Oikeustieteellisen alan vastine koskien yliopistojen todistusvalintoja 2020
Taustaa
Opiskelijavalintojen uudistaminen on osa pääministerin Juha Sipilän hallituksen kärkihanketta, jonka
tavoitteena on nopeuttaa siirtymää toisen asteen opinnoista korkeakouluihin. Valintakokeet korvautuvat
osin todistusvalinnalla yliopistojen opiskelijavalinnoissa vuodesta 2020 eteenpäin. Valintakokeet eivät
tulevaisuudessa enää edellytä pitkää valmentautumista eikä valintakoeväylällä hakeva saa lähtöpisteitä
ylioppilastodistuksen arvosanoistaan.
Oikeustieteelliselle alalle on voinut vuodesta 2018 alkaen hakea suomen kielen taitoisena yhdellä
pääsykokeella kaikkiin neljään suomenkieliseen yksikköön ja vuodesta 2019 alkaen valituksi voi tulla
todistusvalinnassa ja valintakoevalinnassa. Vuonna 2019 todistusvalinnan osuus opiskelijavalinnasta on 20
prosenttia sisäänotosta ja vuosina 2020-2022 osuus on 40 prosenttia.
Todistusvalinnan valmistelu
Yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishankkeessa kehitetyt luonnokset ylioppilastodistuksen
pisteytyksestä julkaistiin marraskuussa 2017 kommenttikierrokselle yliopistoihin. Luonnosta käsiteltiin
korkeakouluissa ja oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan ohjausryhmä kokosi kommentit yksiköistä. Keskeisin
viesti kehittämishankkeelle oli vuodenvaihteessa 2017-2018, että matematiikkaa ei tulisi painottaa enempää
kuin kieliä ja ainereaalien pisteytyksen tulisi tasapuolisempi.
Oikeustieteellisellä alalla on pyritty linjaamaan suurista opiskelijavalintaan liittyvistä kysymyksistä yhteisesti
valtakunnallisissa dekaanitapaamisissa. Keväällä 2018 julkaistuja pisteytystaulukoita käsiteltiin jälleen
yksiköissä, joista yhteisvalinnan ohjausryhmä kokosi kommentit muodostaen niiden pohjalta dekaaneille
esityksen todistusvalinnan pisteytyksestä. Valmistelussa keskusteltiin painotetuista aineista ja harkittiin sekä
yhteiskuntaopin että kielien painottamista todistusvalinnan pisteytyksessä.
Todistusvalinnan pisteytys
Dekaanit keskustelivat ohjausryhmän esityksestä valtakunnallisessa tapaamisessa helmikuussa 2018.
Tapaamisessa päätettiin, että todistusvalinnassa pisteet määräytyvät perustaulukon mukaisesti viiden
todistusarvosanan perusteella eikä erityisiä aineita painoteta. Perustaulukon pisteytys perustuu lukion
kurssimääriin. Huomioon otetaan äidinkieli ja neljä muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta.
Pisteytys muodostaa linjakkaan jatkumon nykyisistä valintakoevalinnan yhteispisteistä. Hakijoiden erilainen
tausta ja mahdollisuudet seurata omia kiinnostuksen kohteitaan nähtiin tärkeäksi dekaanien sekä yksiköiden
koulutusohjelmien keskusteluissa. Hakupainealana yhden oppiaineen valitseminen olisi ollut lukio-opiskelua
voimakkaasti ohjaava ilman, että sillä olisi kuitenkaan ollut suoraa vastaavuutta tutkinto-opiskelussa, kuten
useimmilla painotettavaksi valituilla aineilla todistusvalinnassa on. Ala aikoo seurata opiskelijavalinnan
uudistusta sekä uusien opiskelijoiden että opintojen etenemisen osalta ja on mukana opetusministeriön
rahoittamassa Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa.
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