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Asia Lausuntopyyntö ylioppilastutkinnon hyödyntämistä korkeakoulujen 

valintamenettelyissä pohtineen työryhmän raportista ja 

ylioppilastutkinnon kehittämisestä

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti 4.5.2016 työryhmän, jonka 
tehtävänä oli laatia toimenpideohjelma ylioppilastutkinnon hyödyntämiseksi 
korkeakoulujen valintamenettelyissä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän raportista 
Valmiina valintoihin – Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen 
korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. 

Lausunnot pyydetään toimittamaan webropol-lomakkeella osoitteessa 

https://www.webropolsurveys.com/S/EB9E16ED2E8C6932.par

viimeistään 27.1.2017.

Lausunnossa pyydämme kertomaan kantanne kuhunkin työryhmän laatiman 
toimenpideohjelmaluonnoksen kohtaan ja toisaalta raportissa toimenpideohjelmalle 
esitettyihin perusteluihin ja kunkin luvun johtopäätöksiin.

Raportti on luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta osoitteessa 

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2016/valmiina_valintoihin.html.

Työryhmä pyysi korkeakouluilta työnsä aikana nopealla aikataululla tietoa 
pääsykokeiden järjestämisen kustannuksista. Vastauksia ei saatu kaikilta 
korkeakouluilta. Lausunnon yhteydessä korkeakouluja pyydetään arvioimaan 
pääsykokeiden järjestämisen kustannusten nykytasoa.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti 9.6.2016 toisen työryhmän, 
jonka tehtävänä on selvittää ylioppilastutkinnon keskeisiä kehittämistarpeita, sekä 
tehdä ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi (OKM/380/040/2016). Työryhmän tulee 
saada työnsä valmiiksi 31.3.2017. Ylioppilastutkinnon kehittämistä valmistelevan 



OKM/16/040/2016 2 (4)

työryhmän tarpeisiin pyydämme lisäksi näkemyksiä siitä, miten 
ylioppilastutkintoa pitäisi kehittää.

* * *

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen tillsatte den 4 maj 2016 en 
arbetsgrupp med uppgift att göra upp ett åtgärdsprogram för att utnyttja studentexamen 
i högskolornas urvalsmetoder.  

Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om arbetsgruppens rapport 
Klar för urval - Bättre utnyttjande av studentexamen vid högskoleantagning. 

Vi ber er sända ert utlåtande genom att fylla i webropol-enkäten på

https://www.webropolsurveys.com/S/EB9E16ED2E8C6932.par

senast den 27 januari 2017.

I utlåtandet ber vi er redogöra för er ståndpunkt till varje punkt i arbetsgruppens utkast 
till åtgärdsprogram och dessutom till de motiveringar till åtgärdsprogrammet som anges 
i rapporten liksom även till slutsatserna för varje kapitel.

Rapporten kan läsas på undervisnings- och kulturministeriets webbplats på adressen 
(endast på finska) 

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2016/valmiina_valintoihin.html.

Under arbetets gång bad arbetsgruppen högskolorna att med snabb tidtabell lämna 
uppgifter om de kostnader som ordnandet av inträdesprov medför. Man fick inte svar 
från alla högskolor. I samband med utlåtandet ber man att högskolorna uppskattar den 
nuvarande kostnadsnivån för ordnandet av inträdesprov.

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen utsåg den 9 juni 2016 en 
annan arbetsgrupp med uppgift att klarlägga de viktigaste behoven att utveckla 
studentexamen samt lägga fram förslag till utvecklingsåtgärder (OKM/380/040/2016). 
Arbetsgruppen ska slutföra sitt arbete före den 31 mars 2017. Med tanke på behoven 
hos den arbetsgrupp som bereder utvecklandet av studentexamen ber vi också 
om era synpunkter på hur studentexamen bör utvecklas

.
Opetusneuvos, ryhmän päällikkö Birgitta Vuorinen

Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen

Liitteet Lausuntolomake
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Jakelu Ammattikorkeakoulut
Yliopistot
Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät
Lukiokoulutuksen järjestäjät
Valtioneuvoston kanslia
Puolustusministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Valtiovarainministeriö
Sisäministeriö
Opetushallitus
Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten Rehtorit Ry
Ammatillisten Oppilaitosten Rehtoriliitto ry
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry
Suomen yliopistot UNIFI ry
Yksityisten Ammatillisten Oppilaitosten liitto ry
Professoriliitto ry
Suomen Opinto-Ohjaajat Ry, Studiehandledarna i Finland rf
Tieteentekijöiden Liitto ry
Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry, Förbundet för undervisningssektorn vid 
universiteten YLL rf
Suomen Oppisopimuskoulutuksen Järjestäjät Ry
Ylioppilastutkintolautakunta
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Akava ry
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.
Suomen Kuntaliitto ry
Suomen Yrittäjät ry
KT Kuntatyönantajat
Arene ry:n luonnonvara-alan koulutusalakohtainen kehittämisryhmä 
Arene ry:n tekniikan-, liikenteen- ja merenkulun alan koulutusalakohtainen 
kehittämisryhmä
Arene ry:n yhteiskunta-, hallinto- ja luonnontieteiden alan koulutusalakohtainen 
kehittämisryhmä
Arene ry:n matkailu-, ravitsemus- ja talousalan koulutusalakohtainen kehittämisryhmä
Arene ry:n sosiaali- ja terveysala koulutusalakohtainen kehittämisryhmä
Arene ry:n kulttuurialan koulutusalakohtainen kehittämisryhmä
Arene ry:n humanistisen alan koulutusalakohtainen kehittämisryhmä
Lääketieteellisten alojen valtakunnallinen valintatoimikunta
Diplomi-insinööri ja arkkitehtuurikoulutuksen yhteisvalinta (DIA)
Valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto (VAKAVA)
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta – ohjausryhmä 

Tiedoksi Opetus-ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen
Erityisavustaja Heikki Uusitalo
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Erityisavustaja Matias Marttinen
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen


