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Suomen opinto-ohjaajat ry   LAUSUNTO  

Maitoistentie 442 

12100 OITTI   28.4.2010 

 

 

OPETUSMINISTERIÖ 

PL 29  

00023 Valtioneuvosto      

 

 

LAUSUNTO OPETUSMINISTERIÖN KOULUTUKSEEN SIIRTYMISTÄ JA TUTKINNON 

SUORITTAMISTA POHTINEEN TYÖRYHMÄN MUISTIOSTA EI PAIKOILLANNE, VAAN 

VALMIIT, HEP!   

Opetusministeriön työryhmä ehdottaa korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamista. 

Uudistuksella halutaan nopeuttaa nuorten siirtymistä toiselta asteelta korkeakouluopintoihin.  

Suomen opinto-ohjaajat ry haluaa uudistuksen yhteydessä kiinnittää huomiota seuraaviin 

asioihin: 

1) On perusteltua valita erillisvalinnoilla ne opiskelijat, joilla on jo korkeakoulututkinto tai 

opiskeluoikeus korkeakoulussa. 

2) Valintakokeet on syytä säilyttää aloilla, joilla vaaditaan muitakin kuin akateemisia taitoja. 

3) Opiskelijavalinnoissa tulee säilyttää riittävän laaja mahdollisuus valintakokeen kautta 

valittaville. 

4) Uudistuksesta tulee tiedottaa ajoissa, jotta opiskelijat osaavat heti opintojen alussa tehdä 

jatko-opintojen kannalta oikeat ainevalinnat. 

5) Uudistuksesta päätettäessä on samalla päätettävä muutosten johdosta tarvittavista 

lisäresursseista lukioiden, toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen opinto-

ohjaukseen sekä korkeakoulujen ohjaushenkilöstön kelpoisuuksista. 

6) Voidakseen edistää opiskelijoiden välitöntä hakeutumista toisen asteen koulutuksesta jatko-

opintoihin tulee valintajärjestelmän välittää tieto lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa 

hakuhetkellä olevan opiskelijan hakeutumisesta omalle opinto-ohjaajalleen.  

7) Opinto-ohjauksen kehittäminen 

 

1. On perusteltua valita erillisvalinnoilla ne, joilla on jo korkeakoulututkinto tai 

opiskeluoikeus korkeakoulussa. 

Työryhmä ehdottaa, että yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin haetaan samassa yhteishaussa ja 

opiskelijat valitaan pääosin ylioppilas- tai ammatillisen tutkinnon perusteella. Ensimmäistä 

opiskelupaikkaa hakevien asemaa parannetaan luomalla erillisvalinta niille, joilla jo on 
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opiskeluoikeus korkeakoulussa tai jotka ovat jo suorittaneet korkeakoulututkinnon. Suomen opinto-

ohjaajat ry:n mielestä tämä on hyvä uudistus, koska tällä hetkellä jopa n. 40% valituista on jo 

ennestään yliopistossa opiskelevia ja osalla hakijoista on jo aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto.   

2.  Valintakokeet on syytä säilyttää aloilla, joilla vaaditaan muitakin kuin akateemisia 

taitoja. 

Ylioppilastutkinnon arvosanat tuovat esille tiedolliset taidot. Suomen opinto-ohjaajat ry:n mielestä 

tarvitaan lisäksi soveltuvuuden arviointia esim. opetus-, kasvatus-, sosiaali-, terveys-, liikunta-

alojen, lääketieteellisten alojen sekä taito- ja taidealojen valinnoissa.  

3. Opiskelijavalinnoissa tulee säilyttää riittävän laaja mahdollisuus valintakokeen kautta 

valittaville.  

Työryhmä esittää, että aina osalla opiskelijoista on mahdollisuus päästä jatko-opintoihin 

valintakokeen kautta. Suomen opinto-ohjaajat ry:n mielestä tämä on erittäin tärkeää, sillä kaikki 

eivät vielä opiskeluaikana ymmärrä opiskelun merkitystä tulevaisuutta silmällä pitäen, ja osalla 

opiskelijoista voi olla muita, esim. henkilökohtaiseen elämään liittyviä asioita, jotka estävät heitä 

keskittymästä täysipainoisesti opintoihin.  

4. Uudistuksesta tulee tiedottaa ajoissa, jotta opiskelijat osaavat heti opintojen alussa 

tehdä jatko-opintojen kannalta oikeita valintoja. 

Olivatpa muutokset korkeakoulujen hakujärjestelmissä millaisia tahansa, Suomen opinto-ohjaajat ry 

korostaa tiedottamisen merkitystä. Muutoksista on informoitava huolellisesti ja riittävän ajoissa, 

jotta opiskelijat ovat niistä tietoisia. Laajemmat muutokset pitää tehdä niin, että opintojaan 

aloittavat tietävät, mikä on opiskelijavalinnan käytäntö silloin, kun he ovat hakeutumassa 

korkeakouluopintoihin, mikäli suorittavat tutkintonsa normiajassa.   

5. Uudistus edellyttää lisäresursseja lukioiden, toisen asteen ammatillisten oppilaitosten 

ja korkeakoulujen opinto-ohjaukseen. 

Korkea-asteen koulutukseen siirtymisen nopeuttamiseksi työryhmä esittää, että lukion ja toisen 

asteen ammatillisen oppilaitoksen opinto-ohjaaja laatii jokaisen opiskelijan kanssa kirjallisen jatko-

opintosuunnitelman. Tämän tavoitteen toteutuminen edellyttää Suomen opinto-ohjaajat ry:n 

mielestä sitä, että resursseja opinto-ohjaukseen lisätään. Muutoksen edellyttämä, tarvittava ohjaus 

on mahdollista, kun yhdellä päätoimisella opinto-ohjaajalla on ohjattavanaan enintään 200 - 250 

opiskelijaa (vrt. eduskunnan sivistysvaliokunta ja perusopetuksen laatukriteerit). Sen vuoksi 

uudistuksesta päätettäessä tulee päättää myös lisäresurssista opinto-ohjaukseen. Tällä hetkellä 

lukiossa eikä toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla ole tasavertaisia 

mahdollisuuksia saada ohjausta, koska ohjattavien määrä / päätoiminen opinto-ohjaaja vaihtelee 

suuresti, normin puuttuessa. 

Työryhmä esittää, että opiskelemaan hakeudutaan koulutusalalle tai tiedekuntaan ja lopullinen 

opintojen valinta tehdään opiskelun aikana. Samoin esitetään, että jatkossa siirtyminen 

korkeakoulun sisällä on nykyistä joustavampaa. Kumpikin mainituista muutoksista tulisi lisäämään 

opinto-ohjauksen tarvetta korkeakouluissa. Suomen opinto-ohjaajat ry:n mielestä tämä on 

huomioitava korkeakoulujen ohjausresurssien lisäämisenä. Lisäksi tässä yhteydessä on 

huolehdittava korkeakoulujen ohjaushenkilöstön kelpoisuuden määrittelemisestä lain ja asetusten 

tasolla muiden kouluasteiden tavoin. 
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6. Voidakseen edistää opiskelijoiden välitöntä hakeutumista toisen asteen koulutuksesta 

jatko-opintoihin tulee valintajärjestelmän välittää tieto lukiossa ja ammatillisessa 

oppilaitoksessa hakuhetkellä olevan opiskelijan hakeutumisesta omalle opinto-

ohjaajalleen.  

Hakupalveluun kirjautuminen olisi tehtävä mahdolliseksi myös kouluittain. Tällöin opiskelijat 

saisivat hakutunnuksensa ja salasanan oman koulunsa kautta. Tällöin opiskelijan opinto-ohjaajan 

olisi helppo saada tieto opiskelijan hakeutumisesta samoin kuin sijoittumisesta jatko-opintoihin. 

Tällainen ryhmäkirjautuminen on käytössä mm. Iso-Britannian UCAS -hakujärjestelmässä ja 

Suomessa käytössä olevassa toisen asteen yhteishaussa. 

7. Opinto-ohjauksen kehittäminen 

Suomen opinto-ohjaajat ry tukee Opetusministeriön pyrkimyksiä kehittää opinto-ohjausta. Olemme 

valmiita yhteistyöhön. Esitetyt pilottihankkeet lukion opinto-ohjauksen kehittämiseksi ovat tärkeä 

osa lukion opinto-ohjauksen kehittämistä. Pidämme tärkeänä, että kaikissa opinto-ohjauksen 

hankkeissa ja kehittämistoimissa jatkossakin käytetään käytännön työssä toimivien opinto-ohjaajien 

asiantuntemusta.  

 

SUOMEN OPINTO-OHJAAJAT RY  

 

Satu Haime    Arja Korte 

varapuheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

Lisätietoja: 

 

Sopo ry:n  Lukiotoimikunta 

Pj. Maija Pasanen 

maija.pasanen@kuninkaantie.espoo.fi 

050 342 4769 

 

Sopo ry:n Ammatillisen koulutuksen toimikunta  

Pj. Ritva Manelius 

ritva.manelius@jao.fi 

040 3415 364 

 

Sopo ry:n Korkeakoulutoimikunta 

Pj. Erja Salminen 

erja.salminen@turkuamk.fi 

050 5985 440  
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