hieman muita 

ryhmiä paremmin (taulukko 18). Heidän arvosanojensa mediaani on muita ryhmiä 

korkeampi uskonnossa ja kemiassa. Toisaalta opiskelijat, jotka eivät ole kirjoittaneet 

matematiikkaa ollenkaan ovat menestyneet muita ryhmiä paremmin äidinkielessä.  

Tarkastelin tutkielmassa myös koulutusalojen sukupuolittuneisuutta. Oulun 

ammattikorkeakoulun koulutusalojen voimakas sukupuolisegragaatio näyttää 

noudattavan Baronen (2011) hoiva-tekniikka-jakoa (taulukko 19). Alojen 

sukupuolijakaumat ovat linjassa aikaisempien havaintojen kanssa, joiden mukaan naiset 

ovat yliedustettuina erityisesti hoiva- ja kasvatusaloilla ja miehet luonnontieteiden ja 

tekniikan aloilla (Ayalon 2003; Pinxten 2015; Vuorinen-Lampila 2016).  

Sukupuolten välillä on eroja myös ylioppilaskirjoitusten arvosanoissa (taulukko 

20). Naisten arvosanojen mediaani on miesten arvosanojen mediaania yhtä arvosanaa 

korkeampi äidinkielessä, keskipitkässä ruotsissa, lyhyessä matematiikassa, pitkässä 

matematiikassa, terveystiedossa, psykologiassa, historiassa, maantieteessä, fysiikassa, 

kemiassa ja uskonnossa. Tämä ei ole sinällään yllättävää, sillä tytöt pärjäävät 

ylioppilaskokeissa keskimäärin poikia paremmin (Pekkarinen & Sarvimäki 2016: 6). 

Aikaisempi tutkimus osoittaa myös, että naiset menestyvät opinnoissaan miehiä 

paremmin lähes kaikilla ammattikorkeakoulun aloilla (Rantanen 2004). 

Opintonsa keskeyttäneistä valtaosa on miehiä. Oulun ammattikorkeakoulussa 

opinto-oikeuksia passivoidaan vähiten terveys- ja hyvinvointialoilla ja lääketieteen aloilla 

ja eniten tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen aloilla (taulukko 21). Miesten opinto-

oikeuksissa passivoitujen opinto-oikeuksien osuus on noin kaksinkertainen verrattuna 

naisten passivoitujen opinto-oikeuksien osuuteen (taulukko 22). Toisaalta opinto-

oikeuden tilan passivoinnin taustalla voi olla myös positiivinen syy, kuten työelämään 

siirtyminen. Voi olla, että esimerkiksi tietojenkäsittelyn alalla työelämään siirtyminen 
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ennen tutkinnon suorittamista on yleisempää kuin muilla aloilla. Vaikuttaa siltä, että 

ylioppilaskirjoituksissa menestyminen edistää myös tutkinnon suorittamista. 

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet ovat menestyneet ylioppilaskirjoituksissa 

hieman opintonsa keskeyttäneitä paremmin, sillä heidän ylioppilaskirjoitusten 

arvosanojen mediaaninsa on toista ryhmää korkeampi lyhyessä matematiikassa, pitkässä 

matematiikassa, psykologiassa ja terveystiedossa.  

Pohdinta 

Opetusministeriö on halunnut kehittää opiskelijavalintojen tehokkuutta muun muassa 

lisäämällä ylioppilaskirjoitusten painoarvoa. Jotta opiskelijavalintaa voidaan kehittää, on 

tärkeää tietää, millainen opintohistoria aikaisemmin valituilla opiskelijoilla on. Tieto 

koulutusaloille opiskelemaan valittujen opiskelijoiden lukion ainevalinnoista auttaa 

opetuksen ja opiskelijavalinnan kehittämisessä. Lisäksi rekisteritutkimukset voivat olla 

hyödyllisiä myös opettajien kannalta. Opettajien on tärkeää perehtyä opintopolkuihin, 

jotta he voivat neuvoa opiskelijoita valinnoissaan.  Rekisteriaineistot tarjoavat oivan 

keinon selvittää, millaiset valinnat ovat erilaisten koulutuspolkujen takana. Millaisella 

opintohistorialla on päädytty opiskelemaan mitäkin alaa? Näihin kysymyksiin 

vastaamisen lisäksi tutkielma toimi esiselvityksenä ammattikorkeakouluun valittujen 

opiskelijoiden lukiotaustasta. 

Tutkielman alussa tutkimusteeman taustaa on selvitetty laajasti. 

Korkeakoulututkimuksen teoreettinen tarkastelu onkin tyypillisesti monitieteistä (Ursin 

& Välimaa 2006; Tight 2015). Perinpohjainen taustaselvitys helpotti tulosten tulkintaa ja 

ilmiön ymmärtämistä. Teeman teoreettinen tarkastelu oli haastavaa, vaikka aikaisempaa 

tutkimusta aiheesta on tehty runsaasti.  Korkeakouluopiskelijoiden aikaisempaan 

opintomenestykseen liittyviä tutkimuksia on paljon, mutta varsinaisia teoreettisia malleja 

on vaikea löytää. Monet opintopolkuihin liittyvät tutkimukset ovat aika 

käytännönläheisiä.  

Myös tutkielman aineistoon liittyi rajoituksia ja puutteita. Rekisteriaineistoon tulee 

lähtökohtaisesti suhtautua yhtä kriittisesti kuin tutkijan itse kokoamaankin aineistoon 

(Liljander 1996: 21). Rekisteriaineiston käytöstä haastavaa tekee se, että tutkija ei voi 

aina täysin tuntea, millä menetelmillä aineisto on koottu tai kuinka tietoa on alun perin 
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kerätty. En tiedä, millaiset tekijät ovat vaikuttaneet esimerkiksi rekisteritietojen 

tallentamiseen ja luokitteluun tai miksi joiltakin riveiltä puuttui tietoja. Rekisteriaineiston 

hyödyntämisen kannalta olisi hyvä, että rekisterin muuttujien taustatiedot ja niihin 

liittyvät periaatteet olisivat aineiston käsittelijän saatavilla. Aineistossa olisi voinut olla 

myös lisää erilaisia muuttujia, kuten esimerkiksi tiedot ylioppilastutkinnon 

suorittamisvuodesta tai opiskelijan syntymäajasta. Opiskelijoiden taustaan liittyvät 

muuttujat olisivat voineet lisätä tulosten kiinnostavuutta. Puuttuvien 

koulutusalamerkintöjen takia en voinut myöskään tutkia alan vaihtamista oppilaitoksen 

sisällä.  

Tutkielman luotettavuuteen liittyy myös tulosten yleistettävyys. Tutkielman 

aineisto koskee ainoastaan Oulun ammattikorkeakoulua, eikä tuloksia voi näin ollen 

yleistää koskemaan kaikkia Suomen ammattikorkeakouluja. Tulokset eivät siis ole 

yleispäteviä, mutta kertovat paljon juuri kyseisestä oppilaitoksesta.  Tutkielman 

luotettavuuteen vaikuttaa myös aineiston laatu. Tulokset voivat olla puutteellisia, jos 

aineistosta on puuttunut tietoja. Aineistossa on myös voinut olla virheellistä tietoa. 

Lisäksi aineistolle ennen analyysejä tekemäni rajaukset ovat vaikuttaneet tuloksiin. 

Aineiston käsittelijän voi olla vaikea tunnistaa, onko suuressa rekisteriaineistossa 

virheitä. 

Myös aineiston käsittelyssä on voinut tapahtua virheitä. Käytin aineiston 

käsittelyyn Microsoft Excel -  ja IBM SPSS Statistics 24 -ohjelmia. Tutkielman tuloksia 

on esitelty lähinnä yksinkertaisten taulukoiden ja kuvaajien avulla. Laskin 

ylioppilaskirjoitusten arvosanoista välillä myös keskiarvoja, vaikka oikeastaan 

tilastotieteen näkökulmasta ylioppilaskirjoitusten arvosana-asteikko on järjestysasteikko. 

Lisäksi tuloksia tulkittaessa on hyvä muistaa, että Oulun ammattikorkeakoulun 

koulutusalojen koot vaihtelevat huomattavasti. Pienessä havaintojoukossa ääriarvojen 

vaikutus voi olla huomattava (Heikkilä 2014: 83). Olisin voinut yhdistää pienet 

koulutusalat isompiin, mutta päätin lopulta jättää ne alkuperäisen koulutusalajaon 

mukaisiksi.  

Rekisteriaineiston haasteet eivät rajoitu vain teknisiin tekijöihin. Voiko 

rekisteriaineistoihin tai niistä tehtyihin päätelmiin ylipäänsä luottaa? Rekisteritietojen 

esittämiseen liittyy samoja haasteita, kun muunkin tilastotiedon esittämiseen. Kuvat 
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voivat vääristää totuutta, ja niiden tekijä voi johtaa lukijaa kiinnittämään huomionsa 

valittuihin asioihin.  

Aineistoa voi tarkastella myös eettisestä näkökulmasta. Millaisia vaikutuksia 

tutkimuksen tuloksilla on oppilaitokselle tai sen opiskelijoille? Laajoja rekisteriaineistoja 

käytettäessä tulee myös miettiä, millaisia oikeuksia yksilöllä on itseään koskevaan tietoon 

(Ferguson 2012: 313). Oppilaitoksia koskeva tutkimus voi pahimmillaan johtaa siihen, 

että oppilaitokset eriytyvät entisestään. Opiskelijoiden profilointi erilaisiin ryhmiin voi 

olla haitallista, jos se vaikuttaa ihmisten asenteisiin (Cambell ym. 2007b). 

Oulun ammattikorkeakoulua tarkastellessa on tärkeä ottaa huomioon myös 

oppilaitoksen valintaperusteet. Vain osa Oulun ammattikorkeakouluun valittavista 

opiskelijoista valitaan ylioppilaskirjoituksiin pohjautuvalla valintatavalla. Monet Oulun 

ammattikorkeakoulun opiskelijat eivät ole suorittaneet lukio-opintoja ollenkaan, vaan he 

ovat tulleet opiskelemaan esimerkiksi ammatillisten opintojen kautta. Tässä tutkielmassa 

keskitytäänkin ainoastaan niihin Oulun ammattikorkeakouluun valittuihin opiskelijoihin, 

joilla on ylioppilaskirjoitustuloksia.  

Tutkielman heikkoutena voidaan pitää myös sitä, että se on pääsääntöisesti hyvin 

kuvaileva: tuloksia on esitetty paljon, mutta ne ovat melko pinnallisia. Rekisteriaineisto 

kertoo myös vain tietynlaisia asioita. Tutkielman tulokset eivät kerro mitään esimerkiksi 

siitä, miksi eri aloille on valikoitunut erilaisen opintotaustan omaavia henkilöitä. 

Tutkielma ei pyri selittämään sitä, miksi naiset ja miehet ajautuvat opiskelemaan eri 

aloille, vaan pikemminkin tyytyy kuvailemaan vallitsevaa tilannetta. Rekisteritieto 

peittää alleen myös yksilön toiminnan syyt ja niiden takana olevat tekijät. Tulosten 

taustalla vaikuttavien asioiden selvittäminen vaatii lisätutkimusta. 

Kansallisen kokonaiskuvan luomiseksi tämän tutkielman kaltaisen selvityksen 

voisi tehdä kaikista Suomen ammattikorkeakouluista. Oulun ammattikorkeakoulu on vain 

pieni näyte kaikista ammattikorkeakouluista, ja se tarjoaa opintoja vain tietyiltä 

koulutusaloilta. Tässä tutkielmassa kokonaan huomiotta jäävät myös niiden 

opiskelijoiden koulutuspolut, jotka ovat tulleet valituksi ammattikorkeakouluun 

ammatillisen koulutuksen kautta. Ammattisen reitin kautta valittujen henkilöiden 

opintotaustan selvittäminen vaatisi oman tutkimuksensa. Myös alan valintaa ja 

ylioppilaskirjoitusten koevalintoja voisi tutkia lisää: Millaiset tekijät vaikuttavat 

esimerkiksi opiskelualojen sukupuolittuneisuuteen? Liittyykö ylioppilaskirjoitusten 
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koevalintoihin harkintaa ja taktikointia, vai ovatko valinnat vähemmän harkittuja? Lisäksi 

olisi mielenkiintoista, jos opiskelun keskeyttämistä ja alan vaihtamista voisi tutkia 

oppilaitosten välillä. Monia mainittuja teemoja voisi tutkia myös kvalitatiivisten 

aineistojen avulla.  

Mitä tutkielman tulokset sitten tarkoittavat opiskelijavalinnan kannalta? Riittääkö 

ammattikorkeakouluihin päteviä hakijoita? Opiskelijavalintaan vaikuttaa ennen kaikkea 

alan kysyntä ja opiskelupaikkojen tarjonta. Monille halutuille aloille on hankala päästä, 

ja tällaiset hakukohteet ovat voimakkaasti valikoivia. Joillakin aloilla 

ylioppilastutkintoon perustuva opiskelijavalinta voi nousta ongelmaksi, sillä kaikki alat 

eivät voi rajoittaa opintojaan ainoastaan lukiossa parhaiten menestyneille opiskelijoille, 

jos opintoja halutaan tarjota laajalle joukolle. Tämä nostaa esille kysymyksen siitä, 

tulisiko korkeakoulutuksen palvella suuren joukon tarpeita vai olla vain pienen 

lahjakkaan joukon etuoikeus (Danilowicz-Gösele ym. 2017: 529). Ainakin aikaisemmin 

Oulun ammattikorkeakoulun ylioppilaskirjoitusten arvosanojen pisteytys on ollut melko 

vapaa, niin että pisteitä on voinut saada hyvin laajasta joukosta kokeita. Esimerkiksi 

tekniikan alalla on kuitenkin painotettu tiettyjä reaaliaineita. 

Opiskelijavalinta, jossa opiskelijat valitaan ylioppilaskirjoitustulosten pohjalta 

tiettyjä aineita painottaen voi pahimmillaan sulkea ulos monia hyviä hakijoita, jotka ovat 

esimerkiksi kirjottaneet vääriä aineita lukioaikanaan. Toisaalta ammattikorkeakouluissa 

todistusvalinnan rooli on vielä aikaisemmin ollut melko pieni. Ammattikorkeakoulujen 

valintaperusteet ovat poikenneet yliopistojen valintaperusteista, ja tämä on varmasti ollut 

tarkoituksenmukaista. Ylioppilaskirjoituksien arvosanat eivät myöskään ole ainoa keino 

mitata aikaisempaa koulumenestystä. Esimerkiksi Rantasen (2004) mielestä lukion 

päättötodistuksen keskiarvo olisi ammattikorkeakouluissa parempi pisteytysperuste kuin 

ylioppilaskirjoitusten arvosanat, sillä se mittaa osaamista laaja-alaisemmin ja pidemmällä 

aikavälillä.  

Ylioppilaskokeiden arvosanojen hyödyntämisen haasteena on myös 

valintaperusteeksi soveltuvien oppiaineiden valinta ja pisteytys. Korkeakoulujen täytyy 

huomioida uusia valintaperusteita kehittäessään niiden signaalivaikutukset lukioaikaisiin 

ainevalintoihin (Opetusministeriö 2016: 12).  Pohjimmillaan opiskelijavalintajärjestelmä, 

jossa tiettyjä aineita painotetaan, kertoo arvoista ja siitä, mitkä aineet nähdään 

korkeakoulutuksen näkökulmasta tärkeinä. Oppiaineiden pisteytyksellä viestitetään, mitä 
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oppiaineita alalla arvostetaan (Rantanen 2004: 53). Pisteytysmallit vaikuttavat myös 

opettajien työhön opiskelijoiden tekemien oppiainevalintojen kautta. 

Olen itse taustaltani aineenopettaja, joten oli mielenkiintoista tutustua 

opiskelijoiden ylioppilaskirjoitustaustaan rekisteriaineiston avulla. Monet opettajat 

tuntuvat suhtautuvan todistusvalintaan epäilevästi, sillä korkeakoulujen luomat 

pisteytysmallit vaikuttavat lukioiden opetukseen. Monet maantieteen opettajat ovat olleet 

huolissaan maantieteen roolista opiskelijavalinnoissa. Luonnollisesti monet opettajat 

haluavatkin korostaa oman opetusaineensa merkitystä. Todistusvalinnan kritiikin 

mukaan, ylioppilaskokeen merkityksen kasvu voi johtaa siihen, että opiskelussa 

ylioppilaskoe saa liikaa painoarvoa, eikä opetuksen tuottama sivistys tai opiskelijan oma 

motivaatio ole enää niin tärkeää kuin ennen. Kokeiden arvottaminen voi vaikuttaa 

koulutuksen monipuolisuuteen ja opetussuunnitelmaan lukiossa, jos opetusaikaa 

vähennetään oppiaineilta, jotka eivät ole opiskelijavalintojen kannalta niin merkittäviä. 

Opiskelijat eivät ehkä enää valitse yhtä paljon sellaisten oppiaineiden kursseja, joista ei 

saa opiskelijavalinnoissa pisteitä. Toisaalta todistusvalinta kannustaa opiskelijoita 

opiskelemaan aineita, joilla on valinnoissa suurempi painoarvo. Kaiken kaikkiaan 

uudenlainen valintatapa todennäköisesti lisää opiskelijoiden paineita lukiossa. 

Ylioppilaskirjoitusten uusimisen helpottaminen ja uusimismahdollisuuksien 

lisääminen poistavat osittain kirjoituksiin liittyvää stressiä. Uusimisprosessi voi kuitenkin 

olla myös aikaavievä, jolloin esityksen takana ollut tavoite nopeammasta etenemisestä 

korkeakouluihin ei kokonaisuudessaan toteudu. Aikaisemmin pääsykokeisiin liittynyt 

stressi ja uusimiskierre voi siirtyä nyt lukioihin. Oulun ammattikorkeakouluun 

valikoitumisessa lukioaikaisilla oppiainevalinnoilla ei kuitenkaan ole niin suurta 

merkitystä, koska monella alalla kokeiden pisteytysperusteet ovat melko sallivia, eikä 

tiettyjä aineita painoteta, tekniikan alaa lukuun ottamatta.  

Suomen yliopistoissa aikaisemmin omaleimaista on ollut mahdollisuus opiskella 

omassa tahdissa hyvin vapaasti ilman tiukkoja ajallisia tavoitteita (Saarivirta 2010: 360; 

Saarivirta, & Jaatinen 2016: 103). On kuitenkin vielä kyseenalaista, johtaako 

opiskelijavalinnan tehokkuuden kehittäminen opiskelijoiden nopeampaan 

valmistumiseen ja nopeampaan työelämään siirtymiseen. Uskon, että opiskelijoiden 

työelämään siirtymistä hidastavat monet muutkin tekijät kuin opiskelijavalinnan 

tehottomuus.  
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Korkeakoulujen koulutustarjonta on laajentunut, ja yksi korkeakouluun valikoitumisen ja 

oman alan löytämisen haaste on se, että nykyään hakijoille on tarjolla valtava määrä 

vaihtoehtoja. Opiskelun tehokkuutta voitaisiin kehittää tukemalla opiskelijoita 

opiskelupaikan valinnassa ja omien kykyjensä tunnistamisessa. Opiskelijavalinnassa 

pelkästään vaihtoehtojen tunteminen on tärkeää. Hakijat eivät voi valita itselleen 

sopivinta alaa, jos he eivät tunne tarjolla olevia vaihtoehtoja. Myös toimeentulon haasteet 

ovat merkittävä tekijä, sillä monet korkeakouluopiskelijat eivät halua hyödyntää 

opintolainaa, koska tulevaisuuden työelämä on epävarmempaa kuin ennen. Töiden 

tekeminen opiskelujen ohella voi osaltaan vaikuttaa valmistumisen viivästymiseen. 

Oman paikan löytäminen ja kasvaminen vievät myös aina aikaa, riippumatta siitä, kuinka 

tehokas opiskelijavalintajärjestelmä teoriassa on.  

Koulutuksesta on tullut yleisesti tasa-arvoisempaa (Kivinen ym. 2012: 559), mutta 

opiskelijoiden alavalinnat ovat kuitenkin voimakkaasti sukupuolittuneet. Myös 

ylioppilaskirjoitusten koevalinnat ovat sukupuolittuneita. Kuinka koulutusalojen ja 

valintojen sukupuolisegregaatiota voitaisiin vähentää? Parempi tiedon saatavuus ennen 

korkeakouluihin hakeutumista kannustaisi ehkä naisia miesvaltaisille aloille (Barone 

2011). Opinto- ja uraohjauksen kehittäminen ja tarjoaminen ennen korkeakouluihin 

siirtymistä voisi vähentää mahdollisia vertaisryhmän tai vanhempien aiheuttamia 

sosiaalisia paineita, ja varmistaa, että opiskelupaikan valinta perustuu järkiperäiseen 

harkintaan (Macarie & Moldovan 2015). Tiedon pohjalta tehnyt harkitut valinnat voivat 

myös nopeuttaa valmistumista, jos ne vähentävät alan vaihtamista ja opintojen 

keskeyttämistä. Parempi opintojen ohjaus voisi myös vähentää hakijan sosiaalisen ja 

kulttuurisen pääoman vaikutusta hakijan koulutusvalinnoissa.  

Tutkielman tulokset kertovat jotain mielenkiintoista myös korkeakoulutuksen eri 

sektoreille valikoitumisesta. Tulevaisuudessa Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun 

yliopiston yhteistyö tulee tiivistymään, kun ammattikorkeakoulu muuttaa yliopiston 

kanssa yhteiselle kampukselle Linnanmaalle. Tämä tulee aiheuttamaan ehkä lisää 

haasteita opiskelijavalinnalle ainakin koulutusaloilla, joilla opetusta tarjotaan 

kummallakin sektorilla. Yhteistyö korkeakoulusektorien välillä voi olla haastavaa, jos 

opiskelijoiden pohjatiedoissa on merkittäviä eroja. Oulun yliopistoon valittujen 

opiskelijoiden lukiotausta poikkeaa Oulun ammattikorkeakouluun valittujen 

opiskelijoiden lukiotaustasta, sillä Oulun yliopistoon valitut opiskelijat ovat kirjoittaneet 
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enemmän esimerkiksi pitkää matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa. Tämä voi olla haaste 

esimerkiksi tekniikan alojen opetusyhteistyössä.  Toisaalta yhteiskampus voi myös lisätä 

sektorien välistä yhteistyötä ja tasata eroja. 

 

Johtopäätökset 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millainen ylioppilaskirjoitustausta Oulun 

ammattikorkeakouluun valituilla opiskelijoilla on. Tutkielmassa keskityttiin erityisesti 

siihen, millaisia koulutusalojen ja sukupuolten välisiä eroja ylioppilaskirjoitusten 

oppiainevalinnoissa ja arvosanoissa on.  Lukiotaustaa tarkasteltiin myös opiskelijoiden 

opinto-oikeudentilan ja matematiikan valinnan mukaan.  

Tutkielman tulokset osoittavat, että Oulun ammattikorkeakouluun valittujen 

opiskelijoiden ylioppilaskirjoitusten arvosanoissa ja ainevalinnoissa on eroja 

koulutusalojen ja sukupuolten välillä. Koulutusaloille valittujen opiskelijoiden 

ylioppilaskokeissa tekemät reaalikoevalinnat pääsääntöisesti tukevat hyvin heidän 

valitsemansa alan opintojen sisältöjä. Oulun ammattikorkeakouluun valitut naiset ovat 

menestyneet ylioppilaskirjoituksissa keskimäärin miehiä paremmin. 

Ylioppilaskirjoitusten arvosanojen jakaumissa on merkitseviä eroja koulutusalojen ja 

sukupuolten välillä. Oulun ammattikorkeakoulun koulutusalat ovat voimakkaasti 

sukupuolittuneet, ja naisten ja miesten ylioppilaskirjoitusten ainevalinnat poikkeavat 

toisistaan.  

Opintopolkuihin, kuten ylioppilaskirjoitusten ainevalintoihin ja arvosanoihin, 

liittyvä tutkimus on ajankohtaista ja tärkeää. Toimiva opiskelijavalintajärjestelmä tukee 

yhteiskunnan toimintaa, sillä se varmistaa, että korkeakoulutusta edellyttäviin tehtäviin 

valitaan niihin parhaiten soveltuvat hakijat. Opiskelijavalinnan kehittämistä varten on 

tärkeää tietää, millainen opintohistoria aikaisemmin valituksi tulleilla opiskelijoilla on. 

Tutkielma toi esiin uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi Oulun 

ammattikorkeakoulun opiskelijavalintojen tai opetuksen suunnittelussa. Lisäksi toivon, 

että tuloksista on hyötyä opintojen ohjauksen kehittämisessä ja koulutusalojen 

sukupuolten välisen segregaation purkamisessa.  Tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää 

myös lukioissa opintovalintojen tukena. Tutkielmassa tuli esiin myös joitakin 
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rekisteriaineistojen hyödyntämiseen liittyviä haasteita, joita voidaan ottaa huomioon 

rekisteritietojen tallentamisessa ja tutkimuskäytössä. 
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Liitteet 

Liite 1. Oulun ammattikorkeakoulu-aineiston taustamuuttujien kuvaus. 

Aineiston taustamuuttuja Muuttujan kuvaus 

Henkiloid Yksilöivä henkilönumero 

Asuin-kunta Kuntakoodi 

Sukupuolikoodi 1 tai 2 

Sukupuoliselite mies, nainen 

Kansalaisuus Kansalaisuuden maakoodi 

Kirjoille tulopvm Kirjoille tulopäivämäärä. Päivämääriä vuosilta 2006-2017. 

Opiskelu-oikeus Avain  

Opiskelu-oikeus Avain2  

Opiskelu-oikeuden tila Aktiivinen, ei voimassa, luopunut, passivoitu, päättynyt 

ensisijaisuus 0 

Myön-täjä OAMK 

Myöntäjä Koodi Myöntäjän koodi 

Opiskeluoikeus Koodi 1 

Opiskeluoikeus nimi Ammattikorkeakoulututkinto 

Lukukausi ilm koodi 1, 2, 3 

Lukukausi ilm nimi Läsnä, Poissa, Poissa, ei kuluta opintoaikaa 

Alkamispäivämäärä Opinto-oikeuden alkamispäivämäärä. Päivämääriä vuosilta 2006-2017. 

Päättymispäivämäärä Opinto-oikeuden päättymispäivämäärä. Päivämääriä vuosilta 2006-2022. 

Koulutusala koodi 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 

Koulutusala nimi Kasvatusalat, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet, Lääketieteet, Maa- ja 

metsätalousalat, Taiteet ja kulttuurialat, Tekniikan alat, Terveys- ja hyvinvointialat, 

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne, Yhteiskunnalliset alat, (tyhjät) 

 
 

Koulutusohjelma Alkpvm Päivämääriä vuosilta 2006-2017. 

Koulutusohjelma koodi Koulutusohjelman koodi. 32 erilaista ja puuttuvia tietoja. 

Koulutusohjelmanimi Koulutusohjelman nimi. 32 erilaista: Agrologi (AMK), Bioanalyytikko (AMK): 

laboratoriohoitaja (AMK), Ensihoitaja (AMK), Fysioterapeutti (AMK), 

Hortonomi (AMK), Insinööri (AMK), automaatiotekniikka, Insinööri (AMK), 

energiatekniikka, Insinööri (AMK), konetekniikka, Insinööri (AMK), muu tai 

tuntematon tekniikka, Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja 

yhdyskuntatekniikka, Insinööri (AMK), sähkötekniikka, Insinööri (AMK), 

tietotekniikka, Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Kätilö (AMK), 

Laboratorioanalyytikko (AMK), Medianomi (AMK), Musiikkipedagogi 

(AMK): pop- ja jazzmusiikin opettaja (AMK), Muusikko (AMK): pop- ja 

jazzmuusikko (AMK), Optometristi (AMK): optikko (AMK), 

Rakennusarkkitehti (AMK), Rakennusmestari (AMK), Röntgenhoitaja (AMK), 

Sairaanhoitaja (AMK), Sosionomi (AMK), sosiaaliala, Suuhygienisti (AMK): 

hammashuoltaja (AMK), Tanssinopettaja (AMK),  Terveydenhoitaja (AMK), 

Toimintaterapeutti (AMK), Tradenomi, kirjasto- ja informaatiopalvelut, 

Tradenomi, muu tai tuntematon ala, Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi, 

Tradenomi, tietojenkäsittely, (tyhjät) 

 

Koulutusohjelma Koulutusohjelman koodi 

Tutkinto Koodi Tutkinnon koodi 

Tutkinto nimi Tutkinnon nimi. 30 erilaista. 

Tutkinto Suoritus-paivamaara Suoritetun tutkinnon suorituspäivämäärä.  
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Liite 2. Oulun ammattikorkeakoulu-aineiston tutkimusmuuttujat oppiaineryhmittäin. 

Oppiaineryhmät Muuttuja 

Kielet Äidinkieli suomi 

Suomi toisena kielenä 

Ruotsi pitkä 

Ruotsi keskipitkä 

Suomi pitkä 

Suomi keskipitkä 

Pohjois-saame lyhyt 

Englanti pitkä 

Englanti lyhyt 

Ranska pitkä 

Ranska lyhyt 

Portugali lyhyt 

Äidinkieli inarin saame 

Latina lyhyt 

Latina pidempi 

Äidinkieli ruotsi 

Ruotsi toisena kielenä 

Espanja pitkä 

Espanja lyhyt 

Venäjä pitkä 

Venäjä lyhyt 

Saksa pitkä 

Saksa lyhyt 

Italia lyhyt 

Äidinkieli pohjoissaame 

Reaaliaineet Elämänkatsomustieto 

Filosofia 

Historia 

Psykologia 

RR (UE) 

RY (UO) 

Terveystieto 

Uskonto ev. lut. 

Uskonto ort. 

Yhteiskuntaoppi 

Matematiikka ja luonnontieteet Biologia 

Fysiikka 

Maantiede 

Kemia 

Matematiikka pitkä 

Matematiikka lyhyt 
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Liite 3. Oppiaineiden kirjoittajien määrät, OAMK 2006–2015. Aineet, joissa enemmän kuin 5 kirjoittajaa. 
  

Tekniikan alat Terveys- ja 

hyvinvointialat 

Kauppa, 

hallinto ja 

oikeustieteet 

Tietojenkäsittely 

ja tietoliikenne 

Maa- ja 

metsätalous

alat 

Taiteet ja 

kulttuurialat 

Kasvatusalat Yhteiskunnalli

set alat 

Lääketieteet Kaikki 

koulutusalat 

Kirjoittaneet 2525 2345 1657 1094 412 354 237 170 158 8952 

Äidinkieli 2520 2343 1649 1092 408 353 235 170 158 8928 

Englanti (pitkä) 2229 2190 1601 1070 369 339 225 166 146 8335 

Ruotsi (keskipitkä) 1167 1764 1115 420 250 240 187 127 120 5390 

Matematiikka (B) 1068 1092 863 585 236 155 93 69 65 4226 

Matematiikka (A) 1346 831 527 427 120 85 80 37 66 3519 

Terveystieto 427 890 436 133 69 53 49 27 64 2148 

Psykologia 221 895 427 137 88 110 93 59 52 2082 

Historia 471 241 396 296 82 121 29 52 20 1708 

Biologia 383 634 199 157 138 38 29 24 44 1646 

Maantiede 616 249 280 230 142 48 28 30 17 1640 

Yhteiskuntaoppi 360 187 541 171 31 68 16 17 16 1407 

Fysiikka 853 145 93 218 28 13 18 6 8 1382 

Kemia 482 306 92 137 37 19 12 5 25 1115 

Uskonto (ev.lut.) 77 270 134 96 53 61 52 41 11 795 

Saksa (lyhyt) 89 238 157 40 37 41 18 26 12 658 

Englanti (lyhyt) 215 81 40 21 21 9 8 2 8 405 

Ruotsi (pitkä) 56 140 57 9 21 20 17 3 9 332 

Ranska (lyhyt) 16 109 72 15 17 11 15 13 6 274 

Filosofia 27 46 39 46 6 36 14 12 0 226 

Reaali UE 77 55 29 18 16 6 9 3 4 217 

Saksa (pitkä) 13 52 36 8 1 10 17 2 0 139 

Espanja (lyhyt) 6 39 37 5 5 6 3 1 2 104 

Venäjä (lyhyt) 10 40 13 6 3 3 4 5 1 85 

Elämänkatsomustieto 2 9 5 4 0 4 0 2 0 26 

Ranska (pitkä) 2 5 5 2 1 5 4 0 1 25 

Italia (lyhyt) 2 12 4 0 1 1 2 1 0 23 

Suomi (pitkä) 1 2 4 1 4 1 2 0 0 15 

Äidinkieli (ruotsi) 1 2 4 1 4 1 2 0 0 15 

Reaali (UO) 4 1 3 4 0 1 0 0 0 13 

Latina (lyhyt) 3 3 1 1 0 0 0 2 0 10 

Suomi toisena kielenä 4 0 4 1 0 0 0 0 0 9 

Venäjä (pitkä) 2 1 5 0 0 0 0 0 1 9 

Pohjoissaame (lyhyt) 1 4 0 1 1 0 0 0 1 8 
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Liite 4. Oppiaineen kirjoittaneiden osuudet kaikista kirjoittaneista, OAMK 2006–2015. Aineet, joissa enemmän kuin 5 kirjoittajaa.  

 
           
 

 

 
 

Tekniikan alat Terveys- ja 

hyvinvointialat 

Kauppa, 

hallinto ja 

oikeustieteet 

Tietojenkäsittely 

ja tietoliikenne 

Maa- ja 

metsätalous

alat 

Taiteet ja 

kulttuurialat 

Kasvatusalat Yhteiskunnalli

set alat 

Lääketieteet Kaikki 

koulutusalat 

Äidinkieli 99,80 99,91 99,52 99,82 99,03 99,72 99,16 100,00 100,00 99,73 

Englanti (pitkä) 88,28 93,39 96,62 97,81 89,56 95,76 94,94 97,65 92,41 93,11 
Ruotsi (keskipitkä) 46,22 75,22 67,29 38,39 60,68 67,80 78,90 74,71 75,95 60,21 

Matematiikka (lyhyt) 42,30 46,57 52,08 53,47 57,28 43,79 39,24 40,59 41,14 47,21 

Matematiikka (pitkä) 53,31 35,44 31,80 39,03 29,13 24,01 33,76 21,76 41,77 39,31 
Terveystieto 16,91 37,95 26,31 12,16 16,75 14,97 20,68 15,88 40,51 23,99 

Psykologia 8,75 38,17 25,77 12,52 21,36 31,07 39,24 34,71 32,91 23,26 

Historia 18,65 10,28 23,90 27,06 19,90 34,18 12,24 30,59 12,66 19,08 
Biologia 15,17 27,04 12,01 14,35 33,50 10,73 12,24 14,12 27,85 18,39 

Maantiede 24,40 10,62 16,90 21,02 34,47 13,56 11,81 17,65 10,76 18,32 

Yhteiskuntaoppi 14,26 7,97 32,65 15,63 7,52 19,21 6,75 10,00 10,13 15,72 
Fysiikka 33,78 6,18 5,61 19,93 6,80 3,67 7,59 3,53 5,06 15,44 

Kemia 19,09 13,05 5,55 12,52 8,98 5,37 5,06 2,94 15,82 12,46 

Uskonto (ev.lut.) 3,05 11,51 8,09 8,78 12,86 17,23 21,94 24,12 6,96 8,88 
Saksa (lyhyt) 3,52 10,15 9,47 3,66 8,98 11,58 7,59 15,29 7,59 7,35 

Englanti (lyhyt) 8,51 3,45 2,41 1,92 5,10 2,54 3,38 1,18 5,06 4,52 

Ruotsi (pitkä) 2,22 5,97 3,44 0,82 5,10 5,65 7,17 1,76 5,70 3,71 
Ranska (lyhyt) 0,63 4,65 4,35 1,37 4,13 3,11 6,33 7,65 3,80 3,06 

Filosofia 1,07 1,96 2,35 4,20 1,46 10,17 5,91 7,06 0,00 2,52 

Reaali UE 3,05 2,35 1,75 1,65 3,88 1,69 3,80 1,76 2,53 2,42 
Saksa (pitkä) 0,51 2,22 2,17 0,73 0,24 2,82 7,17 1,18 0,00 1,55 

Espanja (lyhyt) 0,24 1,66 2,23 0,46 1,21 1,69 1,27 0,59 1,27 1,16 

Venäjä (lyhyt) 0,40 1,71 0,78 0,55 0,73 0,85 1,69 2,94 0,63 0,95 
Elämänkatsomustieto 0,08 0,38 0,30 0,37 0,00 1,13 0,00 1,18 0,00 0,29 

Ranska (pitkä) 0,08 0,21 0,30 0,18 0,24 1,41 1,69 0,00 0,63 0,28 

Italia (lyhyt) 0,08 0,51 0,24 0,00 0,24 0,28 0,84 0,59 0,00 0,26 

Suomi (pitkä) 0,04 0,09 0,24 0,09 0,97 0,28 0,84 0,00 0,00 0,17 

Äidinkieli (ruotsi) 0,04 0,09 0,24 0,09 0,97 0,28 0,84 0,00 0,00 0,17 

Reaali (UO) 0,16 0,04 0,18 0,37 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,15 
Latina (lyhyt) 0,12 0,13 0,06 0,09 0,00 0,00 0,00 1,18 0,00 0,11 

Suomi toisena kielenä 0,16 0,00 0,24 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 
Venäjä (pitkä) 0,08 0,04 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,10 

Pohjoissaame (lyhyt) 0,04 0,17 0,00 0,09 0,24 0,00 0,00 0,00 0,63 0,09 
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Liite 5. Kirjoittaneiden arvosanajakaumat sukupuolittain, OAMK 2006–2015. 

 

Oppiaine N N(SP) SP L (%) E (%) M (%) C (%) B (%) A (%) I (%) 

 

Äidinkieli (suomi) 8928 4715 N 3,92 19,87 33,53 32,53 8,46 1,63 0,04 

4213 M 1,12 4,94 16,85 38,31 25,82 12,51 0,45 

Englanti (A) 8335 4414 N 2,79 14,61 21,43 26,39 21,73 12,12 0,93 

3921 M 3,57 15,99 21,55 26,80 20,68 10,97 0,43 

Ruotsi (B1) 5390 3551 N 2,99 17,23 26,75 28,84 17,74 6,20 0,25 

1839 M 0,38 4,95 13,49 29,20 31,00 20,77 0,22 

Matematiikka (B) 4226 2208 N 7,20 24,05 25,77 24,46 12,50 5,66 0,36 

2018 M 3,57 18,19 25,47 29,34 15,96 7,23 0,25 

Matematiikka (A) 3519 1596 N 1,07 5,95 19,80 29,76 27,32 15,23 0,88 

1923 M 0,78 4,16 12,90 30,32 30,84 18,82 2,18 

Terveystieto 2148 1501 N 8,26 27,78 31,18 21,19 9,19 2,33 0,07 

647 M 0,62 8,96 17,31 29,52 28,90 14,68 0,00 

Psykologia 2082 1660 N 4,76 21,75 28,92 28,92 11,69 3,92 0,06 

422 M 0,71 6,16 15,64 32,70 28,44 15,64 0,71 

Historia 1708 617 N 2,11 17,99 29,98 30,47 14,42 4,70 0,32 

1091 M 0,64 7,97 22,73 30,98 24,84 12,28 0,55 

Biologia 1646 1072 N 2,61 14,55 27,24 29,66 19,68 6,25 0,00 

574 M 0,35 5,40 13,24 32,23 33,62 14,81 0,35 

Maantiede 1640 612 N 4,74 26,47 27,61 26,96 11,27 2,94 0,00 

1028 M 1,26 9,63 24,12 30,45 24,22 10,31 0,00 

Yhteiskuntaoppi 1407 601 N 2,50 18,97 26,46 33,61 14,31 3,99 0,17 

806 M 0,74 7,57 18,24 29,53 30,02 13,40 0,50 

Fysiikka 1382 243 N 0,41 5,76 15,23 30,86 28,40 18,52 0,82 

1139 M 0,53 3,25 7,37 24,23 37,31 26,08 1,23 

Kemia 1115 485 N 1,24 6,60 14,43 32,16 31,75 13,40 0,41 

630 M 0,32 3,49 8,89 28,73 31,27 26,03 1,27 

Uskonto (UE) 795 597 N 5,70 21,44 28,81 26,30 14,41 3,35 0,00 

198 M 2,02 6,57 15,66 29,80 30,81 15,15 0,00 

Saksa (B) 658 499 N 2,81 18,24 28,26 30,26 15,43 5,01 0,00 

159 M 0,00 6,92 22,01 27,67 28,30 15,09 0,00 

Englanti (B) 405 178 N 1,69 10,67 24,16 20,22 26,97 15,17 1,12 

227 M 0,00 11,01 15,42 27,31 30,40 13,66 2,20 

Ruotsi (A) 332 270 N 1,11 10,74 25,93 26,30 21,85 11,48 2,59 

62 M 4,84 11,29 9,68 29,03 29,03 9,68 6,45 

Ranska (B) 274 247 N 0,81 9,72 22,27 28,74 23,48 14,98 0,00 

27 M 0,00 3,70 22,22 29,63 11,11 33,33 0,00 

Filosofia 226 115 N 1,74 16,52 28,70 29,57 17,39 6,09 0,00 

111 M 0,00 4,50 19,82 35,14 27,03 13,51 0,00 

Reaali (UE) 217 107 N 4,67 23,36 25,23 32,71 12,15 1,87 0,00 

110 M 1,82 11,82 23,64 28,18 14,55 18,18 1,82 

Saksa (A) 139 112 N 0,00 12,50 16,96 26,79 30,36 12,50 0,89 

27 M 0,00 11,11 7,41 29,63 44,44 7,41 0,00 

Espanja (B) 104 97 N 1,03 13,40 26,80 34,02 14,43 10,31 0,00 

7 M 0,00 28,57 14,29 28,57 14,29 14,29 0,00 
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Liite 6. Riippumattomien otosten Kruskal-Wallisin testi. 
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Liite 7. Mann-Whitneyn U-testi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


