Helsingin
Sami

Sanomat
PÄIVÄN TIMANTTI: Pikkukyykky näyttää petollisen helpolta mutta paljastaa, miten reisi- ja
vatsalihaksesi toimivat

Kotimaa

Opiskelupaikka oikeustieteellisessä irtoaa vain huipputodistuksella, kauppakorkeaan riitti keskiverrompi rivi:
Testaa, mihin oma ylioppilastodistuksesi riittää
Aalto-yliopisto oli viime vuoden tapaan kauppakorkeakoulujen vaativin kohde
todistusvalinnoissa.

Oikeustieteen laitoksen ovet avautuivat Helsingin yliopistossa todistusvalinnan kautta vain harvoille ja valituille. (KUVA: JUSSI NUKARI)

Joakim Westrén-Doll HS

PÄ ÄS I S I T KÖ



ylioppilastodistuksesi turvin opiskelemaan oikeusnotaariksi Helsingin yliopistoon?

Hyvin todennäköisesti et.
Oikeustieteellinen ala otti tänä keväänä ensi kertaa käyttöön ylioppilastodistukseen perustuvan
valintaprosessin. Todistusvalinnalla täytettiin viidennes aloituspaikoista.
Alapisterajat ampaisivat odotetusti kohti kattoa.
Läpipääsy Helsinkiin vaati 46 pistettä 47,5 mahdollisesta. Siis esimerkiksi äidinkielestä eximia, ja loput
neljä ainetta laudatureja, niin ovi avautui.
Maan muissa kohteissa alaraja oli muutaman pisteen matalampi, vaikka Turun yliopisto veti lopulta
kokonaisuudessaan Helsinkiä enemmän hakijoita.
Alhaisin raja oli Lapin yliopistossa, jonne riitti neljä eximiaa ja yksi laudatur.
K AU P PA KO R K E A KO U LU T

ottivat laajan todistusvalinnan käyttöön jo viime keväänä. Todistuksen

perusteella valittiin 60 prosenttia uusista opiskelijoista.
Korkein pisteraja oli viime vuoden tapaan Aalto-yliopistossa. Läpipääsy vaati jälleen 32 pistettä.
Seuraavaksi korkeimmiksi kauppatieteiden alaraja nousi Turussa ja Tampereella. Suomenkielisistä
hakukohteista alimmilla pisteillä pääsi Ouluun, Vaasaan ja Joensuuhun. Niihin mahtui useamman
magnan todistuksella.
H A L L I T U KS E N

linjauksen mukaan valtaosa korkeakouluopiskelijoista pitää valita ylioppilastodistuksen

perusteella viimeistään vuonna 2020.
Oikeustieteen opiskelijoista valitaan todistuksen perusteella ensi vuonna 40 prosenttia.
”Valtakunnallisesti tahtotila on se, että se ei siitä määrästä kasvaisi”, sanoo oikeustieteellisen
tiedekunnan dekaani Pia Letto-Vanamo Helsingin yliopistosta.
”Meidän tulee antaa riittävä mahdollisuus niille, jotka eivät vielä lukiossa menestyneet niin hyvin, ja
kiinnostuvat alasta vasta myöhemmin elämässä.”
Todistusvalinnassa paikkaa tarjotaan vain ensikertalaisille eli niille, joilla ei aiemmin ole
opiskelupaikkaa korkeakoulussa.
HS

uutisoi kesäkuun puolivälissä, että todistusvalinnat johtivat kauppakorkeakouluissa kasvaviin

reputusmääriin ensimmäisen vuoden peruskursseilla.
Esimerkiksi Turun yliopistossa arvosanojen 0 ja 1 määrä moninkertaistui tietyillä kursseilla muutaman
vuoden takaisesta.

Aalto-yliopiston varadekaani Timo Saarinen vakuuttaa, että vastaavaa ei Aalto-yliopistossa
tapahtunut.
”Kun muutos tapahtui, niin katsottiin, että perusteet tulee käydä alussa huolellisesti läpi”, Saarinen
sanoo.
”Opiskelijoiden taso pikemminkin nousi, kun kaikki hakevat samassa korissa. Ei rangaista siitä, minkä
laittaa ykkössijalle, ja taktikointi on vähäisempää.”
Todistusvalintatilanne herättää lähivuosina eittämättä kysymyksiä, sanoo Letto-Vanamo.
Jo motivaatiomittarina pääsykoejärjestelmä on erinomainen: esimerkiksi Ruotsissa valinnat tapahtuvat
täysin päättötodistusten perusteella. Lundin yliopistossa 30 prosenttia oikeustieteen opiskelijoista
jättää ensimmäisen vuoden jälkeen leikin sikseen.
Tänä vuonna oikeustieteen valtakunnalliset pääsykokeet järjestettiin kuitenkin todistusvalintatuloksia
edeltävänä päivänä.
“Uskomme siis, että kaikki ovat aineistoa käyneet läpi. Mutta se on jatkossa tärkeä kysymys, miten
opetus tapahtuu, kun joukko on heterogeenisempi.”
Kokeile alla, mihin oppilaitokseen oma ylioppilastodistuksesi riittää.

Kauppikseen todistuksella
HS:n testi kertoo, pääsetkö ylioppilastodistuksesi arvosanoilla johonkin
kauppatieteelliseen. Oikeassa todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan
ensikertalaiskiintiössä olevat hakijat.

Mikä oli äidinkielen arvosanasi
Lubenter approbatur (B) tai huonompi
Cum laude approbatur (C)
Magna cum laude approbatur (M)
Eximia cum laude approbatur (E)
Laudatur

Mikä oli pitkän matematiikan arvosanasi?
Lubenter approbatur (B) tai huonompi
Cum laude approbatur (C)
Magna cum laude approbatur (M)
Eximia cum laude approbatur (E)

