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P
ääministeri Juha Sipilä 
hallitusohjelmassa listataan 
joukko kärkihankkeita. Yksi 
niistä liittyy osaamiseen ja 

koulutukseen. Hallitus tavoittelee 
nopeutettua siirtymistä työelämään. 
Samalla kannustetaan koulutuksen 
järjestäjiä toiminnan tehostamiseen. 
Hallitus haluaa tukea nopeaa 
valmistumista. Erääksi keskeiseksi 
keinoksi on valittu korkeakoulujen 
valintakoemenettelyn uudistaminen 
(Lähde 1, Hallitusohjelma).

OKM:n asettama korkeakoulujen 
opiskelijavalinnan kehittämistyöryhmä 
ehdottaa 4.11.2016 ilmestyneessä 
raportissaan, että jatkossa opiskelijat 
tulisi valita korkeakouluihin pelkästään 
ylioppilastodistuksen perusteella. 
Valintakokeet säilyisivät osana 
opiskelijavalintaa ainoastaan joillakin 
taidealoilla.   

Nykyinen usean vaihtoehtoisen valintajonon 
malli mahdollistaa hyvin erilaisten ja erilaisen 
taustan omaavien ihmisten sisäänpääsyn 
korkeakouluopintoihin. Opiskelijavalinnan 
muuttaminen siten, että sisäänpääsyssä 
huomioidaan ainoastaan lukiomenestys, 
johtaa moniin ongelmiin.

Esityksen seurannaisvaikutukset näyttävät 
seuraavilta:

- Suomeen syntyy eliittilukioiden   
 verkosto.

- Lukioverkostoa tullaan mitä   
 todennäköisemmin karsimaan rajusti.

- Lukion opiskeluaika tulee pitenemään  
 käytännössä neljään vuoteen  
 (ks. lukiolaistutkimus).

- Päätösvaltaan liittyvät seikat   
 muuttavat merkittävästi opiskelijan  
 asemaa. 

- Alueellinen-, sukupuolten välinen  
 tasa-arvo kuten myös nykymuotoinen  
 mahdollisuuksien tasa-arvo jäävät  
 toteutumatta. 

- Ammatti- ja ammattikorkeakoulujen  
 opiskelijat jäävät umpiperään.  

- Opiskeluajat tulevat keskeyttämisten  
 ja alanvaihtojen vuoksi pitenemään. 

- Siirtyminen työelämään tulee   
 hidastumaan. 

Työryhmä ei esitä lisää resursseja lukioille 
tai korkeakouluille, vaikka uusia tehtäviä 
kasaantuu merkittävästi, muun muassa 
kurssitarjonnan ja opinto-ohjauksen osalta.

Korkeakoulujen laatukriteereitä ei tästä 
huolimatta muutettaisi.

Työryhmä jätti mietintönsä ilman 
vaikuttavuusarvioita hallituksen aiemmin 
tekemästä periaatepäätöksestä huolimatta.

Uudistuksen perustuslainmukaisuutta ei (taas 
kerran) ole millään lailla tutkittu.

Uudistus on tosiasiallisesti saatettu jo osittain 
voimaan OKM:n ja korkeakoulujen välisissä 
tulossopimuksissa vuosille 2017-2020, ilman 
minkäänlaista parlamentaarista esitystä, 
keskustelua tai päätöstä. 

Näyttää siltä, että opiskelijavalinnan 
kehittämistyöryhmän ehdotukset johtaisivat 
täysin erilaiseen lopputulokseen, kuin mihin 
Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa on 
pyritty.

Hallituksen tavoitteet ja ministeriön 
ratkaisut - Työryhmä selvittämään 
ylioppilastutkinnon parempaa 
hyödyntämistä

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-
Laasonen nimitti toukokuussa 2015 työryhmän 
laatimaan toimenpideohjelman siitä, miten 
ylioppilastutkintoa voisi hyödyntää paremmin 
korkea-asteen opiskelijavalinnassa. Työryhmä 
luovutti loppuraporttinsa 04.11.2016. (Lähde 

“Olettavaa on, että 
Suomeen syntyy 
eliittilukioiden verkosto...
ja sitten ne muut.”
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2, Valmiina valintoihin -raportti). Lisäksi 
ministeri Grahn-Laasonen on koonnut toisen 
työryhmän kehittämään ylioppilastutkintoa 
(antaa loppuraporttinsa 31.3.2017 mennessä). 
Ammatillisen koulutuksen osalta OKM 
on asettanut ohjausryhmän ammatillisen 
tutkintorakenteen uudistamiseksi. Muita 
työryhmiä hallitusohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi ei ole asetettu.

Ministeri Grahn-Laasonen on julkisesti 
kannattanut kuormittavista pääsykokeista 
luopumista. Perusteluiksi ministeri tarjoaa yhtä 
VATT:n tekemää tutkimusta ja tilastokeskuksen 
lukuja, joiden mukaan vain kolmannes uusista 
ylioppilaista aloittaa opinnot heti korkea-
asteella, vaikka lähes 80 prosenttia uusista 
ylioppilaista hakee jatko-opintoihin. Toisen 
asteen jälkeen jatko-opintojen ulkopuolelle 
jääneiden nuorten osuus on kasvanut usean 
vuoden ajan (Lähde 3, Tilastokeskus).

Grahn-Laasonen ehdottaa, että valintakokeita 
uudistetaan niin, että “pitkäkestoisesta, ulkoa 
opitun tiedon mittaamisesta siirryttäisiin 
mittaamaan soveltuvuutta ja motivaatiota” 
(Lähde 4, Sanni Grahn-Laasosen blogi).
 
Ongelmana ministeri pitää valintakokeita ja niitä 
mahdollisesti edeltäviä valmennuskursseja, 
ei karsintaa sinänsä. Hän ei tuo esille, 
että nopeamman valmistumisen esteenä 
olisi lukion ja korkea-asteen eri tehtävä, 
korkeakoulutuksen opetustapaan tehtävät 
uudistukset tai vajaat, leikatut resurssit. 

Hän kokee ongelmaksi, että vastavalmistuneet 
ylioppilaat joutuvat keskittymään heti 
kirjoitusten jälkeen valintakokeisiin 
ja mahdollisesti käyttävät tähän 
valmistautumiseen valmennuskurssien apua. 
Ongelmana hän pitää kalliita kursseja (n. 500 
- 2000 €).

Asiantuntijoiden kanssa käymissämme 
keskusteluissa on tullut esiin lukuisia 
parannusehdotuksia, jotka on listattu tämän 

“Ongelmien ratkaisemisen sijaan on luotu olkinukke, 
jonka avulla on tarkoitus ratkaista pieni ongelma, kun ei 
uskalleta tarttua kokonaisuuteen”

“Hallituksen 
periaatepäätöksen 
mukaan kaikkien 
uudistusten mahdolliset 
vaikuttavuusarviot tulisi 
selvittää.”

raportin lopussa. Lista sisältää käytännön 
toimenpiteitä, joiden avulla opintoja voitaisiin 
nopeuttaa helpoin ja kustannustehokkain 
keinoin.
 
Ministeriön mukaan ainuttakaan listalla 
olevaa, heille tarjottua ratkaisua ei ole esitetty 
toteutettavaksi. Ministeriöllä tai työryhmällä 
ei ole ollut intressiä tarttua tiedossa oleviin 
haasteisiin. Erään asiantuntijan sanoin 
“ongelmien ratkaisemisen sijaan on luotu 
olkinukke, jonka avulla on tarkoitus ratkaista 
pieni ongelma, kun ei uskalleta tarttua 
kokonaisuuteen”.

OKM:n asettama työryhmä esittää 
valintakokeista luopumista

Opiskelijavalintatyöryhmä kirjaa useassa 
kohdassa 80-sivuisessa raportissaan, että 
korkeakoulut (yleisnimitys korkea-asteen 
toimijoista) päättävät autonomisen oikeutensa 
mukaisesti omasta valintakoemenettelystään.

Yliopistolaki takaa “yliopistoille taloudellisen 
ja hallinnollisen autonomian.” Vuoden 
2010 lakiuudistus lisäsi yliopistojen omaa 
päätösvaltaa “vähentämällä valtionhallinnon 
yliopistoihin kohdistuvaa ohjausta. Yliopistoja 
ei enää kehitetä osana valtionhallintoa, vaan 
tutkimuksen ja opetuksen näkökulmista.” 
(Lähde 5, Lakiuudistuksen perustelu).

Kirjauksesta ja sen hengestä huolimatta OKM 
käyttää budjettivaltaansa täysimääräisesti. 
Ministeriö on kevään 2016 aikana neuvotellut 
kunkin korkeakoulun kanssa erikseen 
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suurempi valta, koska ministeriö pystyy 
kilpailuttamaan eri korkeakoulut keskenään. 
Näin OKM on onnistunut “pakottamaan” 
korkeakoulut omaan kantaansa.

Korkea-asteen toimijoilta on tainnut jäädä 
Machiavelli lukematta.
   
On selvää, että OKM on ottanut tavoitteekseen 
uudistuksen myötä heikentää korkea-asteen 
autonomiaa. Eriävistä mielipiteistä huolimatta 
työryhmä esittää, että pääasialliseksi 
keinoksi uusien opiskelijoiden valinnassa 
korkea-asteelle käytettäisiin tulevaisuudessa 
ylioppilastodistuksen arvosanoja ja lukion 
päästötodistusta.

Työryhmä uskoo, että valintamenettelyä 
uudistamalla saavutettaisiin aiempaan 
verrattuna yhtä hyviä ellei parempia tuloksia:

a) ilman “kuormittavia pääsykokeita” ja  
 valmennuskursseja

b) ilman, että lukioiden mahdollisuuksia  
 selviytyä uusista haasteista   
 parannettaisiin lisäresursseilla

c)  ilman, että opiskelijan motivaatiota  
 tai sitoutumista mitattaisiin muuten,  
 kun hakukohteen valinnalla 

d) ilman, että korkeakoulujen   
 opiskelijoiden taso saattaa  
 heiketä sekä 

e) ilman, että korkeakoulujen   
 laatumittareita muutettaisiin 
 millään tavalla.

tulossopimuksista vuosille 2017-2020. 
Sopimuksiin kirjattiin, että “korkeakoulut 
ottavat vuoteen 2018 mennessä käyttöön 
opiskelijavalinnan, joka ei edellytä hakijalta 
pitkää valmistautumista” (Lähde 2, sivu 7 
raportin yhteenveto). Tämän nimenomaisen 
lisäyksen OKM on halunnut ja saanut kirjatuksi 
kuhunkin sopimukseen. Sopimukset on laadittu 
opiskelijavalintatyöryhmän työn ollessa vielä 
kesken.

Ulkopuolelta näyttää siltä, että ENSIKSI 
on päätetty hallitusohjelman kirjauksen 
tulkinnasta, SITTEN on väännetty ko. tulkinta 
tulossopimuksiin ja LOPUKSI on jääty 
odottamaan työryhmän asiantuntijaraporttia, 
jota käytetään jälkikäteisenä perusteluna 
oikeuttaa neuvottelutulos.

Asiantuntijatyöryhmään jäseniksi otettiin 
mm. YO-tutkintolautakunnan nykyinen 
puheenjohtaja, pääsihteeri ja entinen 
puheenjohtaja, muttei ainoatakaan ”kriittistä 
ääntä”.

“Autonomisia” korkeakouluja on 
ohjattu kuin sokeaa kulkijaa

Ulkopuolelta katsottuna korkeakoulujen 
“kulttuuri” on vuosikymmenien saatossa 
kehittynyt sellaiseksi, että jokaisella yksiköllä 
näyttää olevan suuri tarve erottumiseen ja 
oman brändin rakentamiseen keskinäisen 
yhteistyön kustannuksella. 

Tilanne on tehnyt mahdolliseksi, että OKM:llä 
on huomattava, todellista päätöksentekovaltaa 

Toinen aste
16-19 Vuotiaat

Perusaste
7-16 Vuotiaat

ABC

Esiaste
6-Vuotiaat

Korkea-aste
Amk. 3½-4 vuotta

Yliopisto 4-7 vuotta

Pääsykoe
(Enimillään 10½ viikkoa)

9 vuotta

3 vuotta1 vuosi

3-7 vuotta
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Hallituksen aiemmin tekemän 
periaatepäätöksen mukaan kaikkien 
uudistusten mahdolliset vaikuttavuusarviot 
tulee selvittää. Työryhmä on päättänyt olla 
selvittämättä nyt kaavaillun muutoksen 
vaikutuksia hallituksen asettamiin tavoitteisiin. 
Työryhmä olisi raportissaan voinut selvittää:

1) muita opintojen nopeuttamiseen  
 vaikuttavia toimenpiteitä 

2) mitä uudistus merkitsisi vanhempien  
 käyttäytymiseen lastensa   
 tulevaisuuden osalta 

3) miten lukiot selviytyvät laajemman  
 kurssitarjonnan vaatimuksista 

4) miten pienet lukiot selviytyvät   
 kiristyvässä kilpailussa ja saisivat  
 hyviä opiskelijoita lukiolaisiksi 

5) miten poikien ja tyttöjen tasa-arvo  
 toteutuu, kun sukupuolten välinen  
 “vääristymä” lukioissa siirtyisi osaksi  
 korkea-asteen arkea

6) miten alueellinen tasapaino horjuu,  
 kun kaikkein varakkaimpien   
 vanhempien lapset hakeutuisivat  
 keskuspaikkakuntien eliittilukioihin 

7) miten korkeakoulut pääsevät jatkossa  
 laadullisiin ja määrällisiin   
 tulostavoitteisiin

8) miten vaikutuksia uudistuksella on  
 lukioiden olemassaoloon ja   
 paikkakunnan nuorison edellytyksiin  
 opiskella lähellä kotiaan sekä

9) mitä uudistus vaikuttaa tavoitteeseen  
 pitää koko maa asuttuna.

 65v

Eläkeikä

Työelämä



Kyselyssä opiskelijat kertovat kannattavansa pääsykokeita ja vastustavansa niiden poistamista. 
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Ministeriön ehdottamissa toimenpiteissä 
on lähdetty purkamaan hallitusohjelmaan 
kirjattuja tavoitteita ottamatta huomioon 
isoa kuvaa: valmistumisajan nopeuttaminen 
vaatii kokonaisvaltaisia toimenpiteitä koko 
koulutusketjussa toisen asteen alkamisesta 
aina korkea-asteelta valmistumiseen saakka. 
Ehdotetut toimet valintakokeen osalta eivät riitä 
ratkaisemaan hallitusohjelmassa määriteltyä 
isoa, nopeampaan työelämään siirtymiseen 
liittyvää problematiikkaa.

Ulkopuolisen tarkastelun ja kymmenien 
haastateltujen tahojen mielipiteet kertovat, 
ettei ministeriö edes näytä pyrkivän 
ratkaisemaan hallitusohjelmaan kirjattua 
ongelmaa: ratkaisuksi ei riitä, että yhtä 
yksittäistä kohtaa koulutusketjussa rukataan 
- vieläpä ilman vaikuttavuusarvioita (Lähde 6, 
sivu 27, hallitusohjelma).

Korkeakoulupaikkoja ei ole riittävästi kaikille 
halukkaille. On kerta kaikkiaan pakko karsia, 
sillä yhteiskunnalla ei ole varaa eikä halua 
kouluttaa kaikkia kaikkeen. On tärkeää 
huomata, että perustuipa karsinta nykyiseen 
vaihtoehtoisten valintajonojen malliin tai 
ainoastaan ylioppilasarvosanoihin, karsinta ei 
katoa mihinkään. 

Suomeen kehittyy Japanin 
kaltainen eliittilukioiden verkosto

Mikäli ainoa valintakriteeri opiskelijoita 
korkeakouluun valittaessa olisi 
ylioppilastodistus, olisi oikeanlaisen lukion 
valinta yksilön kannalta erittäin tärkeää. 
Nykyisellään tilanne on se, että kaikissa 
pienimissä lukioissa ei voi edes opiskella esim. 
kaikkia niitä fysiikan kursseja, joita vaikkapa 
lääketieteelliseen tiedekuntaan pyrkiminen 
edellyttää.  

Jatkossa vanhemmat pyrkisivät huomattavasti 
nykyistä enemmän ohjaamaan lapsensa 
talousalueen keskuksen lukioon (tai 
pääkaupunkiseudun parhaimpiin lukioihin), 
joka pystyy tarjoamaan laajan kurssitarjonnan 
ja parhaan mahdollisen opetuksen. On 
olettavaa, että Suomeen syntyy eliittilukioiden 
verkosto - ja sitten ne muut.

Toinen seuraus olisi se, että lukion opiskeluajat 
pitenevät. Lukion suorittavat tulevat jatkossa 
optimoimaan ylioppilasarvosanojaan ja 
jakamaan kirjoitukset laajemmalle ajanjaksolle 
eli kolmesta vuodesta neljään vuoteen. (ks. 
oheinen Lukiotutkimus)

“Yliopistojen edustajien mukaan korkea-asteen intressissä 
on saada opiskelijoita monen sisääntuloväylän kautta: 
laatu on tärkein kriteeri.”

Kyselyssä opiskelijat suosivat pääsykokeita YO-tulosten sijaan.
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Lukion keskiarvosanat hyvä ja tyydyttävä 
eivät uudistuksen myötä mahdollista  
pyrkimistä tiettyihin korkea-asteen  
tiedekuntiin.
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Ylioppilaskoe tullaan arvioimaan edelleen 
normaalijakaumalla eli Gaussin käyrällä, jota 
sovellettaneen tulevaisuudessa yhden aineen 
sijasta koko kirjoittajajoukkoon (Lähde 7, Olli 
Paakkari, YO-tutkintolautakunta). Arvostelun 
laajentaminen koko kirjoittajajoukkoon ei poista 
sitä tosiasiaa, että optimointi mahdollistaa 
kirjoitusten jakamisen eri ajanjaksoihin, 
joissa kirjoittajien taso vaihtelee. Yksilöllä on 
paremmat mahdollisuudet saada suhteellista 
etua maksimoimalla kirjoituskertojen määrän. 
Tämä ei aiheudu yksilön omista ansioista, vaan 
muiden kirjoittajien tasosta ja määrästä, mikä 
vaikuttaa yksilön menestykseen arvosteltaessa 
koko joukko normaalijakaumalla.

Nykyinen opiskelijavalinta huomioi 
kaikki pyrkijät, ei pelkästään 
eliittilukioiden parhaimmiston

Korkea-asteen opiskelijavalinnan tavoitteena 
on valikoida motivoituneimmat ihmiset 
opiskelemaan. Valinta tapahtuu usealla eri 
valintajonolla, jotta erilaiset pyrkijät ja taustat 
voidaan ottaa huomioon. Yhteispistejonossa 
huomioidaan lukiomenestys ja 
valintakoepisteet, valintakoejonossa 
pelkät valintakoepisteet. Valintakoejono 
mahdollistaa korkeakouluun pääsyn myös 
lukiossa huonommin menestyneille ja 
lukion käymättömille pyrkijöille. Useilla 
aloilla on käytössä lisäksi todistuspistejono, 
jolloin opiskelupaikan voi saada pelkän 
lukiomenestyksen perusteella. Nykyinen 
valintapa ottaa hyvin huomioon kaikenlaiset 
pyrkijät. 

Valintakokeen keskeinen tarkoitus on mitata 
motivoituneisuutta alalle. Se on hyvä mittari, 
sillä tutkimusten mukaan motivaatio on 
keskeinen tekijä opinnoissa etenemiselle ja 
vähäisille keskeyttämisille. 

Monet tieteenalat eivät opiskelijavalinnoissaan 
voi nojautua pelkästään ylioppilaskokeiden 
tuloksiin, sillä ylioppilaskokeet eivät mittaa 
soveltuvuutta alalle eikä kyseisen tieteenalan 
oppisisällön perusteita, haasteita, työkulttuuria 
tai painotuksia. 

Ylioppilaskokeen tarkoituksena on selvittää, 
ovatko opiskelijat omaksuneet lukion 

opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja 
taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen 
tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. 
(Lähde 8, Ylioppilastutkintolautakunta). 
Lukion opetussuunnitelma ja kurssitarjonta ei 
valmista lukiolaista useimpien eri  tieteenalojen 
perusteisiin (esim. lukion yksi ja ainoa kurssi 
lakien perusteista).

Mikäli opiskelijavalinta halutaan 
rajata tapahtumaan pelkästään 
ylioppilastodistuksella, menetetään nykyisen 
moniarvoisen valintatavan edut. 

Korkeakoulujen edustajien mukaan korkea-
asteen intressissä on saada opiskelijoita 
monen sisääntuloväylän kautta; laadun ollessa 
tärkein kriteeri. Monen sisääntuloväylän malli 
on myös yksittäisen pyrkijän intressissä.

Lukiolaiset vastustavat ministeriön 
kaavailemaa uudistusta

Teetetyn, puolueettoman tutkimuslaitoksen 
(Tutkimustoimisto Innolink Research Oy 
ja Suomen Lukiolaisten liitto) tekemän 
haastattelututkimuksen mukaan 
valtaosa lukiolaisista pitää nykyistä 
valintakoejärjestelmää parempana kuin 
pelkällä ylioppilastodistuksella karsimista 
(Lähde 9, tutkimus).

Valintakokeet eivät hidasta valmistumista. 
Asiantuntijoiden mukaan tilanne on juuri 
päinvastainen: opintoja harkitseva pyrkijä 
saa kokeilujakson alalle valmistautuessaan 
valintakokeeseen ja osallistuessaan 
mahdollisesti valmennuskurssille. On parempi 
tutustua alaan jo pyrkimisvaiheessa kuin vasta 
opintojen jo alettua. Valintakokeet vähentävät 
opintojen keskeyttämisiä ja alanvaihtoja. 
Valintakokeet mittaavat motivaatiota ja niissä 

“Stipendejä jää 
joka vuosi tarjolle 
enemmän kuin mitä niitä 
anotaan ja myönnetään.”
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kysytään usein ko. tieteenalan perusasioita, 
mikä helpottaa ja nopeuttaa ensimmäisen 
yliopistovuoden etenemistä. Opintojen 
eteneminen on myös yhteiskunnan etu. 

Muutosesitys polkee tasa-arvoa 
monelta kannalta

Mikäli opiskelijavalintaa uudistettaisiin 
työryhmän esittämällä tavalla, olisi 
sillä perustavanlaatuinen vaikutus 
yksilön päätöksentekovaltaan. Jatkossa 
opiskelijan olisi tehtävä tulevaisuuttaan 
koskevat ratkaisevat ainevalinnat aiempaa 
nuorempana. Lisäksi on huomattava, että 
alle 18-vuotias on alistettu vanhempiensa 
päätösvaltaan. Vanhemmat päättävät henkilön 
koulutusvalinnan ja urasuuntautumisen 
valitsemalla joko pitkän tai lyhyen matematiikan, 
kielet, suuntautumisen reaaliaineiden 
osalta jne. Tämä muutos itsessään on 
perustuslainkin kannalta ongelmallinen, 
vaikka OKM ja opiskelijavalintatyöryhmä eivät 
ole huomioineet sitä lainkaan.

Kyseessä on myös suuri alueellinen ongelma. 
Kaikki lukiot eivät kykene tarjoamaan 
samoja lukiokursseja, jotka mahdollistaisivat 
korkeakouluun sisäänpääsyn. Ongelma on 
korostetun suuri erityisesti maaseudulla ja 
pienissä lukioissa kautta maan. Työryhmä 
ei mietinnössään esitä minkäänlaista 
suunnitelmaa kurssien tarjontaa lisäävistä 
resursseista, vaikka seurannaisvaikutuksena 
on, että lukioilta tullaan vaatimaan huomattavan 
paljon enemmän, jos alueellisesta tasa-
arvosta halutaan pitää huolta. Myös tämä on 
perusoikeuskysymys.

Viimeisin PISA-tutkimus julkaistiin 6.12.2016. 
Hälyttävänä tuloksena oli, että missään muualla 
tyttöjen ja poikien välinen ero peruskoulussa 
ei ole niin näkyvä kuin Suomessa. Myös 
alueelliset erot ovat edellisen tutkimuksen 
jälkeen entisestään lisääntyneet Suomessa 
(Lähde 10, PISA-tutkimus). Mm. professori 

Liisa Keltikangas-Järvinen on pitänyt tätä 
erittäin suurena ongelmana.

Kyseessä on asiantuntijoiden mukaan ikään 
sidottu tasa-arvo-ongelma. Tutkimukset 
osoittavat, että pojat eivät kypsy opiskelemaan 
täysipainoisesti edes lukioaikana. Tämä 
selittää osaltaan poikien huonompaa ja tyttöjen 
parempaa lukiomenestystä. Tutkimukset 
osoittavat, että pojat virittäytyvät henkisesti 
täysipainoisiksi opiskelijoiksi vasta tyttöjä 
myöhemmässä vaiheessa korkea-asteella, 
usein armeija-ajan jälkeen. Toteutuessaan 
työryhmän ehdotus siirtäisi lukioissa esiintyvän 
tasa-arvo-ongelman jatkossa painotetusti 
korkeakouluihin ja sitä kautta suomalaiseen 
työelämään.

Valintakokeissa toteutuu tasa-arvo 
jo nykyisellään

OKM on nimenomaisesti todennut, että 
valmennuskurssit ovat ongelma nykyisessä 
koulutusketjussa. OKM on julistanut, että 
valintakokeet ja valmennuskurssit luovat 
epätasa-arvoa. 

Tilanne on tosiasiassa juuri päinvastainen. 
Lukioiden tasoerojen ollessa suuri 
valintakoe tasapainottaa pyrkijöiden 
mahdollisuuksia jatko-opintoihin pääsylle. 
Valintakoe mahdollistaa lukiossa huonommin 
menestyneiden (usein poikia) sekä lukion 
käymättömien (esim. ammattikoululaiset) 
pääsyn korkeakouluun. 

Valintakokeisiin valmistavia kursseja 
tarjoavat yritykset ja yhteisöt antavat jo 
nykyisin mahdollisuuden anoa stipendejä tai 
alennuksia kursseille osallistumiseen. Väite 
kurssien epätasa-arvoistavasta vaikutuksesta 
kumoutuu jo siinä, että stipendejä jää joka 
vuosi käyttämättä. Stipendejä myönnetään 
vuosittain yli 250 000 eurolla.

Lisäksi voidaan todeta, etteivät aikaisemmat 
raportit (VATT, edellisten hallitusten mietinnöt, 

“Lukion tehtävänä ei ole kouluttaa hajautetusti ja 
syvällisesti eri tiedekuntien erityisvaatimuksiin; ministeriön 
toiveista huolimatta.”
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alan tieteelliset julkaisut, väitöskirjat) tue 
valintakokeiden tai niihin valmistavien kurssien 
poistamista esitettyjen taloudellisten tasa-
arvo-argumenttien pohjalta.

Kenenkään ei ole pakko osallistua 
valmennuskursseille, osallistuminen on täysin 
vapaaehtoista. Joillekin valmennuskurssit ovat 
kuitenkin paras keino motivaation löytämiseen, 
valittuun alaan perehtymiseen ja kokeisiin 
valmistautumiseen.

Kaiken kukkuraksi OKM ja sen asettama 
työryhmä toimii täysin ristiriitaisesti: samaan 
aikaan kun halutaan kieltää yksityisen 
sektorin valmennuskurssien järjestäminen 
OKM myöntää Vapaaehtoiselle Sivistystyölle 
vuoden 2017 Valtion tulo- ja menoarvion 
mukaan 146,1 miljoonaa euroa avustusta. 

Tämä summa ohjataan siis kansanomaisemmin 
mm. kansanopistoille, joiden yksi keskeinen 
markkinointikriteeri on valmennuskurssit ja 
valintakokeisiin valmistautuminen. Työryhmä 
sen koommin kuin ministeriökään ei puutu 
tähän millään lailla, vaikka toiminta-avustus 
on täysin ministeriön omissa käsissä: syynä 
OKM:stä kerrottiin, että “tämä yleissivistävä 
koulutus kuuluu toiselle osastolle” (Lähteet 11-
20, eri opistojen kotisivut).

Yksityisen sektorin ja opiskelijajärjestöjen 
valmennustoiminnan liikevaihto on vain murto-
osa tuosta avustuksesta.

Faktaa  

Ylioppilastutkinnon avulla selvitetään, 
ovatko opiskelijat omaksuneet lukion 
opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja 
taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen 
tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden, 
yleissivistyksen. Lukion tehtävänä ei ole 
kouluttaa hajautetusti ja syvällisesti eri 
tiedekuntien erityisvaatimuksiin; ministeriön 
ja työryhmän toiveista huolimatta. Ellei sitten 
lukion opetussuunnitelmaa haluta muuttaa 
radikaalisti. 

Kuva ei muutu paremmaksi peilin rikkomisella: 
vaikka valintakokeet (kaikista vastakkaisista 

lausunnoista huolimatta) poistettaisiin, lukion 
perustehtävä tai korkea-asteen tavoitteet eivät 
muutu.

Korkea-asteen tarve saada mahdollisimman 
laadukkaat opiskelijat omiin tiedekuntiinsa 
korkealaatuisten ammattilaisten 
valmistumisen takaamiseksi pysyy jatkossakin 
muuttumattomana.

Suurta huolta herättävät myös ammatti- ja 
ammattikorkeakoululaisten mahdollisuudet 
päästä jatko-opintoihin jatkossa: työryhmä 
esittää, että he joutuisivat jatkossa kirjoittamaan 
ainakin osittain ylioppilaaksi joidenkin aineiden 
osalta. Puhutaan ns. umpiperästä.

Tämä kannanotto on saanut tasa-arvon 
kannalta lukuisat tahot takajaloilleen.  

Vaihtoehtolista opintojen 
loppuunsaattamisen 
nopeuttamiseen 

Muita, huomattavasti tehokkaampia välineitä 
hallituksen tavoitteen saavuttamiseksi kuin 
työryhmän ehdotukset, voisivat haastateltujen 
asiantuntijoiden mukaan hyvinkin olla:

a) lukioiden opinto-ohjauksen   
 parantaminen lisäresursseilla.

b) kolmannen asteen opinto-  
 ohjauksen resurssien lisääminen ja  
 systematisoiminen.

c) todellisten opiskelijamäärien   
 selvittäminen eli “kuolleiden sielujen”  
 poistaminen opiskelijavahvuudesta,  
 jos/kun opiskelija siirtyy muualle  
 opiskelemaan

d) korkeakoulujen opetustavan   
 uudistaminen enemmän yhdessä  
 opiskelemisen suuntaan (malli   
 “Mikkelin ammattikorkeakoulu”)

e) geneerisen kandidaatti-tutkinnon  
 suorittaminen ja erikoistuminen vasta  
 maisteriopinto-vaiheessa.
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f) täydennyskoulutussetelien jakaminen  
 niille, jotka eivät jossain pakollisessa  
 aineessa pärjää korkeakoulujen   
 vakio-opetuksella (avoin korkeakoulu  
 tms.).

g) korkeakoulujen kesälukukauden  
 resursoiminen ja ottaminen käyttöön.

h) korkeakoulujen tenttien  
 systematisoiminen geneerisiksi ja  
 tenttausmahdollisuuksien   
 tarjoaminen järjestelmällisesti   
 esimerkiksi joka kuukautisena   
 tilaisuutena.

i) korkeakoulujen kirjastojen   
 saattaminen laadukkaalle tasolle ja  
 tenttiaineistojen digitalisoiminen.

j) selvityksen tekeminen, miten  
 opiskelijoiden siirtyminen  
 oppiaineesta toiseen ja  
 tiedekunnasta toiseen voidaan   
 nopeuttaa ja sujuvoittaa, ilman, että  
 oikeudenmukaisuudesta tingitään.

k) selvityksen tekeminen siitä, pitäisikö  
 Tanskan malliin toisen tutkinnon   
 suorittaminen tehdä maksulliseksi.

l) opiskelijoiden toimeentulosta   
 huolehtiminen vaikkapa opintolainaa  
 korottamalla, jotta opiskelijat voivat  
 paremmin keskittyä opiskelemaan  
 työn tekemisen sijaan opiskelujen  
 aikana.

m) lukioiden ja korkeakoulujen  
 resurssien lisääminen niiden   
 leikkaamisen sijaan.

n) erityisesti julkisen sektorin virkojen  
 ja toimien pätevyyskriteereiden  
 tarkistaminen: Suomi on erityinen  
 poikkeus siinä, että lähes tehtävään  
 kuin tehtävään vaaditaan ylempi  
 korkeakoulututkinto, kun muualla  
 Euroopassa kandidaatin tutkintotaso  
 riittää lähes joka tehtävään.

Kritiikkiä saanut ja epäoikeudenmukaiseksi 
koettu eriaikainen hakeminen saman 
alan koulutukseen ympäri maan poistuu 
lähiaikoina. Yhteisvalinta ulottuu jatkossa 
kaikkiin tieteenaloihin, ensi keväästä alkaen.

Tämän korkeakoulujen itsensä toteuttaman 
uudistuksen merkitys tulisi arvioida 
perusteellisesti siinä vaiheessa, kun OKM 
saa validia tutkimusdataa toimenpiteen 
vaikutuksista kokonaisuuteen.

Uudistusta tullaan leimaamaan epätasa-arvoiseksi yritykseksi suosia tyttöjä poikien 
kustannuksella. Uudistus tulee aiheuttamaan syyllistävää yhteiskunnallista keskustelua 
sukupuolten välisestä mahdollisuuksien tasa-arvosta
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Lähdeluettelo:

1)	 http://valtioneuvosto.fi/sipilan-hallitus/hallitusohjelma

2)	 http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2016/valmiina_valintoihin.html?lang=fi

3)	 http://www.stat.fi/til/khak/2015/khak_2015_2016-09-28_tie_001_fi.html

4)	 http://sannigrahnlaasonen.fi/2016/04/kannatan-kuormittavista-paasykokeista-luopumista/

5)	 http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/Yliopistolaitoksen_uudistaminen/?lang=fi

6)	 http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisujen+Suomi_FI_YHDISTETTY_netti.pdf/
 801f523e-5dfb-45a4-8b4b-5b5491d6cc82

7)	 http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/08/uudistuva-yo-arviointi-rohkaisee-kirjoittamaan-haastavampia-aineita

8)	 https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto

9)	 https://drive.google.com/file/d/0BxeswObDwHjlSTNGazhPSXVCVHc/view?usp=sharing

10)	 http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2016/12/PISA2015.html

11)	 http://www.vnf.fi/opintolinjat/opintolinjat-2016-2017/

12)	 http://www.alkio.fi/

13)	 http://www.paasikiviopisto.fi/?s=valmennuskurssi

14)	 http://www.paasikiviopisto.fi/koulutukset/median-ja-taiteen-opinnot/

15)	 http://www.laajasalonopisto.fi/

16)	 http://www.paivola.fi/fi/oikeustiede/

17)	 http://turunkristillinenopisto.fi/haku?search_paths%5B%5D=&query=materiaali&submit=
	 Hae&ccm_paging_p=2

18) http://www.rakro.net/opintolinjat/viestintalinja/

19)	 http://www.jamsanopisto.fi/

20)	 http://www.heo.fi/opintotarjonta/yliopistoon

21)	 https://fi.wikipedia.org/wiki/Perhosvaikutus#cite_note-1

Pienillä asioilla voi olla suuret 
vaikutukset

Perhosvaikutus eli perhosefekti (engl. “butterfly	
effect”) on kaaosteoriassa käytetty vertaus 
siitä, että perhosen siivenisku maapallon 
toisella puolella voisi saada aikaan myrskyn 
toisella puolella maapalloa. Perhosefektissä 
kaoottisuus syntyy, kun muutoksen koko ei 
ole verrannollinen sen määrään vaan erot 
kasvavat “korkoa korolle”, jolloin pienikin 
muutos tai häiriö voi aikaansaada suuria 
vaikutuksia.

Ilmiön	keksi	meteorologi	Edward	Lorenz,	joka	
vuonna 1961 keksi sääennusteisiin liittyvässä 
tutkimuksessaan sen, että tulevan säätilan 
arvioinnissa alkuarvojen pienikin heitto, 
esimerkiksi pyöristäminen tai pieni häiriö 
suuntaan tai toiseen aiheuttaa ketjureaktioita, 
jotka muuttavat lopputuloksen pitkällä 
tähtäimellä kokonaan erilaiseksi: pienet syyt 
johtivat suuriin vaikutuksiin. Ilmiötä alettiin 
kutsua “alkuarvoherkkyydeksi”.

Perhosvaikutus	 tuli	 tunnetuksi	 Lorenzin	
esitelmöidessä tieteellisessä kokouksessa 
Washington	D.C:ssä	v.	1972,	 jossa	hän	kysyi	
retorisesti, “Voiko perhosen siipien heilahdus 
Brasiliassa	 aiheuttaa	 tornadon	 Texasissa?”	
(Lähde 21, Wikipedia). 

Päättäjä, onko tämä ylläolevaan kehykseen 
“luisuva”	uudistus?

Mitä Sinun tulisi tehdä tässä 
tilanteessa!

1) Analysoi uudistusehdotuksen   
 vaikutuksia oman alueesi lukioille.

2) Keskustele aiheesta kollegoittesi  
 kanssa.

3) Vaikuta uudistukseen ja sen   
 täytäntöönpanoon.
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