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LAUSUNTO 

 

Lausunto korkeakoulujen opiskelijavalintoja koskevan hallituksen esityksen luonnoksesta. 

 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain 36 ja 38 §:n, ammattikorkeakoululain sekä 

opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta. 

 

 

Suomen opinto-ohjaajat ry haluaa lausua hallituksen esityksen luonnoksesta seuraavaa: 

 

1. Hakutoiveiden määrä 

 

Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sähköiset yhteishaut 

yhdistetään korkeakoulujen valtakunnalliseksi yhteishauksi vuonna 2013. Tässä yhteishaussa hakija 

voi esittää kuusi hakutoivetta, jotka hakija asettaa sitovaan mieluisuusjärjestykseen.   Hakija voi ottaa 

vastaan - hyväksyä tai hylätä - vain yhden korkeakoulupaikan yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta.   

 

Suomen opinto-ohjaajat ry esittää, että hakutoiveita voisi esittää yhteensä kahdeksan. 

 

On myös tärkeää, että sähköinen hakulomake laaditaan sellaiseksi, että hakija hakiessaan hahmottaa 

aukottomasti, onko hän hakemassa ammattikorkeakouluun vai yliopistoon. 

 

2. Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevien kiintiöt 

 

Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevien aseman parantamiseksi yliopistolakiin ja 

ammattikorkeakoululakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan aikaisemmin Suomen 

korkeakoulujärjestelmässä korkeakoulututkinnon suorittaneet ja korkeakoulututkintoon johtavan 

opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat voitaisiin valita yhteishaussa omassa kiintiössään. 

 

Hakijat voitaisiin kiintiössä jakaa edelleen koulutustaustan perusteella erilaisiin ryhmiin.           

Korkeakoulut päättäisivät itsenäisesti, käyttävätkö kiintiöitä ja miten jakavat aloituspaikat kiintiöiden 

välillä.  

 

Suomen opinto-ohjaajat ry:n mielestä kiintiöiden käyttö ja koko on harkittava tarkoin. Kiintiöt eivät 

saa kohtuuttomasti rangaista nuorta, joka on tehnyt väärän valinnan ja ottanut vastaan jonkun muun 

kuin ykköstoiveitaan vastaavan opiskelupaikan. 

 

Edelleen Suomen opinto-ohjaajat ry:n mielestä tämä voi johtaa siihen, ettei hakija ota mitään 

koulutuspaikkaa vastaan vain säilyttääkseen ”päävalinnan” mahdollisuuden seuraavalla 

hakukierroksella, ja hakujärjestelmä aiheuttaa siis opiskelijalle välivuosia. 

 

 

 



    

3. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden ja opiskelupaikan aiemmin vastaanottaneiden valinta 

 

Uudistuksen toisessa vaiheessa yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaisiin siten, että 

korkeakoulujen yhteishaun avulla valittaisiin ainoastaan opiskelijoita, jotka eivät ole aikaisemmin 

Suomen korkeakoulujärjestelmässä suorittaneet korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet 

korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Korkeakoulututkinnon suorittaneet ja aikaisemmin 

opiskelupaikan vastaanottaneet valittaisiin yhteishaun ulkopuolella korkeakoulujen erillisillä hauilla. 

 

Suomen opinto-ohjaajat ry:n mielestä erillishakujen toteuttamisesta ja valintaperusteista tulee olla 

enemmän tietoa ennen kuin näistä kiintiöistä päätetään. Olisi hyvä, jos nämä haut voitaisiin määritellä 

ennen uuden hakujärjestelmän käyttöönottoa. Esimerkiksi oikeuttaako ammattikorkeakoulututkinnon 

tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen hakemaan päävalinnassa toisen alan yliopisto-

opintoihin vai haetaanko tällöin erillisvalinnassa. 

 

4. Hakeminen koulutusalalle 

 

Uudistuksen yhteydessä on puhuttu hakemisesta koulutusalalle nykyisen yksittäisiin tutkintoihin 

hakemisen sijasta. Jos tämä uudistus tehdään, Suomen opinto-ohjaajat ry:n mielestä tärkeää on 

selvittää, miten koulutusalat muodostetaan eli mitkä nykyiset tutkinnot yhdistetään eri 

koulutusaloiksi.  

 

Edelleen on epäselvää, pääsevätkö kaikki koulutusalalle valitut jatkoon haluamiinsa tutkintoihin, vai 

valitaanko heitä jotenkin uudelleen, ja jos valitaan, millä tavalla valitaan? 

 

5. Siirtymisen mahdollisuus koulutusalalta toiselle ja/tai korkeakoulusta toiseen: 

 

Suomen opinto-ohjaajat ry:n mielestä pitää selvittää, sisältääkö uusi hakujärjestelmä mahdollisuuden 

opiskelijalle siirtyä opiskelujen aikana koulutusalalta toiselle ja/tai korkeakoulusta toiseen? 

 

6. Sähköisen haun ajankohta 

 

Suomen opinto-ohjaajat ry:n mielestä sähköisen haun ajankohta voisi olla huhtikuu. Haku ei saa 

kuitenkaan olla samanaikaisesti kevään yo-kirjoitusten kanssa. 

 

7. Koulutukseen hakeutumisvelvoite työmarkkinatuen ehtona 

 

Suomen opinto-ohjaajat ry:n mielestä on tärkeää selvittää mahdollisuus luopua alle 25-vuotiaiden 

työmarkkinatukioikeuteen liitetystä hakuvelvoitteesta. 

 

8. Uudistuksen aloittaminen jo 2013 haaste tiedottamiselle 

 

Lukion/ammatillisen tutkinnon aloittavalla opiskelijalla pitäisi olla tieto siitä, millä kriteereillä 

korkeakouluihin haetaan, ja se miten opiskelijat valitaan, jotta hän voi tehdä oikeat opiskeluaikaiset  

kurssivalinnat. Jos uusi järjestelmä tulee voimaan keväällä 2013, syksyllä 2012 olisi jo oltava kaikki 

hakuinformaatio valmiina jaettavaksi opiskelijoille. Korkeakoulujen hakukriteereistä tulisi myös 

saada tietää, miten kirjoitettuja ylioppilastutkintoaineita pisteytetään milläkin alalla. 

 

Jos ylioppilastutkinnon painoarvo opiskelijavalinnoissa selvästi kasvaa, tulee valintaperusteiden olla 

opiskelijoiden tiedossa jo lukion/ammatillisen koulutuksen aloitusvaiheessa, kun opiskelijat tekevät 

ainevalintoja.  

 

9. Resurssit toisen asteen ohjaukseen 

 

Suomen opinto-ohjaajat ry:n mielestä muutokset hakujärjestelmässä edellyttävät lisäresursointia sekä 

lukion että ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaukseen. Ohjattavien määrä ei saisi olla enempää 



    

kuin 200 opiskelijaa per opinto-ohjaaja. Tämä edesauttaa sitä, että korkeakoulut saavat oikeat 

opiskelijat oikeille aloille ja opiskelijat myös suorittavat opintonsa loppuun. 

 

    10.    Uudistuksen arviointi 

 

Uudistuksen vaikutukset arvioidaan jo heti vuosien 2013 ja 2014 jälkeen. Uudistuksen arvioinnissa 

olisi hyvä olla mukana mahdollisimman monipuolinen joukko sähköisen yhteishaun toteuttajia ja 

kehittäjiä. 

 

 

 

Lisätietoja antaa Suomen opinto-ohjaajat ry:n hallituksen jäsen Maija Pasanen, puh. 050 342 4769 ja 

040 833 3672, sähköposti: maija.pasanen@porvoo.fi 
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