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HYOL ry:n lausunto yliopistojen opiskelijavalintauudistuksesta 
 
 
Yliopistojen opiskelijavalintoja ollaan muokkaamassa suuntaan, jossa pääsyvaatimukset yhdenmukaistuvat ja yliop-
pilaskokeen painoarvo opiskelijavalinnoissa kasvaa. Opiskelijavalinnoista ja niiden perusteista päättäminen kuuluu 
korkeakoulujen päätösvaltaan. Valintakriteereillä ja ylioppilaskokeella on kuitenkin huomattava lukio-opintoja oh-
jaava vaikutus. Varsinkin marraskuussa 2017 julkaistu ylioppilastutkinnon pisteytystyökalun luonnos on herättänyt 
huolta siitä, voidaanko opiskelijoiden tasa-arvoista kohtelua ja lukion sivistystehtävää ylläpitää tulevaisuudessa. 
Tästä syystä myös Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry haluaa lausua näkemyksensä uudistuksesta. 
 
Uudistuksen tavoitteet ovat HYOL ry:n mielestä kannatettavia. Mahdollisimman sujuva siirtyminen lukioista jatko-
opintoihin on niin opiskelijoiden, yliopistojen kuin yhteiskunnankin etu. Ylioppilastutkinto soveltuu luotettavana ja 
monipuolista yleissivistystä mittaavana kokeena monien eri tieteenalojen opiskelijavalintakriteeriksi. Parhaassa 
tapauksessa uudistuksella voidaan vähentää opiskelijoihin kohdistuvia pääsykoepaineita ja kalliiden ja epätasa-
arvoistavien valmennuskurssien tarvetta. 
 
Uudistuksessa on kuitenkin otettava huomioon myös sen vaikutukset lukioon ja lukiolaisiin. Lukion ensisijaisena 
tehtävänä on yleissivistyksen edistäminen. Ylioppilaskirjoitusten merkityksen kasvu voi johtaa siihen, että opiskeli-
jat joutuvat tekemään erikoistumiseen liittyviä valintoja entistä aiemmin. Opiskelijoiden pitää voida luottaa siihen, 
etteivät jatko-opintomahdollisuudet kapene kohtuuttomasti jo lukion alussa tehtyjen valintojen myötä. 
 
Pisteytystyökalun luonnoksessa korostuu voimakkaasti pitkän matematiikan ja äidinkielen osaaminen. Nämä oppi-
aineet ovat toki tärkeitä jatko-opintojen kannalta. Ne eivät kuitenkaan voi korvata muissa lukioaineissa saavutetta-
vaa kullekin tieteenalalle ominaista osaamisperustaa. Esimerkiksi historia ja yhteiskuntaoppi opettavat välttämättö-
miä kansalaisvalmiuksia, kuten medialukuataitoa ja kykyä asettua eri tavoin ajattelevan ihmisen asemaan. Monet 
historian ja yhteiskuntaopin tarjoamat taidot, kuten syy- ja seuraussuhteiden taju ja monipuolinen lähdekritiikki 
ovat hyödyksi myös jatko-opinnoissa useimmilla aloilla. 
 
Tuntuu nurinkuriselta, että esimerkiksi humanististen tai yhteiskuntatieteellisten aineiden opiskelijavalinnoissa pit-
kään matematiikkaan keskittynyt opiskelija saattaa ohittaa reaaliaineissa yhtäläisen menestyksen saavuttaneen ha-
kijan. Tämä on omiaan vahvistamaan mielikuvaa tärkeistä ja vähemmän tärkeistä oppiaineista. Reaaliaineiden saa-
man vähäisen painoarvon lisäksi ne on pisteytystyökalussa jaettu koreihin, joista pisteytetään vain yksi oppiaine. 
Laaja-alaisesti reaaliaineista kiinnostunut opiskelija siis kärsii, eikä esitetty malli kannusta monipuolisiin tai poikkea-
viin ainevalintoihin. Vaarana on, yleissivistäväksi tarkoitettu lukio aletaan nähdä yksinomaan ylioppilaskirjoituksiin 
valmistavana kouluna. 
 
Ylioppilaskirjoitukset ja korkeakoulujen opiskelijavalintakriteerit ohjaavat opiskelijoiden valintoja ja lukioiden ope-
tusta. Uudistamisessa on huomioitava opiskelijoiden valmiudet ja kehitysaste. Korkeakoulujen opiskelijavalintoja 
varten ehdotettu pisteytystyökalu asettaa oppiaineet eriarvoiseen asemaan, luo mielikuvan tärkeistä ja vähemmän 
tärkeistä oppiaineista ja voi toteutuessaan vaarantaa monipuolisen yleissivistyksen. Toivomme, että pisteytystyöka-
lun kehittämisessä otetaan huomioon myös reaaliaineista ja monipuolisista aineyhdistelmistä kiinnostuneet opiske-
lijat. Ylioppilastutkintoon perustuva opiskelijavalinta voi olla tasapuolinen ja joustava, kunhan pisteytystyökalun 
puutteet saadaan korjattua. 
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