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• https://www.youtube.com/watch?v=B8nH9-rbkPo

https://www.youtube.com/watch?v=B8nH9-rbkPo


OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMINEN

• Valtakunnallinen hanke yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamiseksi

• Tavoite: nuoret nopeammin korkeakouluun

• Yhtenäistää opiskelijavalintaa ja vahvistaa alakohtaista yhteistyötä

• Huom! Hanke ei tee päätöksiä, 

yliopistoilla autonomia
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YLIOPISTOJEN TODISTUSVALINTA 2020
• Pisteytetään: suomalainen YO, EB, IB ja RP/DIA -

tutkinnot
• Ei pisteytetä: ammatilliset ja ulkomailla suoritetut 

tutkinnot

• Todistusvalinta pääväylänä yliopistoon 2020
• Todistuksella valitaan 51 - 70 % koulutuksesta 

riippuen
• Oikeustieteissä todistusvalinnalla valitaan 40% 

kiintiöstä
• Taidealalla ei käytetä todistusvalintaa

• Soveltuvuuskokeet säilyvät aloilla, joilla ne on 
tutkimustiedolla perusteltavissa 

• Todistusvalinnan päätökset on tehty. Tarkat kriteerit 
löytyvät Opintopolusta: www.yliopistovalinnat2020.fi

Kuva: Tussitaikurit

http://www.yliopistovalinnat2020.fi/


TODISTUSVALINNAN KRITEERERIT YLIOPISTOISSA

• Alat, joille on suora vastine kouluaineissa painottavat 
ko. ainetta: Biologia, filosofia, fysiikka, historia, kemia, kielet, 
maantiede, psykologia, teologia, terveystieteet

• Luonnontieteissä painotetaan luonnontieteellisiä aineita 

• Yhteiskuntatieteissä painotetaan humanistis-
yhteiskuntatieteellisiä aineita: Filosofia, historia, psykologia ja 
yhteiskuntaoppi

• Osa aloista ei käytä painotuksia, pisteytys lukion 
kurssimäärän perusteella: Kauppatieteet, kirjallisuustieteet, 
kulttuurintutkimus, logopedia, oikeustiede
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MUUT VÄYLÄT 2020 →

• Valintakokeet
• Valintakokeet eivät vaadi pitkää valmistautumista
• Valintakokeet

• ei ole ennakkomateriaalia 
• ennakkomateriaali julkaistaan kuukautta ennen valintakoetta TAI
• valintakoe voi pohjautua lukion oppimäärään

• Toinen reitti yliopistoon -hanke (OKM:n rahoittama hanke)
• Tavoitteena kehittää ja pilotoida vaihtoehtoisia reittejä korkeakouluopintoihin
• 1. Näyttöreitti, 2. Vaihtoehtoinen reitti, 3. Elinikäisen oppimisen reitti
• Lisätietoja: www.jyu.fi/try

• Avoimet verkkokurssit
• DEFA-hanke (Digital Education For All)
• Valintaan käytettävien verkkokurssien kehitystyö meneillään monella alalla
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http://www.jyu.fi/try


VIESTINTÄKAMPANJA : VIISI FAKTAA 
TODISTUSVALINNASTA
Opiskelijavalintauudistuksesta liikkuu paljon virheellistä 
tietoa ja vääriä uskomuksia 
→ viestintäkampanjan avulla oikaistaan vääriä käsityksiä

Viisi faktaa todistusvalinnasta
1. Todistusvalinta ei ole ainoa väylä yliopistoon
2. Yliopistoon pääsee sisään myös valintakokeen kautta
3. Matematiikan arvosana on pakollinen vain osalla aloista
4. Opiskelemaan pääsee ilman L:n papereita
5. Lukiossa kannattaa opiskella aineita, jotka kiinnostavat
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OPISKELEMAAN PÄÄSEE ILMAN L:N 
PAPEREITA
• Parhaat arvosanat saaneet ylioppilaat eivät täytä edes kolmasosaa 

kaikista aloituspaikoista

• Se, millä arvosanoilla mihinkin koulutukseen pääsee, riippuu kyseisen alan 
hakijajoukosta

• Aloille, joille on paljon hakijoita, arvosanataso on korkeampi 

• Pistetaulukkoa tulisi katsoa kaikkien aineiden ja arvosanojen 
kokonaisuutena
• Todistusvalinnassa arvokkaita pisteitä saa muistakin kuin laudatureista

• Pelkkien laudatur-pisteiden katsominen on harvalle realismia



• Lukiossa kannattaa opiskella aineita, jotka kiinnostavat
• Todennäköisesti oma opiskeluala löytyy näiden aineiden 

parista

• Ulkoinen motivaatio ei todennäköisesti kanna lukio-
opinnoissa pitkälle

• Todistusvalinnan pistetaulukkoa kannattaa lukea 
kokonaisuutena
• Pelkkien laudatur-pisteiden katsominen on harvalle 

realismia

• Esimerkiksi lyhyestä matematiikan magnasta saa 18,9 
pistettä ja pitkän cum laudesta 18. Kuva: Tussitaikurit

KIINNOSTAVA MOTIVOI JA INNOSTAA



UUDISTUKSISTA TARVITAAN TUTKIMUSTA

• Miten uudistus vaikuttaa ylioppilastutkinnon 
ainevalintoihin?

• Vähenevätkö välivuodet?

• Miten uusilla tavoilla valitut opiskelijat 
selviytyvät yliopistossa?

• Näkyykö uudistus opintojaan aloittavien 
hyvinvoinnissa?
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Lisää tietoa aiheesta
• Hankkeen nettisivut: http://oha-forum.fi/hankkeet/karkihanke/

• Toinen reitti yliopistoon -hanke: https://www.avoin.jyu.fi/fi/avoin-
yliopisto/hankkeet/try/

• Yliopistojen opiskelijavalinnat uudistuvat 2020 –video: 
https://www.youtube.com/watch?v=B8nH9-rbkPo

• DEFA-hanke: https://www.helsinki.fi/fi/projektit/digital-education-for-all

• Hankkeen pitämän OPO-tilaisuuden tallenne 24.8.2018: 
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/52e0d15a-d009-40a0-b472-
69834cbd4a29

• Todistusvalinnan tiedot Opintopolussa: www.yliopistovalinnat2020.fi

http://oha-forum.fi/hankkeet/karkihanke/
https://www.avoin.jyu.fi/fi/avoin-yliopisto/hankkeet/try/
https://www.youtube.com/watch?v=B8nH9-rbkPo
https://www.helsinki.fi/fi/projektit/digital-education-for-all
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/52e0d15a-d009-40a0-b472-69834cbd4a29
http://www.yliopistovalinnat2020.fi/


Kiitos!


