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Esipuhe

Tutkimus ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen soveltuvuusarviointien käytännöistä perustuu ope-
tus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2018–2020 toteuttamassa SORA-hankkeessa todettuihin tutkimustar-
peisiin.  Tämän opetus- ja kulttuuriministeriön SORA-hankkeen tavoitteena oli tehdä selvitys SORA-
lainsää-dännön soveltamista koskevista ongelmista sekä SORA-lainsäädännön uudistamista koskevista 
tarpeista ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa. Vuoden 2012 alusta voimaan tullut niin 
kutsuttu SORA-lainsäädäntö koskee muun muassa opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista, 
opiskelijaksi ottamisen esteitä sekä huumausainetestausta. SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään 
mahdollisuuksia puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuus-
kysymyksiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön SORA-hankkeen yhteydessä tuli tarkastella myös pääsy- ja soveltuvuus-
kokeiden roolia soveltuvuuden arvioinnissa. SORA-hankkeessa todettiin ilmeinen tarve saada pääsy- ja 
soveltuvuusarviointiin liittyvää ajantasaista ja kattavaa tutkimustietoa. Tämän johdosta opetus- ja kulttuu-
riministeriö päätti aloittaa tutkimushankkeen, jonka tavoitteena oli tuottaa riippumatonta ja puolueetonta 
tietoa poliittiselle päätöksenteolle, virkamiesvalmistelulle sekä ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen 
kehittämistyölle. Tutkimus on osa SORA-hankkeen toimeenpanoa. Tutkimushankkeen tehtävänä oli kar-
toittaa suomalaisten oppilaitosten opiskelijavalintamenettelyjä ja niissä erityisesti soveltuvuuden arviointiin 
liittyviä käytäntöjä peilaten niitä olemassa olevaan tieteelliseen tutkimukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti hankkia osana SORA-hanketta tutkimuksen Innolinkiltä, joka toteutti 
tutkimuksen yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön SORA-hankkeessa 
toimineet asiantuntijat osallistuivat tutkimuksen ohjaamiseen. Tutkimuksessa on tehty kirjallisuuskatsaus 
soveltuvuusarviointia ja erilaisia valintamenettelyjä koskevasta kirjallisuudesta sekä kartoitus Suomessa 
käytössä olleista osana opiskelijavalintoja käytetyistä soveltuvuuden arviointikäytännöistä. Tutkimushanke 
alkoi vuoden 2020 syksyllä, ja loppuraportti julkaistaan 31.3.2022 mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman SORA-hankkeen loppuraportissa ehdotetaan, että opetus- ja 
kulttuuriministeriö arvioi yhteistyössä Opetushallituksen kanssa oppilaitosten SORA-tutkintojen pääsy- ja 
soveltuvuuskokeiden kehittämistarpeita tutkimushankkeen valmistuttua. Opetus- ja kulttuuriministeriö pi-
tää erittäin tärkeänä sitä, että eri toimijoiden käytössä on nyt yhteenveto soveltuvuusarviointia koskevasta 
tutkimuksesta ja selvitys nykyisistä käytännöistä. On tärkeää, että opiskelijavalinnan käytäntöjä kehitetään 
tutkimusperusteisesti. 

Kiitokset tutkimuksen toteuttamisesta ansaitsevat erityisesti Innolink ja Helsingin yliopisto sekä erityises-
ti kaikki ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen edustajat, jotka osallistuivat aktiivisesti tutkimus-
hankkeen järjestämiin kyselyihin ja haastatteluihin. 
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Kohokohdat

Soveltuvuusarviointi on prosessi, jonka vaiheet ovat 1) Tehtäväanalyysi, jossa määritellään ne ominaisuu-
det, joita tehtävässä vaaditaan 2) Arviointimenetelmien valinta, jossa valitaan menetelmät, joilla näitä omi-
naisuuksia voidaan riittävällä luotettavuudella ja tarkkuudella, huomioiden käytössä olevat taloudelliset ja 
ajalliset resurssit, arvioida 3) Arvioinnin pilotointi, jossa testataan menetelmien toimivuutta tietyssä kon-
tekstissa 4) Standardien määrittely ja 5) Arvioinnin toteutus ja palaute hakijalle. 

Suomessa soveltuvuusarviointi on selvityksen sekä kirjallisuuskatsauksen perusteella hyvin menetelmäläh-
töistä ja haasteita on erityisesti soveltuvuuden määrittelyssä sekä palautteenantovaiheessa. Tyypillisesti 
yksittäisten menetelmien käyttöä (esim. haastattelu) kutsutaan soveltuvuusarvioinniksi, vaikka nimitys ei 
ole soveltuvuusarvioinnin hyvien käytäntöjen perusteella perusteltua. Poikkeuksena hyvin spesifit tehtävät, 
joissa tehtävän vaatimukset ovat hyvin määriteltyjä (esimerkiksi ilmailuala).

Yksittäisten arviointimenetelmien luotettavuuteen liittyvät ongelmat tuottavat arvioinnin tulokseen mer-
kittäviä virhelähteitä. Erityisesti suosituin arviointimenetelmä haastattelu, on tutkimuskirjallisuuden perus-
teella erittäin ongelmallinen opiskelijavalintojen yhteydessä.

Soveltuvuusarvioinneissa arvioidaan tyypillisesti positiivisia ominaisuuksia ja soveltumattomuuden kritee-
rit ovat pitkälti määrittelemättä. Sora lainsäädännön kontekstissa määritellyt soveltumattomuuden kritee-
rit eivät tyypillisesti kuulu varsinaisesti arvioitavien ominaisuuksien joukkoon, lukuun ottamatta selkeästi  
mitattavia fyysisiä ominaisuuksia. Soveltumattomuudelle ei ole olemassa yksikäsitteisiä yleisiä tai alakohtai-
sia kriteerejä tai raja-arvoja edellä mainittuja fyysisiä ominaisuuksia lukuun ottamatta.

Soveltumattomuutta tai soveltuvuutta arvioitaessa on huomioitava myös hakupaine, joka vaikuttaa merkit-
tävästi käytettyjen menetelmien luotettavuuteen. Suurilla hakijamäärillä ja valikoituneessa hakijajoukossa 
arviointimenetelmien erottelukyky ei lähtökohtaisesti ole riittävä. Aikaisemmin mainittu soveltumattomuu-
den raja-arvojen puute heikentää luotettavuutta vähemmän suosituissa hakukohteissa

Tutkimuskirjallisuuden perusteella parhaat opintomenestyksen ennustajat ovat kognitiiviset kykytekijä sekä 
tiedot ja taidot. Muiden ominaisuuksien ennustekyvyn osalta on merkittävää alakohtaista vaihtelua ja näi-
den arviointi on perusteltava alakohtaisesti.

Lopputulos

Soveltuvuusarvioinnin käyttäminen karsintakriteerinä tai SORA-lainsäädännön tarkoittamalla tavalla ei pää-
sääntöisesti ole tarkoituksenmukaista ja kirjallisuuskatsauksen perusteella 2000-luvulla Suomessa käytös-
sä ollut lähtökohta siitä, että soveltuvuusarviointia ei käytetä karsintakriteerinä, on ollut perusteltu. 

Alakohtainen poikkeama tästä säännöstä on mahdollista, mutta ainoastaan tilanteissa, jossa soveltuvuu-
den ja soveltumattomuuden kriteerit ovat määriteltävissä ja perusteet valintapäätökselle on kyettävä arvi-
ointiprosessin aikana esittämään ymmärrettävässä muodossa myös hakijoille. Ainoastaan tällöin hakijalla 
on tosiasiallinen mahdollisuus hakea oikaisua.
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1  Tiivistelmä
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Opiskelijavalinnoissa tavoite on valita soveltuvia ja karsia pois soveltumattomia. Soveltuvuuden arviointi 
ja erityisesti soveltumattomien karsiminen ovat herättäneet laajasti julkista keskustelua (mm. Vasantola, 
2018). Periaatteessa yksinkertainen tavoite on vaikea saavuttaa. Soveltuvuuden arvioinnin tavoite on pe-
rustaltaan myönteinen, mutta tämä myönteinen yleisvire peittää usein alleen kaikkein keskeisimmän ky-
symyksen: mitä oikeastaan arvioidaan puhuttaessa soveltuvuuden tai soveltumattomuuden arvioinnista?

Soveltuvuuden arviointi muodostuu prosessista (Niitamo, 2003), jossa keskeisiä osa-alueita on viisi: 1) teh-
täväanalyysi, jossa määritellään tehtävässä vaadittavat ominaisuudet, 2) arviointimenetelmien valinta, jossa 
päätetään, miten näitä ominaisuuksia voidaan riittävän luotettavasti ja tarkasti arvioida huomioiden käytös-
sä olevat taloudelliset ja ajalliset resurssit, 3) arvioinnin pilotointi, jossa testataan menetelmien toimivuutta 
tietyssä kontekstissa, 4) standardien määrittely ja lopulta 5) arvioinnin toteutus ja palaute hakijalle. Vaikka 
vaiheet 1–4 usein toteutetaan jo aikaisemman tiedon, esimerkiksi tutkimuskirjallisuuden perusteella, koko 
tämä prosessi on pystyttävä kuvaamaan, jotta valintamenettelyä voidaan kutsua soveltuvuusarvioinniksi.

Tutkimuskirjallisuuden perusteella erilaisiin käytettyihin arviointimenetelmiin sisältyy kaikkiin omat vah-
vuudet ja heikkoudet. Erityisesti haastatteluun liittyvät ongelmat ovat ilmeiset (Gabard ym., 1997; Milstein 
ym., 1980; Vargo ym., 1986), ja myös haastattelijan vaikutus on niin sanotun haloefektin vuoksi ongelmal-
linen (Babad ym., 2012; Gordon & Lincoln, 1976; Yaozhong, 2009). Tutkimuskirjallisuudessa nousee esiin 
voimakas alakohtainen vaihtelu siinä, mitkä arvioitavat ominaisuudet ovat keskeisiä. Kuitenkin päälinja on 
yksiselitteinen: kognitiiviset kyvyt, tiedot ja taidot ovat alasta riippumatta kaikkein vahvimpia ennustajia 
suoriutumiselle sekä koulutuksissa että varsinaisissa työtehtävissä. Sen sijaan tutkimuskirjallisuuden pe-
rusteella ei ole määriteltävissä kriteerejä soveltumattomuuden käytölle karsintamenetelmänä yksittäisiä 
poikkeuksia lukuun ottamatta tai elleivät kriteereinä ole fyysiset ominaisuudet tai lääketieteelliset kriteerit, 
joista jälkimmäiset harvoin kuuluvat perinteisen soveltuvuusarvioinnin piiriin. Esimerkiksi on selvää, että 
sellaiset ominaisuudet kuin vuorovaikutustaidot ja motivaatio ovat keskeisiä alalla kuin alalla. Kuitenkaan ei 
ole selkeää vastausta tai yleisesti asetettavia raja-arvoja sen arviointiin, milloin motivaatio ja vuorovaikutus-
taidot ovat niin heikot, että ne muodostavat selvän karsintaperusteen. Keskeinen viesti on se, että mikään 
yksittäinen menetelmä itsessään ei automaattisesti ole soveltuvuusarviointi, vaan soveltuvuusarvioinniksi 
valintamenettelyä voidaan kutsua vasta silloin, kun edellä esitellyn soveltuvuusarviointiprosessin eri vaiheet 
on käyty läpi. 

Suurin osa soveltuvuusarviointia ja yleisesti soveltuvuutta tarkastelevasta tutkimuksesta käsittelee sovel-
tuvuuden positiivisia ulottuvuuksia eli sellaisia aloja, joissa voidaan arvioida, onko tietty yksittäinen hakija 
potentiaalisesti soveltuvampi kuin joku toinen. Soveltumattomuuden arviointiin liittyvä tutkimus on merkit-
tävästi vähäisempää. Kirjallisuuskatsauksen perusteella 2000-luvulla Suomessa käytössä ollut lähtökohta 
siitä, että soveltuvuusarviointia ei käytetä karsintakriteerinä, on ollut perusteltu. Alakohtainen poikkeami-
nen tästä säännöstä on mahdollista, mutta ainoastaan vahvoin perustein, jotka kyetään arviointiprosessin 
aikana kommunikoimaan myös hakijoille. Suurimpia ongelmia erityisesti karsivissa soveltuvuusarvioinneis-
sa aiheuttavat tilanteet, joissa soveltuvuusarviointiprosessin aikana muodostuu niin sanottu piilokriteeristö.  



Arvioinnin yhteydessä ei esimerkiksi varsinaisesti arvioida mielenterveydenhäiriöitä tai muita opiskelijaksi 
ottamisen esteitä, vaan niitä arvioidaan epäsuorasti erilaisten riskitekijöiden avulla, joita ei voida hakijalle 
palautteessa kertoa arviointiin liittyvien epävarmuustekijöiden takia. 

Kyselytutkimuksen kohderyhmää olivat oppilaitoksien edustajat, jotka työssään vastaavat opiskelijavalin-
noista, valintakoevaiheen soveltuvuusarvioinneista tai molemmista. Heistä valtaosa kertoi, että heidän oppi-
laitoksessaan on määritelty opiskelijavalintoihin liittyvät SORA-lainsäädännön soveltamisohjeet. Useimmin 
nämä oli määritelty ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa (92 %). Avoimissa vastauk-
sissa nousi esiin monia kirjallisuuskatsauksessa pohdittuja teemoja. Esimerkiksi osa vastaajista tunnisti 
näkökulman, jonka mukaan soveltuvuusarviointi ei välttämättä tuota lisäarvoa muihin valintamenettelyihin, 
kuten pääsykokeeseen nähden. Jotkut puolestaan pitivät tärkeämpänä opiskelunaikaista soveltuvuuden 
arviointia.

Niissä oppilaitoksissa, joissa soveltamisohjeet oli määritelty, ne liittyivät useimmiten terveydellisiin vaati-
muksiin ja opiskelijan terveydentilan arviointiin sekä soveltuvuuden tai soveltumattomuuden kriteereihin. 
Oppilaitoksista yli 80 prosentilla soveltamisohjeissa oli määritelty myös opiskeluoikeuden peruuttamisesta, 
opiskelijavalintaan liittyvästä tiedonsaannista sekä muutoksenhausta. Keskimäärin vastaajat antoivat hyvän 
arvosanan omille oppilaitoksilleen soveltuvuuden arvioinnin onnistumisesta.

Viisi prosenttia kohderyhmän vastaajista kertoi, että kaikki hakijat otetaan sisään ilman karsintaa. Useimmin 
karsinta tehtiin yksivaiheisena, ja se sisälsi valintakokeen, todistusvalinnan tai nämä molemmat. Lisäksi 
hieman yli puolet vastaajista sisällytti soveltuvuusarvioinnin yksivaiheiseen valintaan. Useampivaiheisessa 
valinnassa sen sijaan jopa 80 prosenttia vastaajista hyödynsi soveltuvuusarviointia. Soveltuvuusarviointia 
käytettiin selvästi useimmin ammatillisessa koulutuksessa, kun taas korkea-asteella todistusvalinta ja valin-
takokeet korostuivat.

Soveltuvuuskokeita käyttävistä oppilaitoksista kolme neljäsosaa toteuttaa kokeet oman henkilökunnan 
voimin. Useimmin soveltuvuuskokeet toteutettiin yksilöhaastatteluina (95 %). Ennakkotehtäviä ja ryhmä-
haastatteluita käytti vajaa kolmannes vastaajista. Vastaajat suhtautuivat haastatteluihin useimmiten po-
sitiivisesti. He kertoivat, että haastatteluissa pystyttiin hyvin arvioimaan muun muassa hakijoiden vuoro-
vaikutustaitoja. Haastattelutilanteessa pystytään myös paremmin hankkimaan haastattelijan haluamia 
lisätietoja tai selvennyksiä asioihin. Samalla korostuu myös haastattelijan subjektiivinen näkemys ja arvio, 
kuten kirjallisuuskatsauksessa tuotiin esiin. Myös osa tutkimusvastaajista koki haastattelut ongelmalliseksi 
soveltuvuuskokeen metodiksi esimerkiksi siksi, että opettajana toimivalla haastattelijalla ei välttämättä riitä 
ammattitaito karsimaan alalle soveltumattomia.

Soveltuvuuden arvioinnin uskottiin mittaavan parhaiten hakijan motivaatiota alalle, realistista käsitystä alas-
ta sekä sosiaalisia taitoja. Sen sijaan erityisesti päihteiden käytön ja fyysisen terveydentilan osalta vastaajat 
eivät kokeneet soveltuvuuden arvioinnin onnistuvan kovin hyvin. Vastaajat suhtautuivat kuitenkin luottavai-
sesti siihen, että soveltuvuuden arvioinnilla pystytään ennakkoon tunnistamaan ne opiskelijat, jotka tulisivat 
karsiutumaan SORA-lainsäädännön perusteella – jopa 77 prosenttia vastaajista oli tätä mieltä. Vahvimmin 
näin koettiin ammatillisissa oppilaitoksissa, kun taas korkea-asteella selvästi harvempi oli tätä mieltä.

Vastaajat tulkitsivat eri tavoin hakijan kielitaidon ja kulttuuritaustan huomioimisen soveltuvuusarvioinnissa. 
Usein opiskelijavalinnassa oltiin valmiita huomioimaan kulttuuritaustojen vaikutusta tehtävien arviointiin, 
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mutta samalla kielitaito nähtiin ennen kaikkea vaatimuksena: sen oli oltava riittävä opinnoissa menestymi-
seen. Osa vastaajista kertoi, että kulttuuritaustan ei anneta vaikuttaa arviointiin, kun taas toiset toivat esiin 
tilanteita, joissa esimerkiksi uskonto voi vaikeuttaa tiettyjä työssä vastaan tulevia tilanteita.

Samoin kuin kirjallisuuskatsauksessa myös haastattelussa vastaajat pohtivat usein rajanvedon vaikeutta 
soveltuvuuden arvioinnissa. Lisäksi tuotiin esiin, että arvioijat joutuvat tekemään valintoja usein vajavaisin 
tiedoin sen perusteella, mitä hakija on kertonut tai mahdollisesti jättänyt kertomatta sekä millaisia doku-
mentteja hän on itsestään toimittanut. Tutkimusvastaajien kommenttien perusteella hakijat ovat pääosin 
avoimia, mutta myös salailua tulee aika ajoin vastaan. Poikkeavan tai epäilyttävän käyttäytymisen pohjalta 
luotettavan ja perustellun päätöksen tekeminen on hankalaa. Lisäksi erityisesti päihteiden käyttöön ja mie-
lenterveyteen liittyvät tekijät ovat usein sellaisia, että ne saattavat syntyä vasta opintojen aikana.

Pääosin SORA-lainsäädännön mukaisia toimia oli käytetty vähän vastaajien keskuudessa. Soveltuvuuden 
arvioinnissa karsiutuneille hakijoille kaikki eivät toimita palautetta tai tietoa hylkäämisperusteista. Silloinkin 
kun tietoa toimitetaan, se liittyy useimmin pisteytyksiin eri hakuvaiheiden osioista. Usein tarkkaa palautetta 
hylkäysperusteista annetaan vain pyynnöstä.

Kolme neljästä vastaajasta koki soveltuvuuden arvioinnin menetelmien kehittämisen hyödylliseksi. Myös 
aiheeseen liittyvää oppilaitosten yhteistyötä toivottiin tiivistettävän. Lähes puolet vastaajista kaipasi tukea 
lainsäädännön tulkintaan. Erityisesti sellaisissa ammatillisissa oppilaitoksissa, joissa SORA-lainsäädännön 
mukaisia soveltamisohjeita ei ollut tehty, haastattelijoiden vastauksista voidaan tulkita, että oppilaitosten 
henkilökunta tarvitsisi tuekseen valmiita materiaaleja. Kaikilta osin ei ole mahdollista määritellä käytäntöjä 
yksittäisten oppilaitosten sisällä. Nykyistä voimakkaammat alakohtaiset linjaukset vahvistaisivat myös haki-
joiden oikeusturvaa ja tasapuolista kohtelua.

8       Tutkimus oppilaitosten soveltuvuusarvioinnin käytännöistä 2021



2   KIRJALLISUUSKATSAUS



2  Kirjallisuuskatsaus

2.1 Johdanto

2.1.1 Tausta

Opiskelijavalinnoissa tavoite on valita soveltuvia ja karsia pois soveltumattomia, mutta tämä yksinkertainen 
tavoite on vaikea saavuttaa. Soveltuvuuden arvioinnin tavoite on perustaltaan myönteinen, mutta myön-
teinen yleisvire peittää usein alleen kaikkein keskeisimmän kysymyksen: mitä oikeastaan arvioidaan puhut-
taessa soveltuvuuden tai soveltumattomuuden arvioinnista? 

Vuonna 2012 Suomessa astui voimaan lakimuutos, jolla lopetettiin mahdollisuus jättää hakija valitsemat-
ta oppilaitokseen soveltuvuusarvioinnin perusteella. Muutos on herättänyt paljon keskustelua, ja muun 
muassa ammattikoulujen opettajat ovat kritisoineet päätöstä kertoen, että esimerkiksi lähihoitajakoulu-
tuksessa on opiskelijoita, joita ei uskalla lähettää harjoitteluun heidän hoitotyöhön soveltumattomuutensa 
takia (Vasantola, 2018). Keskustelun alkaessa Suomen hallituksen silloinen opetusministeri ilmoitti, että 
karsintamahdollisuus palautetaan (Luukka, 2018). Vaikka julkisuudessa esitettiin hyvin nopeasti myös vas-
takritiikkiä (Kujala, 2018), lopulta ainakin osa oppilaitoksista palautti soveltuvuusarvioinnit käyttöön erityi-
sesti toisen asteen sosiaali- ja terveydenhoitoalan koulutuksissa (Grekula, 2019). Tiedotusvälineissä käyty 
keskustelu nostaa esiin kuitenkin sen, että termejä soveltuvuusarviointi ja yleisesti soveltuvuus käytetään 
hyvin vaihtelevasti. Esimerkiksi edellä mainituissa lehtiartikkeleissa soveltumattomuuden syyksi nostetaan 
erityisesti puutteet perusosaamisessa, esimerkiksi kielitaidossa ja laskutaidoissa, vaikka soveltumattomuu-
della yleensä tarkoitetaan paljon laajempaa yksilön ominaisuuksien kokonaisuutta. 

Opiskelijavalintoja voidaan tarkastella yhteiskunnan, oppilaitoksen tai hakijan näkökulmasta. Yhteiskunnan 
ja erityisesti työelämän kannalta katsottuna siirtyminen toisen asteen koulutuksesta jatko-opintoihin on 
monien arvioiden mukaan hidasta (Mielityinen & Moitus, 2002; Vuorinen & Valkonen, 2003). Suomessa 
ylioppilastutkinto suoritetaan keskimääräisesti 19 vuoden iässä, ja korkeakouluopinnot aloitetaan keski-
määrin muihin OECD maihin verrattuna myöhäisessä 21–22 vuoden iässä, eikä aloitusiässä ole tapahtu-
nut juurikaan muutoksia 2010-luvulla (Potila ym., 2017; Saarenmaa ym., 2010). Siirryttäessä peruskoulusta 
toisen asteen opintoihin on esitetty huoli nuorista, jotka eivät jatka missään toisen asteen oppilaitoksessa 
(Rinne ym., 2020) ja joilla ilmenee erityisiä vaikeuksia selviytyä opinnoista. Tämä huoli on yhtenä keskeisenä 
teemana vuonna 2021 voimaan astuvan oppivelvollisuuden laajentamista koskevan lakimuutoksen taus-
talla. Yhteiskunnallisesti on katsottu myös tärkeäksi, että eri ammateissa toimivat edustavat eri väestöryh-
miä. Silloin ammatissa toimivien joukko ei olisi liian homogeeninen vaan edustaisi kokonaisvaltaisesti koko 
väestöä. Erityisen tärkeäksi ammatissa toimivien diversiteetti on arvioitu lääketieteen alalla (Alexander ym., 
2017) ja opettajankoulutuksessa (Cochran-Smith & Fries, 2011). 

Tyypillisesti Suomessa tiede- ja ammattikorkeakoulut painottavat valinnoissaan aiempaa koulumenestys-
tä valikoiden kognitiivisesti lahjakkaita hakijoita (Liljander, 2000). Oppilaitosten näkökulmasta keskeistä on 
motivoituneiden ja alalle soveltuvien valitseminen, mikä vähentää muun muassa opintojen keskeyttämisiä 
(Jussila, 1996; Rantanen, 2004). Valintojen toteuttaminen vaatii oppilaitoksilta resursseja, ja tavoitteena on 
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tyypillisesti löytää valintamenettely, jolla pystytään minimoimaan esimerkiksi opintojen keskeytykset, sillä 
ne vaikuttavat tyypillisesti suoraan osaltaan oppilaitoksen saamiin tuloihin. Toinen keskeinen tavoite on 
löytää opiskelijat, joilla olisi riittävät valmiudet selviytyä kursseista, jolloin uusijoista ei aiheutuisi ylimääräisiä 
kustannuksia (Schreurs ym., 2018). Näiden edellä mainittujen hyötyjen olisi mahdollisuuksien mukaan olta-
va tasapainossa opiskelijavalintojen toteuttamiseen liittyvien kustannusten kanssa. Kuviossa 1 on esitetty 
mukaillen Schreursin ja kollegoiden (2018) esittämä kaavio valintojen kustannusten ja hyötyjen arvioinnista.

Hakijan näkökulmasta koulutukseen valinnan tulisi toteutua tasa-arvoisesti ja hakijoiden yhdenvertainen 
kohtelu tulisi varmistaa (Benbassat & Baumal, 2007; Patterson ym., 2018; Tanhua, 2020). Kuitenkin tiede-
tään, että täysin yhdenvertaisen valintamenettelyn suunnittelu on haastavaa. Esimerkiksi hakijat, jotka ovat 
perhetaustaltaan matalammasta sosioekonomisesta asemasta, saattavat aliarvioida mahdollisuuksiaan 
valinnoissa ja jättää kokonaan hakematta tiettyyn oppilaitokseen tai tietylle alalle. Myös perhe ja lähipiiri, 
esimerkiksi opettajat, kannustavat tällaisia nuoria hakemaan opintoihin keskimäärin vähemmän (Wouters, 
2018). Toisaalta eritaustaisten hakijaryhmien välillä on kansainvälisessä tutkimuksessa havaittu olevan 
myös aidosti eroja sen suhteen, millaiset mahdollisuudet hakijalla on päästä sisään tiettyyn oppilaitokseen 
(Siegle, 2001; Stegers-Jager ym., 2015; Steven ym., 2016). Valintamenettely myös ohjaa hakijoita, jotka pyr-
kivät luonnollisesti arvioimaan omia mahdollisuuksiaan ja valitsevat hakukohteensa paitsi kiinnostuksen 
myös arvioimiensa sisäänpääsymahdollisuuksien perusteella (Stegers-Jager ym., 2015). Myös Suomessa 
on havaittu, että valintamenettelyn muutoksella olisi vaikutusta esimerkiksi hakijamääriin (Grekula, 2019).

2.1.2 Lainsäädäntö opiskelijavalinnoista SORA-aloilla

Soveltumattomuuden haasteisiin vastaamiseksi sekä työelämän ja opiskeluympäristön turvallisuuden var-
mistamiseksi on säädetty niin kutsuttu SORA-lainsäädäntö, joka koskee osaltaan myös opiskelijavalintoja. 
Alat, jotka kuuluvat lainsäädännön piiriin, on listattu koulutusasteittain taulukossa 1.

Kuvio 1. Valintoihin liittyvät kustannukset ja hyödyt (Schreurs ym., 2018)

Valintojen  
kustannukset ja hyödyt

Kiinteät kustannukset
- kehittäminen

- viestintä ja tiedotus

Valintojen toteutus
- kokeiden laadinta

- arvostelu

Tulot
- keskeyttämisen

väheneminen

Säästöt
- kurssien uusimistarpeen

väheneminen

Kustannukset Tavoitellut hyödyt
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SORA-lainsäädäntö antaa koulutuksen järjestäjälle mahdollisuuden peruuttaa opiskelijan opiskeluoikeus, 
kun koulutukseen tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvalli-
suutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Lisäksi SORA-lainsäädäntöön sisältyvät säännök-
set huumausainetestauksesta, joka koskevat erityisesti ammatillista koulutusta. Kuitenkin lainsäädännössä 
todetaan yksiselitteisesti, että hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä 
opiskelijaksi ottamiselle. Lainsäädännön piiriin kuuluvissa tutkinnoissa opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ot-
taa hakijaa, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön 
tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos opintoihin liittyvät turvallisuus-
vaatimukset sitä edellyttävät. Säädökset on kuitenkin rajoitettu koskemaan tilanteita, joissa kykenemättö-
myyden muodostavaa estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Lisäksi opiskelijaksi ottamisen estee-
nä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, mikäli henkilöiden terveyden 
ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät. Koulutuksen järjestäjän ja korkeakoulun 
tulee antaa hakijalle tieto koulutusalaa koskevista terveysvaatimuksista ja muista tutkinnon suorittamista 
koskevista edellytyksistä. Opetushallitus on määritellyt ammatillisen koulutuksen SORA-tutkintoihin liittyviä 
terveydentilaa koskevia vaatimuksia, mutta korkeakoulujen osalta oppilaitokset päättävät näistä vaatimuk-
sista itsenäisesti.

Taulukko 1. SORA-alat koulutusasteittain

Ammattikoulutus Ammattikorkeakoulut Yliopistot

kasvatus- ja ohjausala sosiaali- ja terveysalan  
ammattikorkeakoulututkinto

humanististen tieteiden  
kandidaatin ja filosofian maisterin 
tutkinto logopedian alalla

liikunta-ala liikunnan  
ammattikorkeakoulututkinto

lääketieteen kandidaatin ja  
lääketieteen lisensiaatin tutkinto

turvallisuusala merenkulkualan  
ammattikorkeakoulututkinto

hammaslääketieteen kandidaatin 
ja hammaslääketieteen lisensiaatin 
tutkinto

kuljetuspalvelut ammatilliset opettajankoulutukset psykologian kandidaatin ja  
psykologian maisterin tutkinto

merenkulkuala opettajankoulutuksen opinnot,  
joista säädetään yliopistojen  
tutkinnoista ja erikoistumis- 
koulutuksista annetussa valtio- 
neuvoston asetuksessa

sosiaalityön koulutus

psykoterapeuttikoulutus, josta 
säädetään terveydenhuollon  
ammattihenkilöistä annetussa  
valtioneuvoston asetuksessa
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2.1.3 Kirjallisuuskatsauksen kuvaus

Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan soveltuvuuden arviointia opiskelijavalinnoissa erityisesti sovel-
tumattomuuden arvioinnin näkökulmasta. Käsiteltävä kenttä on tälläkin rajauksella erittäin laaja, ja tämän 
takia kirjallisuuskatsauksessa pyritään erityisesti keskittymään yleisiin löydöksiin, jotka ovat mahdollisim-
man pitkälle yleistettävissä kaikille aloille. Kirjallisuuskatsaus toteutettiin integroivana kirjallisuuskatsauk-
sena (Torraco, 2005). Perusteena integroivalle lähestymistavalle oli se, että integroiva katsaus ei ole yhtä 
valikoiva eikä se seulo tutkimusaineistoa yhtä tarkasti verrattuna esimerkiksi systemaattiseen katsaukseen. 
Tällä menetelmällä oli mahdollista kerätä huomattavasti isompi otos soveltuvuusarviointia ja erilaisia valin-
tamenettelyjä koskevasta kirjallisuudesta ja ottaa myös erilaisista metodisista lähtökohdista lähtevät tutki-
mukset mukaan kirjallisuudesta tehtävän synteesin pohjaksi. Aihepiirin moniulotteisuuden takia integroiva 
kirjallisuuskatsaus oli tässä tapauksessa hyvä lähestymistapa, joskin eri alojen, esimerkiksi sosiaali- ja terve-
ysalojen koulutusten, osalta tavoitteena oli mahdollisimman systemaattinen kuvaus tutkimuskirjallisuudes-
ta (ks. prosessikuvaus mm. Fink 2019).

Kirjallisuuskatsaus toteutettiin ensimmäisessä vaiheessa hakemalla keskeisimmistä julkaisutietokannois-
ta, kuten CINAHLista, PubMEdista, PsycINFOsta ja ERICistä, sekä yleisimmistä hakukoneista, kuten Goo-
gle Scholarista, hakusanoilla ”student selection”, ”aptitude testing”, ”aptitude”, ”unfit” ja ”student selection 
process” ja näiden suomenkielisillä vastineilla tieteellisiä artikkeleja. Tämän yleisen haun tavoitteena oli 
löytää erityisesti SORA-alojen opiskelijavalintoihin liittyviä meta-analyyseja ja muita kirjallisuuskatsauksia. 
Soveltuvuusarviointia käsittelevää tutkimusta on kansainvälisesti paljon. Sen sijaan suomalainen tutkimus 
on painottunut eri aloilla tehtyihin opinnäytetöihin, jotka vaihtelevat väitöskirjatasoisista aina alemman 
korkeakoulututkinnon lopputöihin. Erityisesti toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintoihin 
liittyvät tutkimukset on tyypillisesti toteutettu opinnäytetöinä, poikkeuksena sairaanhoitoala, jossa kansain-
välisen tutkimuksen traditio on vahvempi. Koska eritasoisten opinnäytetöiden laadun arvioiminen ei ole 
mahdollista tämän kirjallisuuskatsauksen puitteissa, on nämä opinnäytetyöt jätetty tarkastelun ulkopuolelle 
väitöskirjatasoisia opinnäytteitä lukuun ottamatta. Koska suurin osa tutkimuskirjallisuudesta käsittelee ala-
kohtaisesti soveltuvuusarvioinneissa tai yleisesti opiskelijavalinnoissa käytettäviä menetelmiä, esimerkiksi 
haastattelua, geneeristen taitojen arviointia ja motivaatiota, tehtiin näiden osalta vielä erillinen kirjallisuus-
haku samoista julkaisutietokannoista yhdistäen esimerkiksi hakusana ”interview” sanoihin ”student selec-
tion” ja myös spesifeihin opiskelijavalinnoissa käytettyihin arviointimenetelmiin. 

Lähtökohtaisesti jo tässä vaiheessa on todettava, että niin kansallisten kuin kansainvälistenkin tutkimus-
ten metodologisissa lähestymistavoissa on suurta vaihtelua eikä tutkimuksista muodostu yhtenäistä tut-
kimuskenttää. Tämä on ymmärrettävää, sillä soveltuvuusarvioinneissa ja niihin liittyvissä kriteeristöissä on 
merkittävää vaihtelua alakohtaisesti. Eri alojen tarpeet arvioinnin lähtökohdista ja arviointia koskevasta 
tarkkuudesta ovat erilaiset, ja niihin vaikuttavat luonnollisesti myös eri maiden väliset koulutusjärjestelmien 
erot. Jokaisesta yksittäisestä soveltuvuusarvioinneissa käytettävästä menetelmästä voisi alakohtaisesti teh-
dä oman kirjallisuuskatsauksensa. Lisäksi tutkimuskirjallisuuden pääfokus on niin sanotussa positiivisessa 
soveltuvuusarvioinnissa eli sellaisissa menetelmissä, joiden avulla pyritään löytämään kaikkein soveltuvim-
mat, kun taas SORA-lainsäädännön tavoitteena on karsia alalle soveltumattomat. Tyypillisesti nämä kaksi 
hieman erilaista tavoitetta sopivat hyvin yhteen, sillä soveltuva on samanaikaisesti myös ei-soveltumaton. 
Kuitenkin tämä tutkimuksellinen lähtökohta voi aiheuttaa haasteita esimerkiksi niillä aloilla ja erityisesti sel-
laisissa oppilaitoksissa, joissa hakijoita on jopa vähemmän kuin tarjottavia aloituspaikkoja. 
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Kirjallisuuskatsaus on jaoteltu siten, että alaluvussa 2.2 esitellään lyhyesti soveltuvuusarviointiprosessi ja 
sen toteuttamiseen liittyvät vaiheet. Esittely on katsottu tarpeelliseksi, sillä erityisesti julkisessa keskuste-
lussa termiä soveltuvuusarviointi käytetään varsin vaihtelevasti. Se voi tarkoittaa käytännössä mitä tahansa 
valintamenettelyä, jossa arvioidaan erityisesti hakijoiden ei-kognitiivisia ominaisuuksia, esimerkiksi persoo-
nallisuutta tai motivaatiota. Lisäksi soveltuvuusarviointia pidetään  usein synonyyminä haastattelulle, joka 
on ainoastaan yksi arviointimenetelmä. Alaluvuissa 2.3 ja 2.4 käydään läpi keskeisin tutkimuskirjallisuus, 
joka koskee erilaisia arviointimenetelmiä ja niiden vahvuuksia ja heikkouksia sekä tyypillisimpiä arvioitavia 
ominaisuuksia. Nämä alaluvut ovat sisällöllisesti osittain päällekkäisiä, sillä useissa tilanteissa on vaikeaa 
erottaa arvioinnissa käytettävä menetelmä tietystä ominaisuudesta. Alaluvussa 2.5 esitellään soveltuvuus-
arviointiin liittyviä riskejä koskevaa tutkimusta ja arviointiin liittyviä erilaisia virhelähteitä. Lopuksi alaluvussa 
2.6 pyritään vetämään havaitut tulokset yhteen ja esitellään vielä hieman tarkemmin alakohtaisia eroja ja 
toisaalta yhteneväisyyksiä soveltuvuusarviointiin liittyvästä tutkimuskirjallisuudesta.

2.2 Soveltuvuusarviointiprosessi

Arkikielessä soveltuvuusarvioinnilla erityisesti opiskelijavalinnoissa tarkoitetaan oikeastaan mitä tahansa 
valintamenettelyä, jossa arvioidaan jotain muuta kuin puhtaasti akateemisia taitoja yleensä vielä jollain 
muulla menetelmällä kuin kirjallisella kokeella tai aikaisemmalla opintomenestyksellä. Usein arkikielessä so-
veltuvuusarviointi voi tarkoittaa myös jonkin yksittäisen menetelmän, tyypillisesti haastattelun, käyttöä riip-
pumatta sitä, mitä lopulta arvioidaan. Tämä arkikäsitys on kuitenkin varsin kapea näkemys soveltuvuusarvi-
oinnista, joka on pikemminkin prosessi kuin mikään yksittäinen arviointimenetelmä. Soveltuvuusarvioinnin 
teoria perustuu keskeisimmiltä osiltaan yleiseen henkilöstöarvioinnin viitekehykseen työ- ja organisaatiop-
sykologian osa-alueella, eivätkä oppilaitoksissa toteutettavat soveltuvuusarvioinnit teoriataustaltaan poik-
kea työelämän henkilöarvioinneista. Oppilaitosten soveltuvuusarviointeihin soveltuvatkin lähtökohtaisesti 
kaikki samat mekanismit kuin työntekijöiden arviointiin rekrytointien yhteydessä (Niitamo, 2003). 

Soveltuvuusarviointiprossin yleisperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia viime vuosikymmenten aikana, 
ja keskeisin periaate on pysynyt samana (Hull, 1928). Soveltuvuusarviointiprosessin vaiheet ovat arviointia 
suunniteltaessa 1) tehtäväanalyysi, 2) käytettävien menetelmien valinta, 3) pilotointi, 4) arviointisuoriutu-
misen linkittäminen varsinaisessa tehtävässä suoriutumiseen ja 5) kriteeristön asettaminen. Luonnollisesti 
varsinaisessa toteutusvaiheessa keskeisiä soveltuvuusarvioinnin vaiheita ovat arvioinnin toteutus ja palaut-
teen antaminen. Suunnitteluvaiheen kaikkia osa-alueita ei tietenkään jokaisella kerralla ole välttämätöntä 
tehdä uudestaan, mikäli tieto on saatavissa jostain olemassa olevasta lähteestä, esimerkiksi aikaisemmasta 
tutkimuskirjallisuudesta. On myös erittäin tyypillistä, että eri vaiheissa joudutaan tekemään kompromisseja 
siinä, kuinka tarkasti tietty suunnittelun vaihe toteutetaan. Erityisesti opiskelijavalintoihin liittyvässä sovel-
tuvuusarvioinnissa on usein useita erilaisia tavoitteita, jotka voivat olla keskenään jopa ristiriidassa. Nämä 
erilaiset tavoitteet ilmenevät erityisesti siinä, minkälaista kriteeristöä vasten suunnittelua peilataan. Esimer-
kiksi opiskelijavalinnoissa osa tavoitteista voi olla puhtaasti akateemisia, eli tavoitteena on valita opiskelijat, 
jotka selviytyvät opinnoissa erilaisten kriteerien perusteella. Näitä kriteereitä voivat olla opintojen suoritta-
minen loppuun, hyvät arvosanat kursseista tai mahdollisesta opinnäytetyöstä tai opinnoista suoriutuminen 
määritellyn aikarajan sisällä. Toisaalta opiskelijavalintojen soveltuvuusarvioinnin tavoitteena voi olla sovel-
tuvuus tiettyyn tehtävään työelämässä, jolloin kriteeristö on hyvinkin erilainen. 

Onkin syytä huomata, että puhuttaessa soveltuvuusarvioinnista on aina keskeistä kiinnittää huomiota sii-
hen, mihin asiaan soveltuvuutta on tarkoitus arvioida. Kokemusperustaisesti voidaan sanoa, että varsinkin 
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arkikielessä opiskelijavalintojen soveltuvuusarvioilla pyritään vastaamaan tavoitteisiin, joita ei välttämättä 
ole kovinkaan täsmällisesti avattu, ja hakijoilla ja valitsijoilla voi olla tavoitteista hyvinkin erilaiset näkemyk-
set. Tämä on haaste opiskelijavalintojen yhteydessä erityisesti Suomessa, jossa varsinkin korkeakoulutasoi-
set koulutusalat ovat usein sellaisia, että tietyn koulutuksen käytyään opiskelija voi tehdä hyvin monenlaisia 
tehtäviä varsinaisessa työelämässä.

Soveltuvuusarviointiprosessin suunnitteluvaihe on esitetty vuokaaviona kuviossa 2, joka on muodostettu 
mukaillen Robsonin ja kollegoiden (2019) artikkelin perusteella. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään lyhyesti 
soveltuvuusarviointiprosessin suunnittelun eri vaiheita. Koska suunnittelun lähtökohdat voivat alakohtai-
sesti poiketa merkittävästi toisistaan, on käsittely yleisluonteinen ja keskittyy lähinnä keskeisimpiin teemoi-
hin, joihin on syytä erityisesti kiinnittää huomiota.

Kuvio 2. Soveltuvuusarvioinnin kulku (mukaillen Robson ym., 2019)

TEHTÄVÄANALYYSI

Kartoitetaan ja tunnistetaan koulutuksessa 
tai työtehtävässä vaadittavat keskeisimmät  

ominaisuudet

Kartoitetaan ja tunnistetaan ominaisuuksille vaa-
dittava taso, joka on tehtävässä tai koulutuksessa 

menestymisen edellytys tai mahdollinen riski

ARVIOINTIMENETELMIEN VALINTA

Tunnistetaan potentiaalisesti validit ja  
reliaabelit arviointimenetelmät, joiden avulla  

voidaan arvioida keskeisimpiä tehtäväanalyysin 
perusteella tunnistettuja ominaisuuksia

Arviointimenetelmiä valittaessa joudutaan  
tyypillisesti myös arvioimaan menetelmien käytön 
kustannuksia ja mahdollisuutta toteuttaa niiden  

avulla arviointi annetussa ajassa

PILOTOINTI JA ESITESTAUS

Kerätään vertailuaineisto tehtävässä 
jo olevilta henkilöiltä

Arvioidaan tehtävässä jo toimivien henkilöiden 
suoriutumista arvioinnissa käytettävissä  

menetelmissä

ARVIOINNIN TULOKSEN YHTEYDEN MÄÄRITTÄMINEN VARSINAISEEN TEHTÄVÄSUORIUTUMISEEN

Arvioidaan tulosten yhteyden voimakkuutta 
keskeisimpiin kriteeritekijöihin

Valitaan analyysien tulosten perusteella  
arviointimenetelmien yhdistelmät, jotka maksimoivat 

keskeisten kriteeritekijöiden ennustekyvyn

STANDARDIEN MÄÄRITTELY

Tunnistetaan ja astetaan  
minimivaatimukset tehtävässä suoriutumiselle 

(soveltumattomuuden raja)

Määritellään raja-arvot arviointimenetelmien  
pistemäärille, jotka indikoivat valmiutta suoriutua 

tehtävässä vähintään minimiasolla tai muilla  
halutuilla tasoilla
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2.2.1 Tehtäväanalyysi

Tehtäväanalyysi on yksi soveltuvuusarviointiprosessin keskeisimpiä osa-alueita. Tehtäväanalyysissä pyri-
tään kartoittamaan, mitä osa-alueita kuuluu siihen tehtävään, johon hakijaa ollaan valitsemassa, ja mitä 
vaatimuksia näillä osa-alueilla menestymiseen liittyy (Ghorpade & Atchison, 1980). Vaikka tutkimuskirjal-
lisuus on erittäin yksimielinen tehtäväanalyysin keskeisestä roolista, sen toteuttamistavat ja sille esitetyt 
vaatimukset vaihtelevat edelleen merkittävästi.

Kiistanalaista on myös se, kuinka paljon vaatimukset vaihtelevat eri tehtävien välillä. Työ- ja organisaatiop-
sykologian klassisten tutkimuksien perusteella työelämässä vaihtelua ei lähtökohtaisesti ole niin paljon 
kuin intuitiivisesti voisi olettaa, joten eri työtehtävissä selviytymisen vaatimukset ovat hyvinkin samanlaiset 
(Schmidt ym., 1981). Kuitenkin puhuttaessa samanaikaisesti soveltuvuudesta koulutukseen ja työelämään 
ja varsinkin puhuttaessa karsivista tekijöistä tilanne on ongelmallinen. Lisäksi on huomattava, että tyypilli-
sesti vaatimusten vaihtelua kuvaava tutkimus, kuten edellä mainittu Schmidt kollegoineen (1981), pääosin 
keskittyy kognitiivisiin kykytekijöihin, kuten muistiin, visuospatiaaliseen hahmottamiskykyyn ja kielelliseen 
kyvykkyyteen. Nämä ovat tyypillisesti vain yksi osa koko soveltuvuusarvioinnin kenttää, joskin nämä kognitii-
visen kyvykkyyden osa-alueet ovat tutkimusten perusteella kaikkein voimakkaimmin yhteydessä työsuoriu-
tumiseen, kuten myöhemmin tässäkin katsauksessa tullaan havaitsemaan. 

Keskeisintä tehtäväanalyysissä on tehtävän eri osa-alueiden pilkkominen kolmeen tai neljään osatehtävään 
ja näiden yhdistäminen uudelleen synteesiksi eri osatehtäviä yhdistävien tekijöiden perusteella, jotka voi-
daan arvioida erilaisten arviointimenetelmien avulla (kuvio 3). On huomattava, että tehtäväanalyysi on hyvin 
laaja käsite ja kirjallisuus käsittelee tyypillisesti varsin selkeiden ja yksinkertaisesti käsitteellistettävien teh-
tävien pilkkomista osiin, esimerkiksi jonkin tietyn laitteen valmistusvaiheita, mutta samat perusperiaatteet 
pätevät myös monimutkaisemmissa tehtävissä (Landau ym., 2000). 

Kuvio 3. Tehtäväanalyysin perusperiaate (mukaillen Landau ym. 2000)

TEHTÄVÄANALYYSI

Tehtävä

Osatehtävä
1

Osatehtävän 
1

osa-alue 1

Osatehtävän 
1

osa-alue 2

Osatehtävän 
2 osa-alue 1

TEHTÄVÄN SYNTEESI

Yhdistelmä 1

Yhdistelmä 2
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Esimerkkinä viimeaikaisesta varsin laadukkaasti toteutetusta tehtäväanalyysistä Suomessa voidaan pitää 
yhteisen opiskelijavalinnan ja soveltuvuuskokeen kehykseksi luotua OVET-hankkeen (Opettajankoulutuk-
sen valinnat – ennakoivaa tulevaisuustyötä) moniulotteista opettajuuden prosessimallia (MAP) (Metsäpelto, 
Poikkeus ym., 2020), joka jäsentää opettajan keskeisiä kompetensseja. Mallissa opettajan ydinosaaminen 
on tiivistetty viiteen keskeiseen osaamisalueeseen: 1) opetuksen ja oppimisen tietoperustaan, 2) kognitii-
visiin taitoihin, kuten kriittiseen ajatteluun ja luovuuteen, 3) sosiaalisiin taitoihin, kuten vuorovaikutus- ja 
tunnetaitoihin, 4) persoonallisiin orientaatioihin, kuten arvoihin ja uskomuksiin, sekä 5) ammatilliseen hy-
vinvointiin, kuten stressinhallintaan ja resilienssiin. Kuitenkin ansioistaan huolimatta hankkeen tulokset on 
kuvattu varsin yleisluonteisesti, ja siten keskeisten osa-alueiden operationalisointi mitattaviksi ilmiöiksi voi 
useissa tilanteissa olla haastavaa. Tämä on tosin tyypillistä puhuttaessa laajoista kokonaisuuksista, kuten 
opettajuudesta. 

Tutkimusten perusteella on selvää, että tehtäväanalyysi on tehty tai ainakin kuvattu tutkimuskirjallisuuden 
perusteella puutteellisesti merkittävässä osassa soveltuvuusarviointiprosesseja. Esimerkiksi terveyden-
huoltoalaa koskevassa tutkimuksessa on havaittu, että ainoastaan noin 8 prosentissa soveltuvuusarviointia 
koskevista kuvauksista on avattu se, millaiseen päätöksentekoprosessiin tutkimuksissa esitetyt arvioitavat 
erityisesti ei-kognitiiviset ominaisuudet, esimerkiksi persoonallisuus, resilienssi ja sosiaaliset taidot, sekä 
näiden profiilit eri terveydenhuoltoaloilla todella perustuvat (Callwood ym., 2018).

2.2.2 Arviointimenetelmien valinta

Arviointimenetelmiä valittaessa on keskeistä, että niiden avulla saadaan luotettavasti arvioitua ja mitat-
tua niitä osa-alueita, jotka tehtäväanalyysin perusteella on arvioitu keskeisiksi ominaisuuksiksi tehtävässä 
menestymisen kannalta. Menetelmien tulisi olla niin sanotusti valideja, eli menetelmän pitäisi mitata juuri 
oikeaa asiaa tai ominaisuutta. Koska opiskelijavalinnoissa hakijat joudutaan vielä asettamaan järjestykseen 
valintaprosessissa menestymisen perusteella ja suurimmassa osassa suomalaisista varsinkin korkeakoulu-
tasoisista hakukohteista on enemmän hakijoita kuin opiskelupaikkoja, on keskeistä arvioida myös käytet-
tyjen menetelmien tarkkuutta eli reliabiliteettia. Erilaisille testi- ja arviointimenetelmille on asetettu varsin 
selkeät standardit psykologiatieteen piirissä (Eignor, 2013), joita ei tässä kirjallisuuskatsauksessa käydä yk-
sityiskohtaisesti läpi. Nämä standardit ovat kuitenkin keskeisessä roolissa käytettävien menetelmien luotet-
tavuuden arvioinnissa, jotta arvioinnista voidaan puhua soveltuvuusarviointina. 

Varsinkin karsivassa arvioinnissa on merkittävä riski, että karsintamenetelmät muodostavat jotain tiettyä 
ihmisryhmää syrjivän kriteeristön, mikä on erityisesti Yhdysvalloissa johtanut jopa oikeudenkäynteihin (Wil-
liamson ym., 1997). Tämän vuoksi tutkimuskirjallisuudessa ei tyypillisesti suositella yksittäisten menetel-
mien käyttöä karsintakriteerinä (Zibarras ym., 2017). Viitteitä tällaisesta eriarvoistavasta ominaisuudesta 
havaittiin vuonna 2012 esimerkiksi Yhdistyneen Kuningaskunnan kliinisessä soveltuvuuskokeessa (United 
Kingdom Clinical Aptitude Test, UKCAT), jota käytettiin lääketieteen alojen valinnoissa (Lambe ym., 2012). 
Testin tulokset olivat yhteydessä hakijoiden ikään ja sukupuoleen tavalla, joka ei selittynyt näiden ryhmien 
eroilla varsinaisissa mitattavissa ominaisuuksissa. Yhdenvertainen standardoitu arviointiprosessi ja siihen 
johtavien menetelmien käyttö onkin yksi keskeisimmistä standardeista, jotka on asetettu kaikelle arvioinnil-
le, ja siten tämän kriteerin täyttyminen on keskeistä myös soveltuvuusarvioinneissa (Eignor, 2013). Esimer-
kiksi strukturoimattomassa haastattelussa haastateltaville esitettyjen kysymysten erilaisuus voi vaarantaa 
yhdenvertaista arviota ja ryhmätilanteissa muiden ryhmän jäsenten toiminta voi vaikuttaa yksilön tulok-
seen. Myös standardoiduissa arviointimenetelmissä esimerkiksi erilaisesta murretaustasta johtuva tulkin-
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taero voi heikentää tulosten vertailukelpoisuutta. Vaikka eriarvoisuus voi esiintyä myös tietyn populaation 
sisällä, kuten aikaisemmin mainitussa UKCAT-testissä, erityisen suuri riski eriarvoisuuteen on vertailtaessa 
eri populaatioihin kuuluvia henkilöitä, jotka poikkeavat toisistaan kielen tai kulttuurin suhteen. Tämä niin 
sanotun kulttuurillisen mittausinvarianssin puute on merkittävä ongelma varsinkin nykyisin. Yhteiskunnat 
ja siten myös hakijat ovat monikulttuurisempia, ja kieli sekä sen merkitykset muuttuvat sähköisen viestin-
nän, kuten sosiaalisen median ansiosta nopeammin kuin aikaisemmin. Mahdollinen invarianssin puute 
näkyy kaikessa vertailussa sekä arviointimenetelmien että aikaisempien opetussuoritusten arviointien osal-
ta (Zlatkin-Troitschanskaia ym., 2019). Mittausinvarianssiongelma voi syntyä myös valintatilanteissa, joissa 
hakijat pyrkivät antamaan sosiaalisesti suotavia vastauksia (Krammer ym., 2017).

2.2.3 Pilotointi, esitestaus ja arvioinnin tuloksen yhteyden määrittäminen  
varsinaiseen tehtäväsuoriutumiseen

Soveltuvuusarvioinneissa samoin kuin tavallisessa tieteellisessä tutkimuksessa pilotoinnin ja esitestauksen 
merkitys on ilmeinen (Van Teijlingen & Hundley, 2002). Pilotoinnilla pyritään testaamaan käytettävien me-
netelmien – valintakokeen, geneerisen testin, itsearviointimenetelmän tai minkä tahansa muun menetel-
män – toimivuutta sekä kokonaisuutena että yksittäisten osioiden osalta. Erityisesti pyritään löytämään ja 
poistamaan mahdollisesti monitulkintaiset tai muuten toimimattomat osiot. Tyypillisesti ja hieman yksin-
kertaistetusti pilotointi sisältää 1) asiantuntija-arviot käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä osioista, 
2) aineiston keräämisen esimerkiksi oppilaitoksen opiskelijoiden tai varsinaisessa tehtävässä toimivien kes-
kuudesta sekä 3) lopulta näiden aineistojen analysoinnin. Mikäli kiinnostuksen kohteena on myös yhteys 
tehtäväsuoriutumiseen, pilotointiaineisto saatetaan yhdistää muuten kerättyyn validointitietoon, kuten 
rekisteritietoon esimerkiksi opintomenestyksestä. Näin monipuolisia analyyseja tehdään kuitenkin lähin-
nä vain laajoissa valintojen kehittämishankkeissa. Tyypillisimmät esimerkit tutkimuskirjallisuudessa liittyvät 
erityisesti sotilasilmailuun (Whitley Jr, 1989).

Käytännössä opiskelijavalinnoissa pilotointiin käytettävä resurssi vaihtelee merkittävästi. Tyypillisesti pilo-
tointi perustuu ainoastaan Delphi-menetelmään, jossa asiantuntijat arvioivat esitettäväksi suunniteltuja 
tehtäviä tai useimmiten kokonaisia arvioitavia osa-alueita (Smith & Simpson, 1995). Asiantuntijoiden käyt-
töä ainoana pilotointimenetelmänä on kuitenkin kritisoitu muun muassa siitä, että siinä vaikuttaa niin sa-
nottu haloefekti eli sädekehävaikutus. Haloefekti on kognitiivinen vinouma, jossa tiettyyn haluttuun omi-
naisuuteen, esimerkiksi sellaiseen, joka on arvioijalla itsellään, liitetään tai se yleistetään koskemaan myös 
muita myönteisiä ominaisuuksia (Sackman, 1974). Resurssit ovat usein rajalliset, joten varsinainen pilotointi 
on lopulta tyypillisesti varsin vähäistä ja se sisältyy lähinnä suuriin valintojen kehittämishankkeisiin. Silloinkin 
usein käytetään hyödyksi aikaisempaa tutkimustietoa. 

2.2.4 Standardit

On yleisesti tunnettua, että arviointi ihmistieteissä poikkeaa luonteeltaan luonnontieteiden mittaustulosten 
arvioinnista. Ihmistieteissä, joiden luokkaan soveltuvuusarvioinnit käytettävästä arviointimenetelmästä riip-
pumatta kuuluvat, ei ole olemassa selvää kriteeriä sille, mikä pistemäärä tietyssä tehtävässä tai tehtäväsar-
jassa on hyvä tai huono. Kaikki pisteytykset on aina suhteutettava johonkin referenssiin, joka voi perustua 
ulkoiseen kriteeriin, esimerkiksi aikaisemmassa tutkimuksessa tai pilottitutkimuksessa havaittuun tasoon, 
joka täytyy ylittää, tai vaihtoehtoisesti johonkin vertailuryhmään eli normiaineistoon. 

17       Tutkimus oppilaitosten soveltuvuusarvioinnin käytännöistä 2021



2.2.5 Soveltumattomuuden määrittelyn haasteet ja arvioinnista annettava  
palaute

Soveltumattomuuden kriteeristö määritellään aikaisemmissa alaluvuissa esitellyn tehtäväanalyysin yhtey-
dessä. Suomen koulutusjärjestelmässä nykyisin käytössä olevien kriteerien määrittely perustuu pitkälti 
koulutuksessa ja varsinaisessa työtehtävässä vaadittaviin fyysisiin ja psyykkisiin ominaisuuksiin. Psyykkiset 
ominaisuudet on määritelty ensisijaisesti diagnoosilähtöisesti, joten opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla 
esimerkiksi diagnosoitu mielenterveyden häiriö. Joillakin aloilla soveltumattomuuden kriteeriksi on arvioitu 
myös esimerkiksi aikaisempi rikoshistoria ja huumausaineiden tai muiden päihteiden väärinkäyttö. Amma-
tillisen koulutuksen osalta Opetushallitus on määritellyt varsin tarkasti opiskelijoiden terveydentilavaati-
mukset (Opetushallitus, 2018). Korkeakoulut sen sijaan määrittelevät itse terveydentilavaatimukset, ja ne 
ovat tyypillisesti hieman suppeammat. 

Fyysisten karsintatekijöiden määrittely on lopulta varsin suoraviivaista, ja yleisesti fyysisen kunnon ja ter-
veydentilan kartoittamiseen on olemassa selkeitä menetelmiä. Erityisesti ilmailualan ja sotilasalojen piirissä 
on kansainvälisesti paljon tutkimusta tehtävien vaatimista fyysisistä ominaisuuksista ja niiden raja-arvoista 
(Balke, 1963; Campbell & Bagshaw, 2008; Dhaliwal & Carter, 2019). Fyysiset ominaisuudet ovat selkeiden 
mittaustulostensa ja yksiselitteisen tulkintansa takia myös ominaisuuksia, joissa havaittujen ongelmien 
kommunikointi hakijoille palautteen muodossa on selkeää. Vastaavasti etukäteen asetetut diagnostiset kri-
teerit, koskivatpa ne fyysistä tai psyykkistä terveydentilaa, muodostavat selkeän soveltumattomuuden mää-
rittelyn. Mielenterveysongelmien tapauksessa haasteeksi muodostuu kuitenkin soveltumattomuuden mää-
rittelyyn kohdistuva kriteeri, jonka mukaan ongelman täytyy olla sellainen, että ”estettä ei voida kohtuullisin 
toimin poistaa”. Lainsäädännön lähtökohtana on kuitenkin opiskelijavalintojen esteettömyys, joten valitun 
keinon tulee olla oikeasuhtainen. Esteettömyyden merkitystä on käsitelty muun muassa perustuslakivalio-
kunnan lausunnossa PeVL 60/2010 vp — HE 164/2010 vp. On selvää, että aikaisemmat mielenterveyden 
ongelmat ovat yksi keskeisimpiä ennustajia vastaaville ongelmille opintojen aikana ja työelämässä myös SO-
RA-aloilla. Tällaisia tuloksia on havaittu esimerkiksi lääketieteessä (Yates ym., 2008). Toisaalta alakohtaista 
vaihtelua on paljon, ja esimerkiksi mielenterveysaloilla, kuten psykologiassa ja psykoterapiassa, aikaisem-
mat mielenterveyden ongelmat, jotka on saatu hoidolla tasapainotilaan, voidaan tutkimusten perusteella 
nähdä pikemminkin jopa vahvuustekijäksi (Orlinsky & Rønnestad, 2005). Tosin tätä tulkintaa vaikeuttaa se, 
että näissä ammattiryhmissä avun hakemisessa on havaittu myös esteitä ongelmien aiheuttaman stigman 
takia (Bearse ym., 2013).

Koska diagnostisten kriteerien ja fyysisten ominaisuuksien määrittely on suoraviivaista, on syytä tarkas-
tella soveltumattomuuden arvioinnin niin sanottua harmaata aluetta eli soveltumattomuuden kriteerejä, 
jotka eivät ole perustaltaan klassisen lääketieteellisiä. Käytännössä tiettyjä aloja, kuten ilmailualaa tai joita-
kin turvallisuusaloja, lukuun ottamatta soveltuvuusarvointeihin ei kuulu varsinaista diagnostista arviointia, 
jonka yksi keskeinen osa-alue olisi lääkärintarkastus. Voidaankin selkeästi sanoa, että perinteisesti käytet-
tävissä olevat soveltuvuusarvioinnit eivät käytetyistä arviointimenetelmistä riippumatta vastaa SORA-lain-
säädännössä määriteltyjä soveltumattomuuden kriteereitä, koska niitä ei suoranaisesti missään vaiheessa 
arvioida. Vaikka soveltumattomuuden yhteydessä usein puhutaan diagnostisista kriteereistä, ei arvioinnin 
yhteydessä aseteta lääketieteellisiä diagnooseja edes silloin, kun arvioinnin toteuttaa laillistettu terveyden-
huollon ammattihenkilö, kuten psykologi, eikä niissä käytetä menetelmiä, jotka kykenevät luotettavasti erot-
telemaan, onko henkilöllä jokin diagnoosi vai ei. Suurimpaan osaan arvioinnissa käytettävistä menetelmistä 
ei ole asetettavissa kansainvälisen eikä suomalaisen tutkimuksen perusteella minkäänlaisia raja-arvoja, joi-
den perusteella voisi tehdä yksiselitteisen tulkinnan henkilön soveltuvuudesta tai soveltumattomuudes-
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ta esimerkiksi mielenterveyden diagnoosien vuoksi. Ainoan poikkeuksen muodostavat tietyt tietoihin ja 
taitoihin tai niin sanottuihin kognitiivisiin kykyihin perustuvat menetelmät, jotka ovat lopulta varsin kapea 
osa sitä, mitä lasketaan kuuluvaksi soveltuvuusarviointien kokonaisuuteen. Soveltuvuusarviointiprosessin 
aikana on kuitenkin mahdollista havaita, onko hakijalla potentiaalisia riskitekijöitä, jotka voivat aiheuttaa 
haasteita joko opinnoissa tai myöhemmin työelämässä. Näiden havaittujen riskitekijöiden perusteella on 
mahdollista antaa suosituksia siitä, että hakija ei sijoitu hakijajoukossa kärkipäähän eikä siten käytännössä 
tule valituksi koulutukseen (Afshari ym., 2014; Altunok ym., 2010). Lisäksi hakijan hylkääminen voi olla pe-
rusteltua tällaisen riskiarvion perusteella tilanteissa, joissa haun panokset ovat suuret, kuten ilmailualalla, 
ja joissa ei olla valmiita ottamaan minkäänlaista riskiä väärästä valinnasta. Silloin mieluummin hylätään 
soveltuva hakija virheellisin perustein kuin valitaan soveltumaton koulutukseen. 

Riskiarvioinnin perusteella tehtävään karsintaan liittyy kuitenkin merkittäviä eettisiä ongelmia, jotka nouse-
vat esiin erityisesti siinä, kuinka avoin ja läpinäkyvä palaute hylkäämisen syistä hakijalle soveltuvuusarvioin-
nin jälkeen annetaan. Riskillä voidaan tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että hakijalla on arvion perusteella 
mahdollisesti jokin mielenterveyden ongelma tai hänellä on jokin ominaisuus, joka potentiaalisesti mutta ei 
välttämättä voisi vaikuttaa myöhempään suoriutumiseen joko opintojen aikana tai työelämässä. Kuitenkin 
arviointi antaa ainoastaan viitteitä näistä ominaisuuksista. Silloin muodostuu niin sanotusti vahva epäilys 
mutta ei konkreettisesti kuvattavaa varmuutta, sillä käytettäviin menetelmiin liittyy virhelähteitä eikä koko 
terveyshistoria tai muu tarvittava tieto ole arvioinnissa käytettävissä. Lisäksi arvioitsijoiden oman asian-
tuntemuksen taso asettaa rajoituksia. Psykologia-alan eettisten periaatteiden mukaisesti kaikesta arvioin-
nista tulisi antaa palaute, ja juuri palautteen antaminen aiheuttaa soveltumattomuuden arviointiin oman 
haasteensa hakijan oikeusturvan kannalta, mikäli arvioinnin tuloksena annettava palaute ei sisällä oikeaa 
hylkäämissyytä. Kokemusperustaisesti voidaan nimittäin sanoa, että ainakin Suomessa opiskelijavalinto-
jen soveltuvuusarvioinneista annettava palaute on tyypillisesti lopulta varsin suppea: se sisältää lähinnä 
hakijan saamat soveltuvuuspisteet ja valintakriteereissä olevan tiedon, että hakija voidaan huomioida va-
linnoissa ainoastaan, jos soveltuvuuspisteet ylittävät tietyn raja-arvon. Tämä prosessin läpinäkymättömyys 
yhdistettynä siihen, että soveltumattomuuden määrittely on usein haastavaa tai mahdotonta aikaisemmin 
mainittuja selkeitä kriteerejä lukuun ottamatta, saattaa olla eettisesti ongelmallista. Monet alakohtaiset te-
kijät vaikuttavat siihen, kuinka vakavaksi tämä eettinen ongelma muodostuu. Varsinkin yksittäisen hakijan 
kannalta on keskeistä huomata, että kaikella arvioinnilla ja varsinkin psykologisesti sensitiivisellä arvioinnilla, 
jollaiseksi tässä myös soveltuvuusarviointi lasketaan, voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia 
arvioitavaan. Ne voivat esimerkiksi vaikuttaa arvioitavan minäkuvaan ja itsetuntoon (Fletcher, 1991), ja siksi 
oikeiden hylkäysperusteiden antaminen on hakijan oikeusturvan kannalta keskeistä.

2.3 Arvioinnissa käytettävät menetelmät

2.3.1 Haastattelu

Haastattelu on yksi suosituimmista menetelmistä soveltuvuusarviointien yhteydessä. Esimerkiksi hoitoalal-
la ammattikorkeakouluissa haastattelu on ollut osana opiskelijavalintoja jo 1940-luvulta alkaen, joskin sen 
käyttö on käytännössä lopetettu 2010-luvulla (Talman, 2014).

Keskeisimmät kritiikit haastattelua kohtaan on esitetty jo vuosikymmeniä sitten. Ensimmäinen kritiikki liittyy 
haastattelujen kustannustehokkuuteen (Gabard ym., 1997; Milstein ym., 1980; Vargo ym., 1986). Haastat-
telut vievät paljon aikaa haastattelijoina toimivalta opetushenkilökunnalta jopa suhteellisen maltillisilla haki-
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kallista samoista syistä. Haastattelusta voi lähtökohtaisesti ajatella olevan myös hyötyä soveltumattomien 
opiskelijoiden tunnistamisessa, varsinkin tilanteissa, joissa soveltumattomuuden perusteena on lieviä 
psyykkisisiin tekijöihin liittyviä haasteita. Varsinkin korkeakoulutuksen puolella tutkijat, esimerkiksi Taylor 
(1990), ovat kyseenalaistaneet tämänkin perustelun. Jos oppilaitoksen sisäänotto on pieni ja erityisesti jos 
samanaikaisesti hakijajoukko on suuri, haastattelun järjestämiseen kuluvat resurssit ylittävät hyödyn siitä, 
että mahdollisesti muutama yksittäinen soveltumaton hakija saataisiin karsittua pois.

Jotta haastattelun kustannukset olisivat perusteltavissa, on haastattelusta saatava jotain erityistä hyötyä. 
Tyypillisin perustelu haastattelulle osana valintaprosessia on se, että haastattelulla saadaan tietoa hakijan 
ei-kognitiivisista ominaisuuksista, kuten vuorovaikutustaidoista, sosiaalisista taidoista tai persoonallisuu-
desta. Tutkimuskirjallisuuden perusteella näiden ominaisuuksien arviointi haastattelussa on kuitenkin yl-
lättävän haastavaa.

Arvioitsijoiden kykyä tunnistaa hakijoista ne ominaisuudet, joita koulutuksessa tai tehtävässä tarvitaan, on 
kyseenalaistettu. Lisäksi tyypillisesti on merkittävää vaihtelua siinä, minkälaisia tuloksia eri arvioitsijat an-
tavat yksittäiselle haastateltavalle (Posthuma & Noh, 1990). Haastattelijoiden kokemuksella ja koulutuk-
sella on merkitystä, ja on viitteitä siitä, että koulutuksen avulla voidaan ainakin jossain määrin pienentää 
haastattelijoiden välistä vaihtelua arviointituloksissa (Brustman ym., 2010; Griffin & Wilson, 2010; Keenan, 
1978). Kuitenkin käytännössä näitä ongelmia on mahdotonta täysin poistaa (Morris, 1999). Yksi keskeisin 
haastattelun arvioitsijoihin liittyvä haaste on jo aiemmin kuvattu haloefekti, joka syntyy, kun haastattelija yh-
distää jonkin positiivisia tunteita herättävän tekijän haastateltavan ammatillisiin ominaisuuksiin. Esimerkiksi 
hyvässä fyysisessä kunnossa olevaa saatetaan pitää ahkerana. Positiivisen yleistyksen perusteella haas-
tattelija saattaa alkaa tarkastella muitakin asioita ruusunpunaisten linssien läpi. Haloefektin on havaittu 
olevan merkittävä tekijä kaikissa haastatteluihin perustuvissa arviointitilanteissa (Babad ym., 2012; Gordon 
& Lincoln, 1976; Yaozhong, 2009).

Kritiikistä huolimatta haastatteluista on saatu myös positiivisia tuloksia. Yleisesti henkilöarviointiin liittyvän 
tutkimuksen perusteella tiedetään, että haastattelutulosten yhteys työsuoriutumiseen on positiivinen, jos-
kaan ei kovin suuri, ja strukturoiduilla haastatteluilla yhteys on voimakkaampi kuin strukturoimattomilla 
(Schmidt & Hunter, 1998). Goho ja Blackman (2006) tarkastelivat meta-analyysissään haastattelujen yh-
teyttä lääketieteen opinnoissa menestymiseen. Mikäli kriteerinä käytetään akateemista menestymistä, 
tutkimusten perusteella haastattelujen yhteys on positiivinen, mutta heikko: se selittää lääketieteen alalla 
vain 6 prosenttia vaihtelusta (95 % vaihteluväli 3–8 %). Kuitenkin lääketieteen alalla kliinisissä opinnoissa 
menestymisestä haastattelutuloksilla voitiin selittää jopa 17 prosenttia (95 % vaihteluväli 11–22 %) vaih-
telusta, jota voidaan pitää jo ilmiön monimutkaisuus huomioiden hyvänä tuloksena. Toki tämäkin on suh-
teellisen pieni selitysosuus. Vastaavasti opettajankoulutuksen yhteydessä on useita positiivisia tuloksia niin 
sanotusta multiple mini-interview -menetelmästä. Tämä strukturoitu haastattelumenetelmä sisältää paljon 
systemaattisia tekijöitä, joilla pystytään merkittävästi vähentämään haastatteluihin liittyviä ongelmia (Dowell 
ym., 2012; Metsäpelto, Utriainen, ym., 2020; Rees ym., 2016). Vastaavia tuloksia on havaittu myös lääketie-
teen (Ahmed ym., 2014) ja hoitotieteiden alalla (Perkins ym., 2013). Kuitenkin välittömästi tämän jälkeen on 
todettava, että esimerkiksi lääketieteen alalla on myös viime vuosina tutkimuksissa havaittu, että haloefek-
tin aiheuttama harhan riski on edelleen olemassa (Ross ym., 2017). Toisaalta tutkimusten mukaan myös 
haastattelijoiden ominaisuudet vaikuttavat tuloksiin siten, että eri haastattelijajoukoissa hakijoista noin 11 
prosentilla järjestys vaihtuu (Roberts ym., 2010).
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2.3.2 Psykologiset testit ja muut arviointimenetelmät

Termiä psykologinen testaus tai arviointi käytetään tässä kirjallisuuskatsauksessa joustavasti, ja sillä tarkoi-
tetaan kaikkea ei-akateemisten taitojen arviointia tilanteissa, joissa hyödynnetään joko itsearviointimene-
telmiä tai jotain toiminnallista ohjattua tehtävää. Lähtökohtaisesti osa psykologisista arviointimenetelmistä 
on katsottu sellaisiksi, että niiden käyttö edellyttää laillistetun psykologin ammattitaitoa. Kuitenkin rajanveto 
erilaisten arviointimenetelmien käytön ja tulkinnan vaatimien kompetenttivaatimusten välillä on hämärtä-
nyt arviointien yleistyessä työelämässä. On haastava kysymys, miten psykologinen testi määritellään. Käy-
tännössä termi psykologinen testi tai psykologinen arviointimenetelmä sisältää kaikki menetelmät, joissa 
arvioidaan tiettyä psykososiaalista ominaisuutta vakioiduissa olosuhteissa tulosten vertailukelpoisuuden 
takaamiseksi ja verrataan tuloksia joko tiettyyn normit muodostavaan vertailuaineistoon tai mahdollises-
ti johonkin ulkopuoliseen kriteeriin. Puhtaasti teknisiä ominaisuuksia vertailtaessa psykologisten testien 
kattokäsitteen alle voidaan laskea kaikki opiskelijavalinnoissa käytettävät menetelmät lähtien perinteisistä 
valintakokeista aina jonkin pysyvän psykologisen ominaisuuden arviointiin käytettäviin menetelmiin. Voi-
daankin sanoa, että käsitteen psykologinen testi käyttö muodostaa jatkumon (Kline, 2005) sen perusteel-
la, kuinka tyypillisesti jokin tietty arviointimenetelmä nimetään psykologiseksi testiksi. Jatkumo on esitetty 
taulukossa 2, joskin siinä olevat testit ovat esimerkinomaisia eivätkä kata kaikkia mahdollisia testityyppejä. 
Taulukko 2. Psykologisten testien jaottelu sen perusteella, kuinka tyypillisesti termiä ”psykologinen testi” 
käytetään, vaikka psykometrinen taustaperiaate on identtinen (Kline, 2005)

Taulukko 2. Psykologisten testien jaottelu sen perusteella, kuinka tyypillisesti termiä ”psykologinen testi” 
käytetään, vaikka psykometrinen taustaperiaate on identtinen (Kline, 2005)

Keskeisintä luokittelulle on kuitenkin se, että tehtävän tulos on operationalisoitavissa numeerisessa muo-
dossa tai vähintään jonkinlaisena luokkana. Vaikka arvioitava ilmiö ja sen esitysmuoto voikin vaihdella, kaik-
kien menetelmien taustalla oleva psykometrinen testiteoria on lopulta identtinen (Nunnally, 1975), kuten 
on lähtökohtaisesti myös testimenetelmien kehittämisprosessi (Reynolds ym., 2021). Vaikka testimenetel-
mien kehittämiseen kuuluu vaiheita, jotka ovat menetelmien toimivuuden kannalta keskeisiä, kehittämis-
prosessia ei kuitenkaan käsitellä tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkemmin.

Psykologisten arviointimenetelmien käyttöä on kritisoitu alusta alkaen (Eysenck, 1947). Psykologisten ar-
viointimenetelmien käyttöön liittyvät ongelmat koskevat tyypillisesti menetelmien validiteettia (mittaako 
menetelmä sitä ominaisuutta, jota sen väitetään mittaavan) sekä reliabiliteettia (mittauksen tarkkuus). Eri 
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kokeissa keskeisintä tyypillisesti on menetelmän erottelukyky karsintarajan kohdalla, eli menetelmältä vaa-
ditaan sellaista tarkkuutta, että valinnan ulkopuolelle jäävien voidaan riittävällä luotettavuudella arvioida 
poikkeavan valituista. Kaikissa psykologisissa arviointimenetelmissä on mittausvirheitä (Schmidt & Hunter, 
1996), mutta asiaa harvoin huomioidaan opiskelijavalintojen yhteydessä riittävästi.

Perinteisissä valintakokeissa ja esimerkiksi koulukokeissa validiteetin haasteet ovat luonnollisesti vähäisem-
piä, sillä tehtävissä arvioidaan lähtökohtaisesti opetellun materiaalin ja opetetun tiedon hallintaa. Näiden 
asioiden arviointi on abstraktimpiin mitattaviin ominaisuuksiin verrattuna suoraviivaisempaa. Puhuttaessa 
abstrakteista psykologisista ominaisuuksista, kuten persoonallisuudesta, motivaatiosta tai älykkyydestä, 
keskeinen ongelma eri menetelmien validiteetissa on jo aikaisemmin mainittu mittausinvarianssi: arvioi-
daanko menettelemällä samaa asiaa eri populaatioissa, esimerkiksi eri sukupuolilla tai eri kulttuureissa 
(Ziegler, 2020)? Mittausinvarianssiongelma voi esiintyä myös eri ajankohtina, sillä erityisesti kielen muut-
tuminen ajassa saattaa muuttaa merkittävästi sitä, miten tulkitsemme eri tuloksia (Edwards ym., 2018). Ai-
kainvarianssista puhuttaessa yhtenä esimerkkinä voidaan mainita yleistieto, joka käsitteenä on intuitiivisesti 
varsin yksinkertainen, mutta syvällisemmin tarkasteltaessa havaitaan, että eri aikoina yleistiedon käsite on 
hyvinkin erilainen. Siihen, mitä on yleistieto, vaikuttavat useat tekijät peruskoulujen opetussuunnitelmista 
lähtien. 

Aikaisemmin on lyhyesti kuvattu myös normien käsitettä. Perinteisissä valintakokeissa voidaan tulosta aina 
verrata kyseisenä hakukertana hakevien hakijoiden joukkoon. Vastaavasti koulukokeissa tuloksia verrataan 
tyypillisesti opetussuunnitelmaan. Mitä abstraktimpaa ominaisuutta, esimerkiksi persoonallisuutta tai tun-
neälyä, ollaan arvioimassa, sitä merkittävämpää on, kuinka toimiva normiaineisto on olemassa. Normituk-
sella pyritään luomaan testitulokselle järkevä referenssi, jonka perusteella voidaan arvioida, mihin kohtaan 
jakaumaa hakija sijoittuu tietyssä populaatiossa. Tämä tarve on luonnollisesti lähinnä arvioitaessa abst-
rakteja ominaisuuksia, ja perinteistä ennalta opiskeltavan materiaalin hallintaa tai myöhemmin esiteltäviä 
geneerisiä taitoja arvioitaessa voidaan tuloksena saatuja pisteitä hyödyntää valinnassa suoraan. Kuitenkin 
normituksen avulla on myös mahdollista poistaa tuloksesta niin sanonutta artefaktavaihtelua, joka vaikut-
taa tulokseen mutta josta ei olla kiinnostuneita. Esimerkiksi fyysisen kunnon mittauksessa on mahdollista, 
että eri sukupuolilla on omat suoritusrajat, jos sukupuolieroista ei olla perustelluista syistä kiinnostuneita. 
Psykologisten arviointimenetelmien suurin normitukseen liittyvä ongelma on kuitenkin sen määrittäminen, 
mitä vaihtelua halutaan poistaa. Varsinaisessa kliinisessä käytössä olevissa psykologisissa testeissä, joita 
käytetään joskus myös soveltuvuusarviointien yhteydessä, tyypillisin normituskriteeri on sukupuoli ja kogni-
tiivisissa kykytesteissä myös ikä. Kuitenkin esimerkiksi kulttuurierot vaikuttavat usein varsin paljon psyko-
logisten testien tuloksiin, ja on esimerkiksi ehdotettu etnisen taustan huomioimista, koska on huomattu 
sen vääristävän tuloksia jopa kliinisessä tutkimuksessa (Gurland ym., 1992). Toisaalta etnisen taustan huo-
mioiminen saattaa olla mahdotonta lainsäädännön puolesta tai vähintään epäeettistä muista syistä sekä 
yleisesti henkilöstövalinnoissa (Gottfredson, 1994) että myös opiskelijavalinnoissa (Vasquez & Jones, 2006). 
Se, mihin ryhmiin tuloksia verrataan, olisikin aina keskeistä kommunikoida myös hakijoille. Esimerkiksi il-
mailualalla useissa arviointimenetelmissä on kerätty omat normit lentäjien populaatiosta. Tästä esimerk-
kinä on muun muassa Kennedyn ja kollegoiden (2008) tutkimus tarkkaavuuden yläpidon osalta. Näihin 
ilmailunormeihin verrattuna tavallisen keskimääräisen ihmisen tulos olisi erittäin huono, mikä luonnollisesti 
alan luonteen huomioiden on täysin perusteltua, mutta sama tilanne ei automaattisesti päde kaikilla aloilla. 
Psykologiset testit varsinkin laajasti määriteltynä muodostavat kritiikistä huolimatta keskeisen osan sovel-
tuvuusarviointiprosessia. Niiden avulla on mahdollista saada hakijasta nopeasti informaatiota, jonka hank-
kiminen muuten olisi käytännössä mahdotonta tai ainakin veisi huomattavasti resursseja. Standardoitujen 
arviointimenetelmien käyttö luo edellytykset eri hakijoiden vertailulle, joka on keskeistä erityisesti opiske-
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lijavalinnoissa. Huomiota on kuitenkin kiinnitettävä siihen, että käytettävät menetelmät ovat luotettavia 
erityisesti arvioitavassa populaatiossa. Tutkimusten perusteella edellä mainittujen yksittäisten menetelmi-
en yhteys suoriutumiseen opintomenestyksessä tai varsinaisissa työtehtävissä on kuitenkin lopulta varsin 
heikko. 

2.4 Arvioitavat ominaisuudet

2.4.1 Kognitiiviset kykytekijät

Kognitiivinen kyvykkyys, kognitiiviset taidot, kognitiiviset funktiot tai kognitiivinen kapasiteetti ovat määritel-
män mukaan taitoja, joita tarvitaan tiedon hankintaan ja käsittelyyn sekä päätöksentekoon tämän tiedon 
perusteella. Määritelmän mukaan kognitiivinen kyvykkyys kuvaa sitä, kuinka ihmiset oppivat, muistavat ja 
ratkaisevat ongelmia. Sen sijaan kognitiivisen kyvykkyyden ei katsota liittyvän varsinaiseen opittuun tietoon. 
Yleisesti kognitiivisen kyvykkyyden ajatellaan muodostuvan useista osa-aleuista, joita ovat tyypillisesti ha-
vaitsemiskyky, tarkkaavuus, oppimiskyky, päätöksentekokyky ja kielellinen kyvykkyys. 

Kognitiiviset kykytekijät ovat tutkimusten perusteella yksiselitteisesti parhaita ennustajia kaikkien sovel-
tuvuusarviointitutkimusten perusteella riippumatta valittavasta tehtävästä (Schmidt & Hunter, 1998). 
Kognitiivisen kyvykkyyden arviointiin käytettävät menetelmät ovat lähtökohtaisesti tutkimusten perusteella 
validimpia ja reliaabelimpia verrattuna ei-kognitiivisten ominaisuuksien arviointimenetelmiin, ja tutkimus-
kirjallisuus niiden osalta on kattavampaa. Käytännössä kognitiivisten kykyjen kartoitus kuuluu kaikkiin sovel-
tuvuusarviointiprosesseihin tavalla tai toisella, joskin kartoituksen laajuus voi vaihdella. Lisäksi kognitiiviset 
kykytekijöitä koskevat tulokset ovat tyypillisesti varsin stabiileja kulttuurista riippumatta, ainakin kun tarkas-
tellaan länsimaiden tilannetta (Salgado ym., 2003). Tyypillisesti kognitiivista kyvykkyyttä arvioidaan erilaisilla 
standardoiduilla testeillä, joskin myös muiden menetelmien, kuten haastattelun, yhteydessä saatetaan arvi-
oida epäsuorasti kognitiivisiakin osa-alueita. Kuitenkin meta-analyysien perusteella kognitiivisten tekijöiden 
arvioiminen on haastavaa, ja edes opettajat eivät luotettavasti kykene arvioimaan oppilaidensa kognitiivista 
kapasiteettia (Machts ym., 2016).

Yksi keskeinen kysymys kognitiivisen kyvykkyyden arvioinnissa on se, keskitytäänkö yleiseen kognitiiviseen 
kyvykkyyteen, jota voidaan kutsua myös yleiseksi älykkyydeksi, vaiko joihinkin tiettyihin kognitiivisen ky-
vykkyyden osa-alueisiin tai niiden muodostamaan profiiliin. Vaikka yleinen kykytekijä on kaikkein tutkituin, 
on olemassa myös viitteitä siitä, että spesifit osa-alueet voivat olla keskeisimpiä ennustajia myöhemmälle 
menestykselle tietyissä tehtävissä (Lang & Kell, 2020). Kuitenkin tyypillisesti opiskelijavalintoja koskevassa 
tutkimuksessa, varsinkin jos kriteerinä ovat opintomenestykseen liittyvät indikaattorit, yleinen kognitiivinen 
kyvykkyys on katsottu vahvimmaksi ennustavaksi tekijäksi (Vierula ym., 2020).

Yhtenä haasteena kognitiivisten kykyjen arvioinnissa on nähty oppimisvaikutus. Tyypillisesti eri arviointime-
netelmät muistuttavat toisiaan, ja vaikka teoreettisesti kykytekijät ajatellaan varsin stabiileiksi ominaisuuk-
siksi, on selvää, että tietynlainen oppimisvaikutus on mahdollista. Kuitenkin opiskelijavalintoja koskevassa 
kirjallisuudessa oppimisvaikutuksen merkitys on tutkimusten perusteella varsin vähäinen (Lievens ym., 
2007). On kuitenkin havaittu, että vaikka kognitiiviset kykytekijät ovat teoreettisesti varsin stabiileja, yleisesti 
koulutus vaikuttaa kognitiiviseen kyvykkyyteen, joten tämä ominaisuus saattaa muodostaa tulkinnallisen 
haasteen varsinkin silloin, kun arvioidaan hakijoiden kognitiivisia kykytekijöitä toisen asteen valinnoissa 
(Falch & Sandgren Massih, 2011).
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Soveltumattomuuden arviointi ja siten karsinta kognitiivisten kykyjen perusteella ei ole kognitiivisia kykyjä 
käsittelevän tutkimuskirjallisuuden lähtökohta. Ongelmana on se, että ei ole olemassa yksiselitteisiä kogni-
tiivisten kykyjen hylkäämiskriteerejä, puhuttiinpa yleisestä kyvykkyydestä tai spesifeistä osa-alueista. Nämä 
kriteerit on määriteltävä tapauskohtaisesti eri tilanteissa. Tyypillisesti kognitiivisten kykytekijöiden arviointiin 
on varsinkin virallisissa standardoiduissa psykologisissa testeissä olemassa referenssinä toimivat normiai-
neistot, mutta niidenkään käyttö karsintakriteereinä ei ole suotavaa. Lisäksi kognitiiviset kykytekijät ovat 
yhteydessä suoriutumiseen hyvin laaja-alaisesti, eli ne vaikuttavat teorian perusteella osaltaan esimerkiksi 
aikaisempaan opintomenestykseen. Samoja ominaisuuksia saadaan myös osaltaan kartoitettua arvioimalla 
niin sanottuja geneerisiä eli yleisiä akateemisia valmiuksia jopa käyttäen perinteisiä valintakokeita.

2.4.2 Geneeriset taidot

Erityisesti 2000-luvulla on sekä opiskelijavalinnoissa että varsinaisessa opetuksessa korostettu entistä 
enemmän geneerisiä tai yleisiä työelämätaitoja, jotka ovat yhteydessä oppimiskykyyn ja jotka edistävät 
työelämässä tarvittavaa elinikäistä oppimista (Bennett ym., 2000). Näihin geneerisiin tietoihin lasketaan 
tyypillisesti muun muassa kirjallinen ja suullinen ilmaisu, ajanhallinta, ryhmätyöskentelytaidot ja kriittinen 
ajattelu, eivätkä nämä taidot liity suoranaisesti mihinkään tiettyyn alaan tai ainekokonaisuuteen. Kuviossa 4 
on esitetty yleinen kuvaus geneerisistä taidoista mukaillen luokittelua, joka on esitetty Nykäsen ja Tynjälän 
(2012) artikkelissa. Vaikka geneeristen taitojen arviointia opiskelijavalinnoissa ei tyypillisesti ajatella varsi-
naisena soveltuvuuskokeena, sisältävät ne tyypillisesti paljon ominaisuuksia, esimerkiksi kognitiivisia taitoja, 
joita arvioidaan niin sanotuissa perinteisissä soveltuvuuskokeissa.

Viimeisimmän selvityksen perusteella (Ursin ym., 2021) lähes 60 prosentilla suomalaisista korkeakouluopis-
kelijoista geneeriset taidot olivat korkeintaan tyydyttävät ja noin 40 prosentilla vähintään hyvät. Ammatti-
korkeakoulujen opiskelijoiden geneeriset taidot olivat keskimäärin heikommat kuin yliopisto-opiskelijoiden. 
Suomessa tulokset ovat varsin vastaavia kansainvälisten tutkimusten kanssa (Leckey & McGuigan, 1997), 

Kuvio 4. Geneeristen taitojen jaottelu (Nykänen & Tynjälä, 2012)
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eikä tulosta voi pitää erityisen hyvänä. Opiskelijavalintojen kannalta haasteellista tuloksissa oli se, että ge-
neeristen taitojen osaamiseroja keskeisimmin selittivät korkeakouluopiskelijan koulutus- ja sosioekonomi-
seen taustaan liittyvät tekijät. Tutkimus antoi myös viitteitä siitä, että geneeriset taidot kehittyvät jossain 
määrin opintojen aikana (Ursin ym., 2021). Tutkimuksen tulosten perusteella geneeristen taitojen oppimi-
seen on kiinnitettävä huomiota jo alemmilla koulutusasteilla ja koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä. 
Lisäksi on selvitettävä geneeristen taitojen merkitystä opiskelijavalinnoissa. Geneerisiä taitoja kehitettäessä 
on otettava huomioon ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksen erilaiset tavoitteet, ja geneeristen taitojen 
oppimista on tavoitteellisesti tuettava korkeakouluopinnoissa. 

Osaamisperustaiset testit ovat yksi tapa arvioida opiskelijoiden geneeristen taitojen tasoa (Shavelson, 
2020; Hyytinen & Toom, 2019; Shavelson ym., 2018). Niissä opiskelijalle annetaan tyypillisesti tehtävä, jonka 
hän voisi kohdata todellisessa elämässä, esimerkiksi opinnoissa tai työpaikalla. Voidakseen ratkaista teh-
tävän opiskelijan on käytettävä erilaisia geneerisiä taitoja. Opiskelijaa pyydetään esimerkiksi analysoimaan 
eri tietolähteiden tietoa, käyttämään analyysin tuloksia ongelmanratkaisussa ja päättelyssä ja ilmaisemaan 
vastaus, ratkaisuehdotus tai toimintasuositus joko kirjoittamalla tai monivalintatehtävässä valitsemalla oi-
keat vastausvaihtoehdot (Shavelson, 2010; Hyytinen ym., 2015; Shavelson ym., 2018).

Tutkimustuloksia arvioitaessa haasteena on, että hyvin usein geneeristen taitojen arviointi perustuu tutki-
muskirjallisuudessa itsearviointeihin, joita tyypillisesti kerätään haastatteluilla, oppimispäiväkirjoilla tai kyse-
lyillä. Opiskelijalta kysytään esimerkiksi sitä, miten hyvin hän mielestään hallitsee erilaisia geneerisiä taitoja 
tai mitä tietoja hän on oppinut yksittäisen opintojakson tai opintojen aikana (esim. Virtanen & Tynjälä, 2013, 
2018; Tuononen ym., 2017, 2019a, 2019b). Itsearviointien hyvänä puolena on, että niitä on suhteellisen 
helppoa ja kustannustehokasta toteuttaa. Etenkin kyselyillä voidaan parhaimmillaan tavoittaa laaja joukko 
vastaajia. Itsearviointi on toimiva menetelmä, mikäli halutaan selvittää opiskelijan omia näkökulmia, esi-
merkiksi hänen kokemuksiaan, uskomuksiaan ja käsityksiään omasta geneeristen taitojen osaamisestaan. 
Opiskelijan todellisesta taitotasosta ja siitä, miten hän käyttää taitojaan todellisissa tilanteissa, taitojen it-
searvioinnit eivät kuitenkaan luotettavasti kerro. Tutkimukset ovat osoittaneet, että opiskelijoiden on vaikea 
arvioida omaa osaamistaan ja taitotasoaan realistisesti (Tuononen ym., 2017; Tuononen, 2019). Opiskeli-
ja voi yli- tai aliarvioida taitojaan (esim. Hyytinen, Holma, Shavelson & Lindblom-Ylänne, 2014; Hyytinen, 
Postareff & Lindblom-Ylänne, 2020a). Itsearvioinnin perusteella tehty arvio geneerisistä taidoista on täten 
suuntaa antava eikä korvaa osaamisperustaisten testien tuottamaa tietoa opiskelijan taidoista, ja siten it-
searvioinnin käyttö opiskelijavalinnoissa on haasteellista.

Geneeriset taidot ovat tutkimusten perusteella erityisesti opiskelumenestyksen parempia ennustajia ver-
rattuna alakohtaisiin tietoihin, esimerkiksi alakohtaiseen ennakkomateriaaliin. Tällaisia tuloksia on havait-
tu erityisesti psykologiassa (Huws ym., 2006) ja sairaanhoitoalalla (Vierula ym., 2020). Vaikka geneeristen 
taitojen arviointi on tutkimustulosten perusteella varsin lupaava menetelmä, on kiinnitettävä huomiota 
myös niiden haasteisiin erityisesti valintamenettelyissä, jotka ovat karsivia. Tutkimuskirjallisuudesta ei löydy 
lähteitä sille, onko määriteltävissä jokin raja, jota heikommat geneeriset taidot muodostaisivat karsintakri-
teerin. Toisaalta jo lähtökohtaisesti geneeriset taidot poikkeavat useista psykologian alan käsitteistä siitä 
teoreettisesta lähtökohdasta, että niitä on mahdollista kehittää ja niitä voidaan myös koulutuksen aikana 
opettaa. Koulutettavuus tuo eettisen haasteen geneeristen taitojen käyttämisessä karsintamenetelmänä, 
vaikka opiskelijavalintojen työkaluna hyödyt ovatkin tutkimuskirjallisuuden perusteella varsin selkeitä. Tar-
vittavien geneeristen taitojen määrittelyä koskevat myös samat haasteet kuin kaikkien muidenkin soveltu-
vuuden käsitteeseen liittyvien ominaisuuksien määrittelyä. On muun muassa havaittu, että työelämässä, 
esimerkiksi työpaikkailmoitusten yhteydessä, geneerisiä taitoja kuvataan hyvin erilaisin termein kuin miten 
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ne käsitetään korkeakouluissa (Ward ym., 2017), eli tavoitteet eivät kohtaa. Wardin kirjoittajaryhmän (2017) 
mukaan työelämässä geneerisiin taitoihin liittyviä vaatimuksia kuvataan tyypillisesti superlatiiveilla, jotka 
eivät vastaa korkeakoulujen käyttämää terminologiaa.

2.4.3 Ei-kognitiiviset ominaisuudet

Soveltuvuuskokeiden erityisenä hyötynä pidetään tyypillisesti niin kutsuttujen ei-kognitiivisten ominaisuuk-
sien arviointimahdollisuutta. Vaikka kognitiiviset kykytekijät tai tiedot ja taidot ovat tyypillisesti tutkimus-
ten mukaan vahvoja ennustajia myöhemmälle suoriutumiselle opinnoissa ja myöhemmin työelämässä, 
koettu tarve muidenkin ominaisuuksien arvioinnille on vahva. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla 
keskiöön nostetaan usein alalla työskentelevien vuorovaikutustaidot ja persoonallisuus erityisesti lääke-
tieteen alalla (Lievens, 2015). Sairaanhoitoalalla on Suomessa ollut kiinnostusta myös tunneälyn käsitettä 
kohtaan (Talman ym., 2020). Näiden ominaisuuksien korostaminen tuntuu jo lähtökohtaisesti intuitiivisesti 
järkevältä, sillä sekä lääkärin että sairaanhoitajan tehtävät ovat monelta osin ihmissuhdetyötä. Vastaavasti 
ilmailualalla mielenterveyteen liittyvät tekijät muodostavat keskeisen kriteerin turvallisuuden takia, ja sik-
si kiinnostus esimerkiksi persoonallisuustekijöihin on ollut jo pitkään ilmeinen (Garvin, 1995). Vastaavasti 
psykologian ja psykoterapian alalla ei-kognitiiviset tekijät nousevat usein keskusteluun (Roe, 2002), koska 
psykoterapeutin ja potilaan välinen vuorovaikutussuhde ajatellaan yhdeksi keskeisimmäksi hoidon tulok-
sellisuuteen vaikuttavaksi tekijäksi (Constantino ym., 2021; Karver ym., 2018). 

Seuraavassa käsitellään lyhyesti ei-kognitiivisten tekijöiden arviointia soveltuvuusarviointikontekstissa. Kat-
saus on erittäin tiivis, mutta siinä pyritään käsittelemään keskeisimmät ei-kognitiiviset ominaisuudet ja niitä 
koskevan tutkimuksen päätulokset. Aihepiirin laajuuden takia jokaisesta yksittäisestä kohdasta voisi kirjoit-
taa oman kirjallisuuskatsauksensa jokaiselle alalle erikseen. Aihealueet on kuitenkin pyritty valitsemaan 
siten, että eri alojen ja eri ominaisuuksien keskeisimmät tulokset saadaan kuvattua.

Persoonallisuus

Yksi yleisimmin soveltuvuusarviointeihin liitetty osa-alue on persoonallisuus ja sen sopivuus hakukohtee-
na olevaan tehtävään. Keskeisimpänä ajatuksena on, että tiettyjen positiivisten ja myös negatiivisten omi-
naisuuksien huomioiminen valintaprosessin aikana yhtenä valintakriteerinä tuottaisi pitkän aikavälin etuja, 
esimerkiksi terveydenhuoltoalalla parempaa vuorovaikutusta potilaiden kanssa (Powis, 2009). Ilmailualalla 
keskeistä on psykologisten riskitekijöiden huomioiminen jo valintavaiheessa (Garvin, 1995). 

Persoonallisuustekijöiden käyttö opiskelijavalinnoissa on haastava aihealue. Persoonallisuuspiirteet ajatel-
laan lähtökohtaisesti teorian mukaan varsin pysyviksi ominaisuuksiksi, jotka vakiintuvat varhaisen nuoruu-
den aikana. Kuitenkin viimeisimmissä tutkimuksissa on havaittu, että persoonallisuuspiirteet tai ainakin nii-
den mitattava ilmiasu voivat muuttua, vaikka jonkinlainen pysyvä osa olisikin olemassa (Damian ym., 2019). 
Tämä mahdollinen kehitysprosessi tuottaa hankaluuksia, kun persoonallisuustekijöitä käytetään karsinnan 
kriteerinä. Tyypillisesti opiskelijavalinnoissa hakijapopulaatio on kuitenkin lopulta varsin nuorta: toisen as-
teen koulutuksessa tavallisimmin 15–16-vuotiaita ja korkeakouluhakijoissa 18–20-vuotaita. Olisikin syytä 
huomioida, että persoonallisuuspiirteiden pysyvä osa ei välttämättä ole vielä varsinkaan nuoremmassa 
ikäryhmässä vakiintunut. 
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Persoonallisuuden yhteys opintomenetykseen tai myöhemmin työssä menestymiseen myös vaihtelee ala-
kohtaisesti, vaikka tutkimusten perusteella tietyt persoonallisuuspiirteet nousevat varsin toistuvasti muita 
keskeisimmiksi. Tällainen piirre on erityisesti tunnollisuus, joka kuuluu niin sanottuun viiden suuren persoo-
nallisuuspiirteen teoriaan. Määritelmän mukaan tunnolliset ovat tavallista harkitsevampia, kurinalaisempia 
ja järjestelmällisempiä. Heillä on myös keskimääräistä parempi organisointikyky ja keskimäärin hieman vä-
hemmän neuroottisuutta. Tämä jo intuitiivisesti selittää yhteyden erityisesti opintomenestykseen, joka on 
tutkimuksissa yksi keskeisin kriteeri.

Persoonallisuuden arviointi perustuu tyypillisesti aina itsearviointiin tai haastattelumenetelmiin. Näiden ar-
viointimenetelmien ongelmat ovat psykologia tieteessä tunnettuja, ja niistä suurin on itsearviointimenetel-
missä niin sanottu sosiaalisti suotava vastaaminen. Sosiaalisesti suotava vastaaminen vaikuttaa tutkimus-
ten perusteella merkittävästi itsearviointimenetelmissä arvioitavasta persoonallisuuspiirteestä saatavaan 
mittaustulokseen, joskaan se ei suurissa aineistoissa heikennä menetelmien ennustevoimaa (Paunonen 
& LeBel, 2012). Tämä selittänee tutkimuskirjallisuuden varsin ristiriitaiset tulokset sosiaalisesti suotavan 
vastaamisen vaikutuksesta, sillä osa tuloksista viittaa siihen, että sosiaalisesti suotava vastaaminen ei olisi 
ongelma arviointimenetelmien ennustekyvyn kannalta (Holden & Passey, 2010; Kurtz ym., 2008). On kui-
tenkin huomioitava, että tyypillisesti opiskelijavalinnoissa tuloksia arvioidaan aina yksilötasolla ja hakijoiden 
tulokset joudutaan suhteuttamaan toisiinsa. Silloin sosiaalisesti suotavan vastaamisen vaikutus ei lähtö-
kohtaisesti kumoudu samalla tavalla kuin tilastollisissa tutkimuksissa, joissa persoonallisuuden ja erilaisten 
kriteeritekijöiden yhteyksiä tarkastellaan keskiarvojen perusteella.

Tunneäly

Tunneäly (emotional intelligence) määritellään tyypillisesti kyvyksi tunnistaa, ymmärtää ja hallita tunteita 
sekä käyttää niitä asianmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Määritelmän mukaan henkilöllä, jolla 
on korkea tunneäly, on kykyä tunnistaa ja nimetä omat ja muiden tunteet ja käyttää tätä tietoa asianmu-
kaisesti käyttäytymisensä ohjaamiseen (Goleman, 2001; Salovey & Mayer, 1990). Tunneäly on saanut viime 
vuosina paljon huomiota työ- ja organisaatiopsykologian alueella, ja se on käsitteenä herättänyt kiinnos-
tusta myös opiskelijavalinnoissa, erityisesti terveydenhuollon sairaanhoitajakoulutuksissa (Jones-Schenk & 
Harper, 2014; Zysberg ym., 2011). 

Käytännössä tunneälyn samoin kuin kaikkien ei-kognitiivisten tekijöiden käyttöön opiskelijavalintojen kritee-
rinä liittyy merkittäviä haasteita. Määritelmästään huolimatta tyypillisesti suurin osa tunneälyyn liittyvästä 
tutkimuksesta ei koske varsinaisesti kyvykkyyteen tai älykkyyteen liittyvää tunneälyä vaan pikemminkin niin 
sanottua piirretunneälyä (Petrides, 2010). Piirretunneäly on pikemminkin tunteisiin liittyvä persoonallisuus-
piirreteoria kuin varsinainen kyky, johon termi tunneäly tai tunneälykkyys vahvasti viittaisi. Kuitenkin itsear-
viointimenetelmiin liittyvät yleisesti tunnetut ja jo aikaisemmin persoonallisuuden arvioinnin yhteydessä 
mainitut ongelmat. 

Erityisesti sairaanhoitajakoulutuksen yhteydessä tunneälyn hyödyntämistä opiskelijavalinnoissa koskevat 
tulokset ovat olleet lupaavia, joskin alustavia. Erityisesti tunneäly on linkitetty stressinsietokykyyn ja parem-
paan ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, joka ymmärrettävästi on ajateltu hoitoalalla erityisen merkittä-
väksi tekijäksi (Jones-Schenk & Harper, 2014). Tutkimusten perusteella on varsin vahvoja tuloksia siitä, että 
sairaanhoitajaopiskelijoiden välillä on lähtökohtaisesti tunneälyn eri komponenteissa vaihtelua (Talman 
ym., 2020). Kaikki positiivisiakin tuloksia esittävät tutkimukset toteavat yksiselitteisesti, että nykyinen tieto 

27       Tutkimus oppilaitosten soveltuvuusarvioinnin käytännöistä 2021



ei riitä määrittämään tunneälylle selkeitä kriteeritasoja, joiden avulla voitaisiin määritellä rajat esimerkiksi 
siihen, että tunneälyä voitaisiin käyttää karsinnan kriteerinä. Tutkimustulokset eivät myöskään ole täysin yk-
siselitteisiä, ja on myös esitetty suurilla aineistoilla tuloksia, että tunneäly ei ole ollut terveydenhuoltoalalla 
yhteydessä opiskelijoiden suoriutumiseen hoitotyössä (Stenhouse ym., 2016). Tosin samassa tutkimukses-
sa havaittiin heikomman tunneälyn yhteys opintojen keskeytymiseen. Kokonaisuudessaan kaikki havaitut 
yhteydet ovat kuitenkin varsin pieniä, mikä puhuu sen puolesta, että tunneäly on karsivana tekijänä varsin 
haastava. Kuitenkin yhtenä tekijänä muiden joukossa sillä voi olla oma paikkansa. 

Motivaatio

Motivaation ja alalle motivoituneisuuden kartoittaminen on yksi keskeisimpiä tekijöitä, joilla perusteellaan 
soveltuvuusarviointeja. Motivaation yhteyttä on tutkittu erityisesti akateemiseen suoriutumiseen korkea-
kouluissa, ja se on yksi suoriutumisen keskeinen indikaattori (Gupta & Mili, 2017; Steinmayr ym., 2019). 
Useimmiten opiskelijavalinnoissa yhtenä tavoitteena onkin valita kaikkein motivoituneimmat opiskelijat, ja 
motivaatiota tyypillisesti arvostetaan yhtenä keskeisenä ei-kognitiivisena tekijänä resilienssin, ahkeruuden 
ja rehellisyyden lisäksi myös opetushenkilökunnan keskuudessa (Suart ym., 2019).

Motivaation arviointi erityisesti opiskelijavalintatilanteissa mutta myös yleisesti akateemisessa ympäristös-
sä on haastavaa. Tutkimuksissa onkin kritisoitu erityisesti itsearviointiin perustuvia menetelmiä, jotka voivat 
olla sekä kyselylomakkeita että haastattelupohjaisia (Fulmer & Frijters, 2009). Näyttää siltä, ettei niin sanottu 
monimenetelmällisyys eli usean eri tiedonhankintamenetelmän käyttö, kuten itsearviointilomakkeiden ja 
haastattelumenetelmien yhdistäminen, myöskään ratkaise näitä haasteita (Elliott, 2004). Arviointiin liittyvät 
haasteet tekevät motivaation tai sen puutteen käyttämisestä karsintakriteerinä varsin vaikeaa. Koska moti-
vaatio on moniulotteinen ja usein tilannesidonnainen, ei tutkimuskirjallisuuden perusteella ole viitearvoja 
sille, milloin henkilö ei olisi motivaation puutteensa vuoksi soveltuva tiettyyn koulutukseen. Tämä ei kui-
tenkaan varsinaisesti vähennä motivaation merkitystä osana valintaprosessia, mutta se heikentää usein 
julkisessa keskustelussa esiintyviä perusteluja motivaation käytöstä karsivana tekijänä. Lisäksi varsinkin kor-
keakouluissa hakijoiden motiivit hakeutua tiettyyn oppilaitokseen perustuvat usein muihin taustatekijöihin, 
kuten opiskelupaikan läheisyyteen, kuin varsinaisiin alakohtaisiin motivaatiotekijöihin (Wouters ym., 2017b).
 
Motivaation arvioinnin tekee haastavaksi myös se, että arviointiin vaikuttavat voimakkaasti hakijajoukon 
ominaisuudet. Erityisesti aloilla, joihin on haastava päästä, hakijajoukko on huomattavan homogeeninen 
ja arviointimenetelmien tarkkuus ei ole riittävä erottelemaan hakijoita toisistaan. Esimerkiksi lääketieteen 
alalla tutkimuskirjallisuuden mukaan hakijajoukko on tyypillisesti keskimäärin jo niin motivoitunutta, että eri 
valintamenetelmillä ei motivaation suhteen juurikaan ole vaikutusta tai vaikutus on varsin pieni (Wouters 
ym., 2016). Australialaisessa Adelaiden yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa vertailtiin hammaslääketieteen 
alan opiskelijavalintakriteerien muutoksen vaikutusta, kun siirryttiin puhtaasti akateemisten kykyjen arvi-
oinnista enemmän soveltuvuutta korostavaksi, eikä havaittu eroja valittujen opiskelijoiden motivaation eikä 
minkään muunkaan kriteerin perusteella (Gardner & Roberts‐Thomson, 2014). Edellä mainitut tulokset 
eivät kuitenkaan automaattisesti ole yleistettävissä muille aloille tai eri maihin erilaisten kulttuurillisten ja 
koulutusjärjestelmiin liittyvien erojen takia. Erityisen haastavaa on yleistää tuloksia suomalaisiin toisen as-
teen ammatillisiin koulutuksiin, joissa hakijapopulaatio on hyvinkin erilainen. Hakijapopulaation vaikutusta 
opiskelijavalintoihin käsitellään vielä tarkemmin tässä kirjallisuuskatsauksessa esiintyvyysharhaa käsittele-
vässä alaluvussa. Kuitenkin kaikesta huolimatta motivaation arviointi voi tutkimusten perusteella olla yksi 
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hyvä kriteeri arvioida valintojen onnistumista yleisesti sen jälkeen, kun opiskelijavalinnat on toteutettu tie-
tyn vuoden osalta jopa hakupainealoilla, kuten lääketieteessä (Nieuwhof ym., 2004). 

Motivaatio vaikuttaa myös suoraan hakuprosessiin ja siinä menestymiseen. Varsinkin suosituimmilla eli 
niin sanotuilla hakupainealoilla, kuten lääketieteessä, oikeustieteessä, psykologiassa sekä esimerkiksi ilmai-
lualalla, jo itse hakuprosessiin osallistuminen ja siitä selviäminen on motivaation indikaattori. Suomalaisen 
tutkimuksen mukaan lääketieteen alalla hakijat, joilla on taustallaan jo jokin terveysalan tutkinto, muodos-
tavat aivan oman opiskelijajoukkonsa, joka poikkesi merkittävästi opintoihin sitoutumiseltaan ja työorien-
taatioltaan muista ilman taustatutkintoa valituista opiskelijoista (Kronqvist ym., 2007). He olivat sekä teoria- 
että kliinisissä opinnoissa motivoituneempia, ja heidän työelämäorientaationsa oli vahvempi.

Sosiaaliset taidot ja paineensietokyky

Sosiaaliset taidot ja paineensietokyky ovat suotuisia ominaisuuksia useilla aloilla, ja erityisesti niiden merki-
tys korostuu aloilla, jotka kuuluvat SORA-lainsäädännön piiriin. Painotus on ymmärrettävä, sillä tutkimusten 
perusteella näillä aloilla työ on psyykkisesti kaikkein kuormittavinta (Cooper ym., 1987).

Soveltuvuusarvioinnin menetelmistä erityisesti haastattelun merkitystä perustellaan tyypillisesti juuri sosi-
aalisten taitojen ja paineensietokyvyn arvioinnin tarpeella (Fraser, 2012). Opiskelijavalintojen kannalta sekä 
paineensietokyvyn että yleisesti sosiaalisten taitojen luotettava arviointi on kuitenkin vaikeaa erityisesti ti-
lanteissa, joissa näitä käytetään poissulkevana karsintakriteerinä. Eräs arvioinnin haaste on se, että sosiaa-
lisia taitoja ja erityisesti paineensietokykyä mitattaessa useat muutkin tekijät vaikuttavat, ja nämä käsitteet 
ovat päällekkäisiä muidenkin arvioitavien ilmiöiden kanssa. Paineensietokykyä voidaan usein arvioida aika-
paineistetuilla tehtävillä tai erilaisilla tehtäväsimulaatioilla, joskin jälkimmäiset ovat harvinaisia oppilaitos-
ten valintaprosesseissa. Sosiaaliset taidot ja erityisesti kommunikaatiotaidot taas ovat yhteydessä yleiseen 
kielelliseen kyvykkyyteen. Käytännössä näitä ominaisuuksia ei arvioida millään varsinaisella asteikolla, vaan 
niiden arviointi sisältyy soveltuvuusarviointiprosessiin ilman tarkkaa määrittelyä esimerkiksi tehtävän kan-
nalta vaadittavasta profiilista (Callwood ym., 2018).

Valintojen kannalta on myös erittäin ongelmallista, että paineensietokyky ja sosiaaliset taidot ovat aina-
kin jossain määrin ominaisuuksia, jotka kehittyvät tai voivat kehittyä elämän aikana, erityisesti jos niitä ak-
tiivisesti harjoitellaan esimerkiksi opinnoissa (Powell & Pearson, 1980). Ominaisuuksien kehittyminen voi 
asettaa eri-ikäiset hakijat eriarvoiseen asemaan, ja lisäksi on eettinen haaste pohtia sitä, missä määrin on 
hyväksyttävää käyttää karsintakriteerinä kehittyviä ominaisuuksia. Ominaisuudet ovat luonteeltaan myös 
varsin tilannesidonnaisia, joten niiden ilmeneminen voi vaihdella merkittävästi valintatilanteen ja varsinais-
ten opintojen tai työelämän välillä. Ei myöskään ole eettistä vyöryttää kaikkia työelämän haasteita ainoas-
taan yksilön vastuulle. Esimerkiksi lääketieteen alalla on havaittu, että monet lääkärin ammattiin liittyvät 
kuormittavat tekijät aiheutuvat pikemminkin työympäristöstä ja ovat muuttuneet vuosien varrella. Näin voi-
kin kysyä, kuinka pitkään on eettistä valita opiskelijavalinnoilla henkilöitä, jotka soveltuvat tiettyyn tehtävään, 
kun tehtävä ulkoisten vaatimusten perusteella muuttuu haastavammaksi entistä useammalle. 

Operationalisoinnin haasteista huolimatta on kuitenkin myös tuloksia, että monimenetelmällisyyttä hyödyt-
tävä valinta on yhteydessä opiskelijoiden vahvempaan psykologiseen hyvinvointiin (Yusoff ym., 2012), joskin 
tyypillisesti tutkimuksissa psykologisen hyvinvoinnin määrittely on varsin kapea ja erot eri valintatapojen 
välillä ovat efektiltään tyypillisesti pieniä. Siksi lisätutkimusta tarvitaan. Hakijajoukon valikoituminen on myös 
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merkittävä arviointiin vaikuttava tekijä. Mitä valikoituneempi hakijajoukko on jo lähtökohtaisesti esimerkik-
si akateemisten valmiuksien tai muun vastaavan osaamisen perusteella, sitä pienempi vaikuttaa olevan 
ei-akateemisten taitojen arvioinnin vaikutus (Niessen & Meijer, 2016).

Integriteetin testaus ja taustatarkastukset

Hakijoiden integriteetin eli luotettavuuden tai rehellisyyden arviointi ja taustoihin liittyvät tarkastukset ovat 
tyypillisesti myös usein osa soveltuvuuden arviointia, joskin Suomessa ne ovat opiskelijavalinnoissa harvi-
naisempia ja niitä tehdään epäsuoremmin kuin useissa muissa maissa. Soveltumattomuuden arvioinnin 
näkökulmasta useissa koulutuksissa luonnollisesti tarkastetaan hakijoiden rikostausta, esimerkiksi tehtä-
vissä, joissa työskennellään alaikäisten lasten kanssa. Vastaavasti huumausainetestauksen voidaan ajatel-
la kuuluvan tähän kategoriaan. Tällainen tiedonhankinta on kuitenkin keskeisesti tehtäväanalyysiin liittyvä 
kysymys. Ovatko henkilöhistoriassa olevat mahdolliset poissulkukriteerit tehtävän kannalta relevantteja ja 
toteutetaanko selvitys lainsäädännön vaatimalla tavalla? Tässä katsauksessa taustaselvitykseen liitetään 
pikemminkin sellaisia menetelmiä kuin esseemuotoiset omaelämänkerralliset kirjoitustehtävät ja haastat-
telujen yhteydessä tehtävä taustakartoitus.  

Soveltuvuusarvioinnin yhteydessä tehtävä taustakartoitus on lähtökohtaisesti haastavaa silloin, kun kartoi-
tus ei koske selkeitä karsintakriteerejä, kuten rikostaustaa, tai selkeitä opiskeluvalmiuksiin liittyviä tekijöitä, 
kuten hakukelpoisuuden kriteerien täyttymistä tai yleisesti akateemisia valmiuksia. Arviointikriteerien mää-
rittäminen yhdenmukaisiksi on tyypillisesti vaikeaa, ja on suuri riski, että arviointikriteeristö suosii jotain 
tiettyä taustaryhmää tai tuottaa piilotetut kiintiöt. Silloin hakijat kiintiöidään jonkin taustatekijän suhteen 
tavalla, joka ei ole täysin läpinäkyvä (Razack ym., 2015). Vastaavasti ennakkoon vaadittavat esseet omasta 
taustasta tai suosituskirjeet voivat olla ongelmallisia hakijoiden yhdenvertaisuuden kannalta, sillä kansain-
välisesti on havaittu, että niiden muotoilussa hakijat saattavat hankkia ulkopuolista apua, mikä heikentää 
niihin perustuvan arvioinnin luotettavuutta (Genovese ym., 2015). Murphy ja kollegat (2009) havaitsivat me-
ta-analyysissään, että tällaisten henkilökohtaisten tiedonantojen ennustevoima yleisesti opiskelijavalintojen 
yhteydessä ei ollut käytännössä ollenkaan yhteydessä myöhempään suoriutumisen arviointiin ja heikotkin 
yhteydet hävisivät täysin, kun aikaisempi akateeminen suoriutuminen oli huomioitu. Vaikka karsivan valin-
nan kannalta hyöty on minimaalinen ja yleisesti tutkimusten perusteella näillä menetelmillä ei ole juurikaan 
positiivista ennustearvoa, on mahdollista, että tällaisesta taustainformaatiosta on myös hyötyä tilanteissa, 
joissa valinnan yhteydessä hakija ohjataan jollekin tietylle ohjaajalle tai vastaavalle, esimerkiksi omaan tera-
piaan psykoterapiakoulutuksessa. Tutkimusperustaista näyttöä tästä ei kuitenkaan juuri ole. 

Tiedossa ei ole, että integriteettitestausta käytettäisiin systemaattisesti Suomessa soveltuvuusarviointien 
yhteydessä. Kuitenkin useat psykologiset arviointimenetelmät, joita käytetään esimerkiksi Suomessakin il-
mailualan valinnoissa ja joilla arvioidaan varsinkin ei-kognitiivisia ominaisuuksia, sisältävät tällaisia valhes-
kaaloja. Vastaavia ominaisuuksia voidaan pyrkiä kartoittamaan myös haastattelun yhteydessä esimerkiksi 
haastattelussa annettavilla tehtävillä. Kuitenkin nämä tilanteet rajoittuvat pääosin psykologiseen soveltu-
vuusarviointiin. Integriteettitestit sisältävät tyypillisesti kaksi osa-aluetta (Berry ym., 2007). Ensimmäisessä 
keskitytään asenteisiin ja ajatuksiin epärehellistä toimintaa, kuten varastamista tai valehtelua kohtaan, ja 
toisessa osassa keskitytään arvioimaan havaituista tilanteista raportoimiseen ja tunnustamiseen liittyviä 
tekijöitä.  
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Meta-analyysien perusteella integriteettitesteillä on pieni positiivinen yhteys suoriutumiseen yleisesti hen-
kilöstövalintatilanteissa (Ones ym., 1993). Kuitenkin tämä yhteys on edellä mainitun meta-analyysin pe-
rusteella varsin heikko, ja sen perusteella integriteettitestaus ei ainakaan yksinään voi muodostaa karsin-
taperustetta. Lisäksi tutkimuksista tiedetään, että yleiset integriteettitestit ovat itse asiassa monia muita 
ei-kognitiivisia ominaisuuksia arvioivia menetelmiä herkempiä sosiaalisesti suotavalle vastaamiselle ja niissä 
on suuri riski, että hakija kykenee tunnistamaan, mitä arviointimenetelmällä yritetään kartoittaa, ja siten 
arviointimenetelmien luotettavuus vähenee merkittävästi (König ym., 2006). Tarvetta tällaiselle arviolle on 
myös kyseenalaistettu, koska yleisesti valintatilanteissa hakijat ovat tutkimusten perusteella lähtökohtai-
sesti varsin rehellisiä (Donovan ym., 2014). On kuitenkin huomattava, että tulokset koskevat niin sanotuissa 
normaaleissa työnhakutilanteissa tehtäviä soveltuvuusarviointeja ja yleistettävyys erityisesti korkean pa-
noksen opiskelijavalintoihin on avoin kysymys. 

Monimenetelmällisyys

Soveltuvuusarvioinnit ovat luonteeltaan monimenetelmällisiä, ja harvoin tarkastellaan ainoastaan yhtä 
tiettyä arviointimenetelmää ja tehdään lopullisia valintapäätöksiä joko hakijan soveltuvuudesta tai sovel-
tumattomuudesta yhden tuloksen perusteella. Tosin tietyissä tilanteissa on mahdollista, että yksittäisen 
menetelmän antama hälyttävä tulos voi muodostaa hylkäyskriteerin. Haasteena monimenetelmällisyydes-
sä on jälleen kerran karsintakriteerien määrittäminen. Suurin osa tutkimuskirjallisuudesta käsittelee tietyn 
valintamenetelmän tuottamaa lisäarvoa. Tutkimusta siitä, minkälainen profiili hakijalla tulisi olla, jotta hänet 
voitaisiin arvioida soveltuvaksi tai soveltumattomaksi, ei käytännössä ole millään alalla ainakaan julkaistussa 
kirjallisuudessa. Ainoa poikkeus on ilmailuala, jonka piirissä on tehty varsin kattavaa tutkimusta erilaisista 
profiileista sekä kognitiivisista ja ei-kognitiivisista ominaisuuksista (Boyd ym., 2005).

Tutkimuskirjallisuudessa on olemassa ehdotuksia siitä, miten opiskelijavalinnoissa voitaisiin hyödyntää 
moniulotteista päätöksentekoa. Yeh (2003) esitteli tutkimuksessaan algoritmin monipiirteiseen päätöksen-
tekoon opiskelijavalinnoissa, ja erilaisia algoritmiperustaisia valintatapoja on esitetty muitakin (Leyva López, 
2005). Tässä kirjallisuuskatsauksessa ei käydä näitä algoritmeja sen tarkemmin läpi, vaan kiinnostunut-
ta lukijaa kehotetaan tutustumaan kirjallisuuteen. Käytännössä näitä menetelmiä ei tiettävästi erityisesti 
hyödynnetä, vaan eri menetelmien painotukset perustuvat käytännön kokemukseen ja enemmän tai vä-
hemmän valistuneeseen arvaukseen. Systemaattisen painotuksen puute voi olla ongelmallista. Kuitenkin 
on ymmärrettävää, että systemaattinen tutkimus aiheesta ja ennen kaikkea tutkimuksen hyödyntäminen 
on vähäistä, sillä arvioitavien ominaisuuksien valinta, menetelmien valinta ja se, mitkä tekijät ovat lopulta 
tärkeämpiä kuin toiset, vaihtelee alakohtaisesti erittäin voimakkaasti ja niihin vaikuttavat sekä käytettävät 
resurssit että hakijapopulaatio.

2.4.4 Valmistautuminen soveltuvuuskokeisiin

Usein sanotaan, että soveltuvuuskokeisiin ei voi valmistautua ja että tämä ehkäisisi esimerkiksi valmennus-
kurssien toimintaa. Aikaisemman tutkimuksen perusteella tämä ei ole yksiselitteisesti totta, vaan soveltu-
vuusarviointiprosessissa on useita elementtejä, joihin voi valmentautua (mm. Griffin, 2018; Hausknecht 
ym., 2007; Kulik ym., 1984). 
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Kleinmann ja kollegat (2011) ovat esittäneet, että yksi keskeisimmistä syistä, miksi soveltuvuusarvioinnissa 
käytettävät erityisesti ei-kognitiiviset tekijät on havaittu toimiviksi osassa tutkimuksista, on hakijoiden kyky 
tunnistaa arvioitavat kriteerit (ability to correctly identify the criteria, ATIC). Tämä kyky on teoreettisesti lä-
hellä sosiaalisesti suotavaa vastaamista, mutta sitä ei yleisesti havaita sen tunnistamiseen suunnitelluissa 
mittareissa ja se ennustaa kaikissa arviointimenetelmissä menestymistä (König ym., 2007; Melchers ym., 
2012). Griffin (2014) esitti tutkimuksessaan teoreettisen mallin, joka linkittää kyvyn tunnistaa arvioitavat 
kriteerit testisuoriutumiseen. Malli on esitetty kuviossa 5.

Griffinin (2014) mallin merkitys opiskelijavalinnoissa on erityisesti se, että sen avulla on mahdollista selittää 
ainakin osittain ristiriitaiset tulokset, joita soveltuvuusarviointitutkimuksessa on havaittu ei-kognitiivisten 
ominaisuuksien osalta. Ei-kognitiivisten ominaisuuksien arviointi on intuitiivisesti erittäin merkityksellistä 
useissa eri koulutusohjelmissa, mutta tutkimusten perusteella niiden merkitys on lopulta vähäinen erityi-
sesti niin sanotuissa korkeiden panosten hauissa, joissa sisäänpääsyprosentit ovat pieniä ja karsinta on 
tiukka. Kognitiivinen kyvykkyys kasvattaa todennäköisyyttä sille, että hakija kykenee tunnistamaan arvioin-
nissa vaadittavat kriteerit. Tämä saattaa osittain selittää sen, että kognitiiviset kykytekijät nousevat tyypil-
lisesti keskeisimmiksi ennustajiksi kaikessa soveltuvuuteen liittyvässä tutkimuksessa. Vastaavasti mallissa 
sosiaalisen kyvykkyyden on havaittu olevan vahvassa yhteydessä parempaan suoriutumiseen erilaisissa 
soveltuvuusarvioineissa käytettävissä menetelmissä (Salgado & Moscoso, 2002). Sosiaalinen kyvykkyys ja 
kognitiivinen kyvykkyys ovat luonnollisesti ominaisuuksia, jotka ovat suotavia. Usein niiden ajatellaan ole-
van keskeisiä koulutuksissa ja myöhemmin työtehtävissä menestymisen indikaattoreita, ja niitä yritetään 
tyypillisesti arvioida suoraan useimmissa soveltuvuusarvioinneissa. Kuitenkin tässä asiayhteydessä niiden 
vaikutus heikentää soveltuvuusarvioinnin luotettavuutta, sillä hakijat, joilla nämä kyvykkyydet ovat vahvoja, 
kykenevät paremmin tunnistamaan arvioitavat kriteerit ja tuomaan esiin näitä kriteerejä vastaavia vihjeitä 
esimerkiksi haastattelutilanteissa riippumatta siitä, minkälaiset ominaisuudet heillä lopulta onkaan. Lisäksi 
he pystyvät paremmin valmistautumaan arviointitilanteisiin. Näin soveltuvuusarviointi ei tarjoakaan lähtö-
kohtaisesti niin luotettavaa tietoa muista varsinaisesti arvioitavista ominaisuuksista.

Kuvio 5. Malli valintamenestyksen ja kriteerien tunnistamisen välillä sekä kriteerin 
tunnistamiskykyyn vaikuttavat tekijät (Griffin, 2014)

Kognitiivinen kyvykkyys Sosiaalinen kyvykkyys Arviointiin  
valmistautuminen

Kyky tunnistaa kriteeri

Vaikutelman luonti 
ja sosiaalinen  

suotavuus

Valintamenestys
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Soveltuvuusarviointiin valmistautuminen voi sisältää useita erilaisia tekniikkoja, kuten aiheita käsittelevään 
kirjallisuuteen tutustuminen esimerkiksi verkossa, muiden hakijoiden tai asiantuntijoiden kanssa keskus-
telu tai koko ajan yleistyvät kaupalliset valmennuskurssit (Lievens, 2013). Suurin osa valmistautumiseen 
liittyvää tutkimusta koskee haastattelua ja on näyttöä siitä, että valmistautumisella on suoritusta parantava 
vaikutus (Maurer ym., 1998; Maurer ym., 2001; Tross & Maurer, 2008), joskin tältä osin on esitetty myös 
tuloksia, että harjoittelun vaikutus olisi lopulta varsin pieni (Campion & Campion, 1987; Griffin ym., 2008). 
Kuitenkin pienempää harjoitusvaikutusta koskevat tutkimukset käsittelevät varsin spesifejä tilanteita, joissa 
haun panokset ovat varsin suuria, kuten opiskelijavalinnoissa hakupainealoilla tai henkilöstön rekrytoinnis-
sa johtotehtäviin. Erityisen tärkeä havainto on se, että valmentautuminen lisää tietoa haastatteluprosessis-
ta ja tämä tieto selittää täydellisesti valmentautumisen ja arvioinnin lopputuloksen välistä yhteyttä (Tross & 
Maurer, 2008). 

Varsinkin hakupainealoilla on keskeistä arvioida valmentautumisen vaikutusta soveltuvuusarvioinnin tulok-
seen. Soveltuvuusarvioinnissa lähtökohtainen ajatusmalli on, että arvioitavat ominaisuudet liittyvät olemas-
sa oleviin valmiuksiin, jotka ovat varsin pysyviä ja muuttumattomia. Siten soveltuvuusarviointi vähentäisi 
esimerkiksi valmennuskurssien merkitystä, joiden usein ajatellaan eriarvoistavan hakijoita, sillä ne kasvat-
tavat sosioekonomisen aseman vaikutusta. Kuitenkin tutkimusten perusteella kansainvälisesti esimerkiksi 
lääketieteen alalla yli puolet hakijoista on osallistunut jonkinlaiseen kaupalliseen valmennukseen, vaikka 
valintamenettelynä olisi soveltuvuusarviointi (Griffin ym., 2008). Valmistautumisen tarve korkean panok-
sen hakuprosesseissa lisääkin riskiä, että arviointiprosessin aikana arvioitavat ovat eriarvoisessa asemassa. 
Yksi esimerkki eriarvoisesta asemasta on Reiterin ja kollegoiden (2006) havainto, että eräässä tilanteessa 
multiple mini interview -menetelmän kysymykset julkaistiin verkossa seitsemän minuuttia ensimmäisten 
haastattelujen päättymisen jälkeen.

Kuten edellä on esitetty, soveltuvuusarviointimenetelmiin on mahdollista valmentautua. Se kuinka suuri 
valmistautumisen ongelma lopulta on, riippuu vahvasti soveltuvuusarvioinnin tarkoituksesta. Positiivisen 
tulkinnan mukaan valmistautuminen ei juurikaan poikkea valmentautumisesta valintamenettelyyn, esi-
merkiksi ennakkomateriaalia sisältävään valintakokeeseen, jossa arvioidaan puhtaasti akateemisia opitta-
via taitoja. Kuitenkin on selvää, että valmentautuminen tuottaa potentiaalisesti eriarvoistavan tilanteen, 
jossa soveltuvuusarvioinnin lopputulokseen vaikuttavat merkittävästi hakijan sosioekonomiset taustateki-
jät. Erityisen haastava tilanne on silloin, kun soveltuvuusarvioinnin tarkoituksena on karsia pois hakijat, 
jotka eivät ole soveltuvia. Griffinin työryhmän (2008) ja Griffinin (2014) tutkimusten tulosten perusteella 
on mahdollista, että hakijat, joilla on tiettyjä soveltumattomuutta indikoivia ominaisuuksia, saattavat kye-
tä peittämään nämä ominaisuudet arvioitsijoilta. Tämä tuottaa luonnollisesti erittäin haastavan tilanteen 
soveltumattomuuden arvioinnin kannalta. Kuitenkin on huomioitava, että esitettyjä tuloksia ei automaatti-
sesti voida yleistää jokaiseen erilaiseen soveltuvuusarviointitilanteeseen, sillä tutkimukset koskevat pääosin 
niin sanottuja hakupainealoja, joissa hakijat ovat jo lähtökohtaisesti erittäin valikoitunut joukko esimerkiksi 
kognitiivisten kykytekijöiden suhteen. Onkin mahdollista, että vastaavat ongelmat eivät ainakaan samassa 
mittakaavassa esiinny Suomen olosuhteissa arvioitaessa soveltuvuusarviointien valmentautumisen vaiku-
tusta esimerkiksi toisen asteen koulutuksissa, joskin alakohtaisia eroja on paljon ja on mahdollista, että 
vaikutus tulee näkyviin jollakin muulla tavalla. Kuitenkaan tällaista tutkimusta ei tiettävästi ole olemassa 
kansainvälisessä eikä kotimaisessa tutkimuskirjallisuudessa. 
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2.5 Esiintyvyysharhan vaikutus soveltumattomuuden arvioinnissa

2.5.1 Esiintyvyysharha

Opiskelijavalinnoissa ja erityisesti käytettäessä soveltumattomuutta karsivana kriteerinä on keskeistä huo-
mioida karsittavien ilmiöiden esiintyvyyden vaikutus päätöksenteon luotettavuuteen. On selvää, että eri 
aloilla ja eri koulutusasteilla hakijoiden populaatiot poikkeavat merkittävästi toisistaan useiden ominaisuuk-
sien suhteen. Korkeakouluissa osa SORA-aloista, kuten lääketiede ja psykologia, kuuluvat hakupainealojen 
joukkoon, ja hakijajoukko on kokonaisuudessaan hyvin valikoitunut. Vastaavasti ammattikorkeakouluissa 
on SORA-aloilla hakupainealoja, esimerkiksi ensihoidon koulutus. 

Esiintyvyysharha kuuluu psykologiassa niin sanottujen kognitiivisten vinoumien kategoriaan. Esiintyvyyshar-
ha tarkoittaa, että päätöksenteon yhteydessä jätetään huomioimatta arvioitavan ilmiön esiintyvyys (Bar-Hil-
lel, 1980). Arvioitaessa erityisesti soveltumattomia karsivien arviointimenetelmien toimivuutta keskeinen 
tunnusluku on sensitiivisyys eli arvioinnissa oikein luokiteltujen todennäköisyys, esimerkiksi se, että hen-
kilöt, jotka ovat oikeasti soveltuvia joillakin kriteereillä, luokitellaan myös arvioinnissa soveltuviksi. Toinen 
keskeinen tunnusluku on arvioinnin tai yksittäisen arviointimenetelmän spesifisyys eli todennäköisyys, että 
oikeasti soveltumaton luokitellaan myös arvioinnin yhteydessä soveltumattomaksi. Sensitiivisyys ja spe-
sifisyys ovat arviointimenetelmän tunnuslukuja, mutta tyypillisesti psykologisissa arviointimenetelmissä, 
esimerkiksi masennuksen seulontamenetelmissä, jollaisia toki ei käytetä yleensä soveltuvuussarviointien 
yhteydessä, kyseiset tunnusluvut vaihtelevat 50–89 prosenttiin (Mitchell ym., 2009). Toisin sanoen mene-
telmien tarkkuus on merkittävästi heikompi verrattuna lääketieteen diagnostisiin mittareihin. Luonnollisesti 
monimenetelmällisyyden avulla eli yhdistämällä useiden arviointimenetelmien tuottamaa pistetietoa on 
mahdollista parantaa arvioinnin tarkkuutta. Kuitenkaan pelkästään menetelmien sensitiivisyyden ja spesifi-
syyden arviointi ei riitä, vaan varsinainen arvioinnin oikeellisuus riippuu myös arvioitavan ilmiön esiintyvyy-
destä. Kuviossa 6 on esitetty, miten oikea luokittelun tarkkuus riippuu häiriön eli soveltumattomuuden kri-
teerin yleisyydestä sekä arviointimenetelmän sensitiivisyydestä ja spesifisyydestä, jotka yksinkertaisuuden 
vuoksi oletetaan samoiksi. Kuviosta 6 havaitaan, että mitä harvinaisempi on tietyn soveltumattomuutta indi-
koivan ominaisuuden esiintyvyys hakijajoukossa, sitä todennäköisempää on, että valintatilanteessa havaittu 
ominaisuus on niin sanottu väärä positiivinen eli henkilöllä ei oikeasti tätä ominaisuutta ole. Esimerkiksi jos 
ominaisuuden (häiriön) yleisyys hakijajoukossa on alle 5 prosenttia, jopa lähes täydellinen valintamenettely, 
jonka sensitiivisyys ja spesifisyys ovat molemmat 95 prosenttia, on alle 50 prosentissa tapauksista oikeassa 
indikoidessaan ominaisuutta tietyllä hakijalla. 

Esiintyvyysharha on esitetty yhdeksi syyksi, miksi esimerkiksi haastattelut tuottavat tyypillisesti yllättävänkin 
heikkoja tuloksia, sillä haastattelijoiden on erittäin vaikea kyetä tunnistamaan, miten esiintyvyystodennäköi-
syys vaikuttaa tulkinnan luotettavuuteen (Kahneman & Tversky, 1973; Tversky & Kahneman, 1974). Korkea-
koulut ovat tyypillisesti erittäin valikoivia, ja hakupainealoilla sosiaali- ja terveydenhoitoalalla sisäänpääsyp-
rosentit ovat tyypillisesti 2–10 prosenttiin, mikä vastaa kansainvälisiä sisäänpääsyprosentteja esimerkiksi 
USA:ssa ja Alankomaissa (Niessen & Meijer, 2016), joskin erityisesti Yhdysvalloissa eri yliopistojen välinen 
vaihtelu on suurta. Toisaalta esimerkiksi toisen asteen koulutuksissa ja jopa ammattikorkeakouluissa on 
oppilaitoksia, joissa paikkoja on myös SORA-aloilla enemmän kuin hakijoita. Niessen ja Meijer (2016) tutki-
vat, miten sisäänottoprosentti ja esiintyvyys vaikuttavat lääketieteen opiskelijavalinnoissa siihen, tuottaako 
ei-kognitiivisten ominaisuuksien arvioiminen lisäarvoa. He käyttivät laskelmiensa lähtökohtana belgialaisen 
tutkimuksen (Lievens, 2013) tuloksia, joiden perusteella ei-kognitiivisten ominaisuuksien arvioiminen lisää 
valintojen ennustekykyä vastaamaan korrelaatiota 0,17, kun korrelaatio akateemisten kriteerien ja lääkärin 
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tehtävässä suoriutumisen välillä oli 0,07. Niessenin ja Meijerin (2016) tulokset on esitetty taulukossa 3. Tu-
loksista havaitaan, että mikäli oletetaan, että lääketieteen hakijoista 90 prosenttia (BR = 0,90) on soveltuvia 
lääkärin tehtäviin, valintasuhteen mukaisesti ei-kognitiivisten ominaisuuksien arviointi lisää todennäköisyyt-
tä valita soveltuva opiskelija ainoastaan 1,2–2,8 prosenttia. Ainoastaan tilanteissa, joissa sisäänpääsypro-
sentti on tiukka ja lähdetään oletuksesta, että 20–30 prosenttia hakijoista on soveltumattomia, lisätty hyöty 
on edes jollakin mittapuulla kohtuullinen eli 4,8–6,3 prosenttia. Tulosten perusteella voidaankin sanoa, että 
näillä lähtökohdilla lisätty hyöty on lopulta vähäinen.

Kuvio 6. Y-akselilla on todennäköisyys, että tapahtuma A (esimerkiksi henkilö on soveltumaton) tapahtuu, sillä ehdolla, että tapahtuma B 
(henkilö on jonkin menetelmän tai menetelmien perusteella luokiteltu soveltumattomaksi) on tapahtunut, eli p (A ehdolla B) soveltumat-
tomuuden kriteerin funktiona (häiriön yleisyys). Eri viivat kuvaavat erilaisia arviointimenetelmiä, ja oletetaan, että niiden sensitiivisyys ja 

spesifisyys ovat keskenään samat ja vaihtelevat välillä 50–95 %.
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Luonnollisesti vasta-argumenttina edellä esitetyille laskelmille voidaan todeta, että jokainen soveltuma-
ton, joka saadaan karsittua jo valintavaiheessa, on luonnollisesti etu – aiheuttaahan soveltumaton henkilö 
lääketieteen alalla potentiaalisesti vaaraa potilaiden terveydelle. Kuitenkin ongelmaksi nousevat jo aikai-
semmin mainitut haasteet yksittäisiin valintamenettelyihin liittyvistä epävarmuustekijöistä eli se, kyetään-
kö niiden avulla riittävän luotettavasti arvioimaan soveltumattomuuden kriteerit, minkä vuoksi nämäkin 
laskelmat ovat pikemminkin optimistisia. On varsin rohkea väite arvioida, että 30 prosenttia esimerkiksi 
lääketieteen hakijoista olisi soveltumattomia. Tällainen prosentuaalinen osuus soveltumattomia olisi varsin 
dramaattinen tulos Suomen olosuhteissa jo minkä tahansa alan toisen asteen opinnoista lähtien, ja se in-
dikoisi ongelmia, jotka eivät puhtaasti opiskelijavalinnoilla olisi ratkaistavissa. Opiskelijavalintojen kannalta 
erityisen tärkeää tämä on siksi, että suurinta osaa käyttäytymisestä ei voida luotettavasti ennustaa millään 
nykyisellä arviointimenetelmällä, sillä toimintaan ja käyttäytymiseen eri tehtävissä vaikuttavat voimakkaasti 
tilannesidonnaiset tekijät. Ne riippuvat myös organisaatiosta, jossa yksilö toimii (Johnson, 2006), ja ainakin 
osa ominaisuuksista voi olla myös harjoiteltavissa (Hook & Pfeiffer, 2007). 

Tarkoituksena ei ole sanoa, että soveltumattomuuden arviointi olisi mahdotonta tai että Niessenin ja Meije-
rin (2016) tulosten perusteella ei-akateemisia ominaisuuksia ei tulisi missään tilanteessa arvioida. Keskeisin 
sanoma on, että valittaessa opiskelijavalinnassa käytettäviä menetelmiä ja erityisesti arvioitaessa karsivan 
valinnan tai yleisesti soveltuvuuskokeen käyttöä on huomioitava myös hakijajoukon ominaisuudet, erityi-
sesti se, kuinka monta prosenttia hakijajoukosta arvioidaan soveltumattomaksi joillakin tietyillä kriteereillä. 
Lisäksi valittujen arviointimenetelmien on tuotettava selkeästi lisäarvoa, eli niiden on merkittävästi paran-
nettava valinnan luotettavuutta.



Taulukko 3. Sisäänpääsyprosentin (valintasuhde) ja soveltuvuuden yleisyyden (BR) välinen suhde soveltuvien hakijoiden valintaan 
tilanteissa, joissa käytetään ainoastaan akateemisia taitoja valintakriteerinä (R = 0,07), ja tilanteessa, jossa näiden lisäksi hyödyn-

netään ei-kognitiivisten taitojen arviointia (R = 0,17). Delta on muutos onnistuneissa valinnoissa prosenttiyksikköinä.

BR = 0,70 BR = 0,80 BR = 0,90

Valinta- 
suhde R = 0,07 R = 0,17 Δ R = 0,07 R = 0,17 Δ R = 0,07 R = 0,17 Δ

0,60 71,6 73,9 2,3 81,3 83,1 1,8 90,8 92,0 1,2

0,30 72,8 76,7 3,9 82,2 85,3 3,1 91,4 93,3 1,9

0,10 74,2 79,8 5,6 83,3 87,6 4,3 92,0 94,5 2,5

0,05 74,9 81,2 6,3 83,8 88,6 4,8 92,3 95,1 2,8

2.5.2 Arvonta

Hakijoiden valikoituminen jo hakuvaiheessa eri koulutuksiin vaikuttaa esiintyvyysharhan lisäksi myös muilla 
tavoin opiskelijavalintoihin ja niiden tuloksiin. Wouters ja kollegat (2018) arvioivat katsauksessaan arvon-
nan vaikutusta lääketieteen alan valinnoissa ja havaitsivat, että lääketieteen hakijajoukko Alankomaissa on 
niin valikoitunutta, että itse asiassa minkä tahansa valintamenettelyn käyttö opiskelijavalintojen yhteydessä 
tuotti ainoastaan minimaalista lisäinformaatiota puhtaaseen arvontaan verrattuna. Arvonnalla voidaan aja-
tella olevan tietyissä tilanteissa hyötyjä, kuten sosioekonomisen taustan vaikutuksen väheneminen. Hakijan 
tausta on useiden tutkijoiden mukaan ongelma opiskelijavalinnoissa, joissa hakijat pyrkivät hyödyntämään 
kaiken mahdollisen avun parantaakseen sisäänpääsymahdollisuuksiaan (Griffin ym., 2008; Laurence ym., 
2013). Arvonnassa kaikki hakijat ovat samalla viivalla, jolloin on mahdollista ehkäistä opiskelijoiden valikoitu-
minen joidenkin taustaominaisuuksien, esimerkiksi iän, sukupuolen, ihonvärin tai jokin vamman perusteel-
la. Tätä on pidetty ongelmana erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoaloilla, kuten lääketieteen ja psykologi-
an opinnoissa (Frenk ym., 2010; Grafton-Clarke, 2016; Wouters ym., 2017b). 

Kuitenkin on selvää, että arvonta ei menetelmänä varmasti hakijoiden tai suuren yleisön keskuudessa saa-
vuta suurta suosiota, koska se vähentää tunnetta mahdollisuudesta vaikuttaa lopputulokseen (Wouters 
ym., 2016). Vaikka näitä haasteita voidaankin vähentää esimerkiksi painotetulla arvonnalla jonkin halutun 
ominaisuuden suhteen ja toteuttamalla arvonta ennakkokarsitulle hakijajoukolle (Ten Cate, 2007), voi vah-
vasti epäillä valintamenettelyn saavuttavan suurta suosiota, vaikka Alankomaissa kokemukset ovat erittäin 
hyviä. On myös huomioitava, että valintamenettelyillä on vahva hakijoita ohjaava vaikutus. Arvonta toimii va-
lintamenettelynä tilanteissa, joissa hakijajoukko on jo lähtökohtaisesti valikoitunut keskeisimpien osaamis-
kriteerien perusteella. Mikäli valintamenettelyä muutetaan, muutoksen vaikutukset hakijajoukkoon voivat 
olla merkittäviä. Lisäksi vaikka arvonta valintamenettelynä on erittäin halpa, on myös esitetty laskemia siitä, 
että vaikka ero lopulta esimerkiksi opintojen keskeyttämisen ja muiden opintoihin liittyvien tekijöiden välillä 
on pieni, on näillä pienilläkin eroilla kustannusvaikutuksia, jotka kääntävät vaa’an suosimaan mitä tahansa 
räätälöityä opiskelijavalintaa (Schreurs ym., 2018).

Yhteenvetona voidaan sanoa, että tutkimukset tukevat esiintyvyysharhaan ja hakijoiden valikoitumiseen 
liittyviä tuloksia ja siten asettavat monet valintamenettelyjä koskevat hyödyt – erityisesti soveltuvuusarvioin-
teihin liittyvät – vähintään kyseenalaiseksi. Tilanteissa, joissa hakijajoukko on vahvasti valikoitunut, eri arvi-
ointimenetelmien väliset erot ovat lopulta hyvin pieniä. Alankomaiden lisäksi vastaavia tuloksia on saatu eri 

36       Tutkimus oppilaitosten soveltuvuusarvioinnin käytännöistä 2021



37       Tutkimus oppilaitosten soveltuvuusarvioinnin käytännöistä 2021

valintamenettelyjä vertaamalla myös Kanadasta (Kulatunga-Moruzi & Norman, 2002), joskin tässä tutkimuk-
sessa vertailtiin puhtaasti eri valintamenettelyjä eli opiskelijoita, jotka olivat saaneet hylätyn valintatuloksen 
tietystä oppilaitoksesta mutta jotka oli hyväksytty johonkin toiseen hieman toisenlaista valintamenettelyä 
käyttävään oppilaitoksen samalle lääketieteen alalle. On kuitenkin huomattava, että tutkimusten tulokset 
koskevat lähinnä lääketiedettä, joten on epävarmaa, voiko niitä yleistää muille aloille, erityisesti mikäli ne 
eivät ole hakupainealoja. 

2.6 Pohdinta

2.6.1 Alakohtainen arviointi

Sairaanhoitoalan koulutukseen liittyvän tutkimuksen tulokset ovat selkeitä. Keskeisimmät ennustajat sai-
raanhoitoalan koulutuksessa suoriutumiselle ovat erilaiset kognitiivisia kykyjä arvioivat menetelmät, kuten 
aikaisempi opintomenestys. Geneerisiä taitoja mittaavat ja muut kykytestit ovat tutkimusten perusteella 
parhaita ennustajia sekä opinnoissa että työssä menestymiselle (Crawford ym., 2021). Erityisesti aiemman 
opintomenestyksen yhteys on selkeä ja positiivinen (Patterson ym., 2018), joskaan ei täysin yksinään tut-
kimusten perusteella riittävä, ja eri maiden koulutusjärjestelmien erot vähentävät vertailukelpoisuutta (Jo-
nes-Schenk & Harper, 2014). Jonkin verran tukea on saatu strukturoiduille haastattelumenetelmille, kuten 
multiple mini-interview’lle (Callwood ym., 2018) ja tunneälytesteille (Sharon & Grinberg, 2018), mutta nämä 
ovat tutkimusten perusteella ainoat ei-kognitiivisia ominaisuuksia arvioivat menetelmät, joilla on ollut jon-
kinlaista yhteyttä opintomenestykseen tai kliiniseen suoriutumiseen (Crawford ym., 2021). Opintomenes-
tyksen osalta eri menetelmiä on tutkittu myös monimenetelmällisesti, joskin tavoitteena tutkimuksissa on 
ollut luoda ainoastaan eri menetelmien yhdistelmä, joka ennustaa parhaiten opintomenestykseen liittyviä 
kriteeritekijöitä. Edellä mainittujen menetelmien avulla on kyetty luomaan varsin luotettava malli, joka en-
nustaa opiskelijoiden menestystä (Cunningham ym., 2014; Hinderer ym., 2014). 

Karsivien menetelmien käytöstä sairaanhoitoalalla on lopulta erittäin vähän tutkimusta, ja tutkimus painot-
tuu vahvasti positiivisiin ominaisuuksiin. Siksi tulosten vertailu eri olosuhteisiin esimerkiksi Suomessa on 
haastavaa. Lähihoitojakoulutuksessa ja muissa toisen asteen sosiaali- ja terveydenhoitoalan koulutuksissa 
ongelman muodostaa hakijoiden nuori ikä sekä se, että hakijajoukossa painottuvat keskimäärin matalam-
mat peruskoulun keskiarvot. Pelkän opintomenestyksen käyttö valintakriteerinä on myös nähty ongelmal-
liseksi arvosanojen kokeman inflaation vuoksi, joka heikentää niiden erottelukykyä (Timer & Clauson, 2011; 
Underwood ym., 2013). Kansainvälisessä tutkimuksessa ongelmaksi on nostettu myös se, että puhtaasti 
aikaisempi opintomenestys voi heikentää vähemmistöryhmien asemaa hakutilanteissa (Kelly ym., 2018).

Lääketieteen alalla tutkimustulokset ovat samansuuntaiset kuin yleisesti sosiaali- terveydenhuoltoalalla, 
joskin tuloksiin vaikuttaa merkittävästi se, että lääketieteen hakijat ovat niin Suomessa kuin kansainvälisesti 
erittäin valikoitunut hakijajoukko. Tutkimusten perusteella lääketieteessä peruskoulutuksessa keskeisim-
mät sekä opintomenestystä että myöhempää tehtävässä menestystä ennustavat tekijät ovat aikaisempi 
opintomenestys, kognitiivinen kyky sekä yleiset akateemiset valmiudet (Wouters ym., 2017a). Sama tulos 
havaitaan myös erikoistumiskoulutuksessa (Kenny ym., 2013). Muiden ei-kognitiivisten ominaisuuksien 
tuottama selitysvoima on vähäinen, ja esimerkiksi persoonallisuuspiirteet selittävät maksimissaan 2–6 pro-
senttia vaihtelusta (MacKenzie ym., 2017; McLarnon ym., 2017). Vaikka muilla sosiaali- ja terveydenhuolto-
aloilla on havaittu tunneälyn olevan yhteydessä eri kriteeritekijöihin, lääketieteen alalla yhteys on muihin 
verrattuna selkeästi heikompaa ja tulokset ovat ristiriitaisia (Cherry, 2014; Humphrey-Murto ym., 2014; 



Libbrecht ym., 2014). Lääketieteen osalta erityisesti erilaisten haastattelumenetelmien käyttöä vastaan on 
esitetty tutkimuskirjallisuudessa paljon kritiikkiä. Tutkimusten perusteella niiden ennustevoima on vähäi-
nen ja ne voivat haloefektin vuoksi tuottaa valintoihin jopa eri hakijaryhmiä syrjiviä elementtejä (Ross ym., 
2017). Strukturoituja haastattelumenetelmiä ja myös suurta suosiota saanutta multiple mini-interview -me-
netelmää koskevat tulokset ovat lääketieteen alalla merkittävästi heikompia kuin monilla muilla aloilla, ja 
tulosten perusteella soveltuvuusarviointimenetelmien käyttö voi joissain määrin jopa heikentää valintame-
nettelyn ennustevoimaa (Kelly ym., 2014). Klassisista soveltuvuuden arvioinnin menetelmistä parhaimmiksi 
on tutkimusten perusteella havaittu erilaiset tehtäväsimulaatiot, joskin niiden ennustekyky on parhaimmil-
laan koulutuksen erikoistumisvaiheessa, joten peruskoulutuksen osalta hyöty on merkittävästi vähäisempi 
(Gardner ym., 2017; Louridas ym., 2017). Myös lääketieteen alalla tutkimuksen huomio on keskittynyt po-
sitiivisiin ominaisuuksiin. Lääketieteessä tämä on ymmärrettävää, sillä hakijajoukko on tyypillisesti erittäin 
valikoitunutta ja lääketiede on hakupaineala, jossa on mahdollisuus valita erittäin hyvistä hakijoista parhaat. 
Hakijajoukko on niin valikoitunutta, että kun aikaisempi opintomenestys on huomioitu, valinnan tulos ei 
poikkea käytännössä arvonnasta (Wouters ym., 2018). 

Kasvatustieteen alalla, erityisesti opettajankoulutuksessa, eri valintamenettelyjen yhteys myöhempään 
opintomenestykseen ja tehtäväsuoriutumiseen on moneen muuhun alaan verrattuna heikompi, ja tämä 
tulos koskee aikaisempaa opintomenestystä sekä kognitiivisia ja ei-kognitiivisia ominaisuuksia (Klassen & 
Kim, 2019). Myös Suomessa opettajankoulutuksen opiskelijavalintoja koskevat tulokset vastaavat varsin hy-
vin kansainvälistä tutkimusta (Mankki ym., 2020). Valintamenettelyn yhteys myöhempään suoriutumiseen 
on lopulta varsin heikko. Näitä tuloksia todennäköisesti osaltaan selittävät opetusalan tehtävien monimuo-
toisuus ja kompleksisuus (Klassen & Kim, 2019), joskin useat muutkin alat ovat yhtä kompleksisia (Harris & 
Rutledge, 2010). Tehtävän monimuotoisuus asettaa myös merkittäviä haasteita opiskelijavalinnoille ja siten 
soveltuvuuden määrittelylle, vaikka viime vuosina esimerkiksi Suomessa opettajankoulutuksen OVET-hanke 
(Metsäpelto, Poikkeus, ym., 2020) onkin pyrkinyt näitä haasteita ratkaisemaan. 

Myös psykologian alalla aikaisempi opintomenestys ja kognitiivisen kyvykkyyden osa-alueet ovat yksise-
litteisesti vahvimpia tekijöitä sekä opinnoissa että myöhemmissä tehtävissä suortumisen kannalta (King 
ym., 1986; Schweitzer ym., 2014). Kuitenkin vastaavasti kuin kasvatustieteen alojen koulutuksessa myös 
psykologiassa aikaisemman opintomenestyksen vaikutus on pienempi verrattuna esimerkiksi lääketie-
teeseen. Tämän syyksi on arveltu se, että potilastyö psykologiassa ja myös psykoterapiassa muodostaa 
monimutkaisemman vuorovaikutustilanteen, joka asettaa erityiset haasteet informaation prosessoinnille 
ja tekee tehtävästä monimuotoisemman moneen muuhun alaan verrattuna (Bennett-Levy, 2006). Vaikka 
lähtökohtaisesti ei-kognitiiviset taidot, kuten vuorovaikutustaidot, ja erityisesti niiden arviointi haastattelu-
menetelmien avulla arvioidaan valintaprosessissa asiakastyön kannalta hyödyllisiksi, niiden ennustevoima 
on lopulta pieni (Helmes & Pachana, 2008). Kuten monella muullakin alalla myös psykologian alalla tut-
kimus koskee pääosin positiivisten ominaisuuksien arviointia ja soveltumattomuuden arviointia koskeva 
tutkimus on vähäistä, vaikka käsitettä sivutaan lähes kaikissa tutkimuksissa. Ongelma soveltumattomuuden 
arvioinnissa on, että esimerkiksi monet mielenterveyden ongelmat, jotka lähtökohtaisesti muodostavat 
esteen alalla toimiseksi, voidaan tulkita myös positiivisiksi ominaisuuksiksi, mikäli hoitotasapaino on saa-
vutettu (Orlinsky & Rønnestad, 2005). Tehtävien monimuotoisuuden vuoksi psykologian alalla kompetens-
sivaatimusten määrittely on haastavaa, vaikka määritysyrityksiä on vuosien varrella tehty (Roe, 2002). Tämä 
on haaste erityisesti Suomessa, jossa psykologian koulutus valmistaa yleisesti psykologian alan tehtäviin. 
Useissa muissa maissa, esimerkiksi Isossa-Britanniassa, erikoistutaan koulutuksen aikana hyvin spesifiin 
psykologian osa-alueeseen. 
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Kuljetusala muodostaa soveltuvuusarvioinnin kentässä poikkeuksen. Erityisesti ilmailualalla soveltuvuusar-
vioinnin tutkimus on ollut vahvaa, ja sen perinteet ulottuvat aina viime vuosisadan alkuun (Damos, 2007). 
Ilmailualan ja yleisesti kuljetusalan tehtävät voidaan ajatella tyypillisesti hieman selkeämmiksi verrattuna 
moneen muuhun koulutusalaan, ja niissä tehtävä on selkeästi määriteltävissä. Koska inhimillisten virhei-
den seuraukset ovat näillä aloilla merkittävät, on tutkimukseen erityisesti panostettu. Resurssit valintojen 
toteuttamiseen ovat suuremmat, ja esimerkiksi hakijoiden terveydentila kartoitetaan tyypillisesti erittäin 
tarkasti. Kognitiivisten tekijöiden osuus ennustavana tekijänä on myös ilmailualalla merkittävä (Carretta, 
2011), ja tehtäväsimulaatioiden avulla on mahdollisuus arvioida suoriutumista hyvin yksiselitteisesti. Lisäksi 
fyysisiin ominaisuuksiin liittyvät vaatimukset on pystytty erittäin tarkasti määrittelemään. Ilmailuala on myös 
yksi harvoja aloja, joissa ei-kognitiivisista ominaisuuksista on voitu erotella sekä suoriutumista ennustavia 
että myös riskejä aiheuttavia tekijöitä (Bland, 2014; Yazgan ym., 2017). Kuitenkin näiden ei-kognitiivisten 
ominaisuuksien ennustekyky kokonaisuudessaan on varsinaisiin kognitiivisiin ominaisuuksiin nähden heik-
ko, ja tehtävän fyysiset vaatimukset ja kognitiivinen kyvykkyys dominoivat kaikissa ennustemalleissa. Myös 
ilmailuala on hakupaineala, ja sen tehtävät ovat erittäin kriittisiä, joten pienikin riskitekijä voi varsin perus-
tellusti muodostaa karsintakriteerin, joka on myös hakijalle kommunikoitavissa.

2.6.2 Yhteenveto

Tarkasteltaessa soveltuvuusarvioinnin ja erityisesti soveltumattomuuden arvioinnin merkitystä opiskelijava-
linnoissa tutkimuskirjallisuuden tarjoama kokonaisvaikutelma on valitettavan ristiriitainen. Ei voida puhua 
vain yhdestä yleisestä termistä soveltuvuusarviointi, vaan on tarkemmin määriteltävä alakohtaisesti, mitä 
soveltuvuudella ja soveltumattomuudella kyseisellä alalla tarkoitetaan. Vasta tämän jälkeen voidaan kartoit-
taa, millaisilla menetelmillä soveltuvuuden kannalta kriittisiä tekijöitä voidaan arvioida. Voidaankin sanoa, 
että soveltuvuuden arviointi ei ole kirjallisuuden perusteella mikään yksittäinen arviointimenetelmä vaan pi-
kemminkin kokonainen prosessi, jonka jokaisen osa-alueen on osuttava kohdalleen onnistuneen arvioinnin 
ja lopputuloksen saavuttamiseksi. Onkin tärkeää huomata, miten epätarkasti termiä soveltuvuusarviointi 
käytetään erityisesti julkisessa keskustelussa.

Karsinta on varsin suoraviivaista tilanteissa, joissa soveltumattomuuden kriteeriksi voidaan asettaa jokin 
selkeä fyysinen tekijä, kuten pituus, paino tai fyysinen vamma, tai diagnosoitu psyykkinen tekijä. Tyypillisesti 
näitä ei kuitenkaan edes välttämättä arvioida varsinaisessa soveltuvuuden arviointitilanteessa mahdollisia 
kuntotestejä lukuun ottamatta, vaan karsinta perustuu lääkärintarkastukseen tai lähetettyihin todistuksiin 
terveydestä.  

Arvioitaessa soveltuvuusarvioinnissa käytettäviä menetelmiä ja arvioitavia kohteita on huomattava, että eri 
menetelmiin ja niillä arvioitaviin ominaisuuksiin liittyy jokaiseen omat vahvuutensa mutta myös merkittä-
vä määrä rajoituksia. Kuinka suuren ongelman valintojen kannalta nämä rajoitukset muodostavat, riippuu 
useista tekijöistä, jotka on aina arvioitava tilannekohtaisesti. Keskeisin tulos kautta linjan on se, että erilai-
set kognitiiviset ominaisuudet ovat tutkimuksen perusteella ennustekyvyltään kaikkein vahvimpia tekijöitä 
sekä opintomenestyksen että varsinaisen tehtävässä suoriutumisen kannalta (Kuncel ym., 2001; Schmidt 
& Hunter, 1998). Ei-kognitiivisten ominaisuuksien merkitys vaihtelee alakohtaisesti, ja se, onko niiden erot-
telukyky riittävä arvioinnin toteuttamiseen, riippuu vahvasti myös siitä, kuinka valikoitunut hakijajoukko on 
valintojen kohteena (Wouters ym., 2018). Tutkimustulosten päälinja on kuitenkin selkeästi se, että vaikka 
tehtäväanalyysin perusteella on mahdollista kartoittaa tietylle alalle keskeisimmät arvioitavat ominaisuudet 
ja erilaisten arviointimenetelmien avulla niitä on tietyin rajoituksin mahdollisuus myös arvioida, on sovel-
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tumattomien karsinta lähtökohtaisesti erittäin haastavaa. Erityisen haasteen karsivaan valintaan tuottaa 
palautteen antaminen hakijoille karsinnan perusteista, sillä palaute on hyvän soveltuvuusarvioinnin pe-
riaatteiden mukaisesti keskeinen osa soveltuvuusarviointiprosessia (Niitamo, 2003). Arviointiin liittyy aina 
epävarmuustekijöitä, joten kun soveltuvuusarviointia käytetään soveltumattomia karsivana valintamenette-
lynä, on huomioitava eri virhemahdollisuudet, erityisesti se, kuinka suuri riski on edustavuusharhalle eli sil-
le, että karsitaan pois henkilö, joka oikeasti olisi alalle soveltuva (tyypin 1 virhe). Tämän riskin mahdollisuutta 
on luonnollisesti suhteutettava toiseen riskityyppiin eli siihen, että valitaan potentiaalisesti tietyltä tai tietyil-
tä ominaisuuksiltaan soveltumaton henkilö alan koulutukseen (tyypin 2 virhe). Näiden kahden riskitekijän 
suhteen tasapainottelu vaatii aina erillistä alakohtaista harkintaa ja perustelujen määrittelyä. Esimerkiksi 
ilmailualalla on perusteltua hyväksyä suurempi tyypin 1 virheen mahdollisuus myös valinnoissa, kun ote-
taan huomioon koulutuksen kustannukset ja potentiaaliset ihmisten henkeen kohdistuvat riskit. Toisaalta 
esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla riskit ovat erityisesti sairaanhoidon ja lääketieteen puolella 
myös varsin suuret, mutta koska alojen sisällä on usein hyvinkin erilaisia tehtäviä, on arvioitava, onko näissä 
kaikissa samat vaatimukset ja siten samat soveltumattomuuden kriteerit. Esimerkiksi psykologian yleisellä 
koulutuksella voi Suomessa toimia kliinisenä psykologina, mutta myös konsulttina työ- ja organisaatioteh-
tävissä ja esimerkiksi tutkijana, vaikka koulutus tietyssä määrin lähtökohtaisesti pätevöittää näihin kaikkiin. 

Punnittaessa soveltuvuusarvioinnin hyötyjä ja mahdollisia haittoja on myös huomioitava käytössä olevat 
resurssit. Resurssiongelmia voivat aiheuttaa arvioinnin taloudelliset kustannukset, mutta myös sen toteut-
tamiseen vaadittava aika erityisesti aloilla, joissa hakijamäärät ovat suuria (Foo ym., 2020). Tarvittavat re-
surssit opiskelijavalintojen yhteydessä ovat mittakaavaltaan huomattavasti suuremmat verrattuna perintei-
seen soveltuvuuden arviointiin työelämässä, jossa pyritään valitsemaan yksi parhaiten joidenkin kriteerien 
perusteella soveltuva henkilö tiettyyn tehtävään.

Koska soveltuvuuden arviointi on haastavaa ja arviointimenetelmissä on jokaisessa rajoituksensa, on myös 
tärkeää pohtia, voidaanko kaikkia soveltumattomuuden ongelmia ratkaista puhtaasti opiskelijavalintojen 
yhteydessä. Esimerkiksi vaikka päihteiden käyttöön, rehellisyyteen ja mielenterveysongelmiin liittyvät sovel-
tumattomuuden haasteet ovat ilmeiset ja vaikka erityisesti sosiaali- ja terveysalalla vuorovaikutustaitojen 
kaltaiset ominaisuudet ovat intuitiivisesti tärkeitä, on kuitenkin syytä huomata, että nämä ominaisuudet 
eivät ole täysin arvioitavissa ainoastaan yhdessä poikkileikkaushetkessä. Ainakin osaa ominaisuuksista voi 
tutkimusten perusteella kehittää. Kasvatustieteen tutkimuskentässä eri aloilla, erityisesti opettajankoulu-
tuksessa, mutta myös sosiaali- ja terveydenhoitoaloilla onkin viime vuosina kiinnitetty erityistä huomioita 
myös näiden taitojen harjoitteluun opintojen aikana (Bhana, 2014; Dickson ym., 1996; Fuentes ym., 2017). 
Vastaavasti esimerkiksi mielenterveyteen liittyvien ongelmien syntymekanismi on pääosin ainakin toistai-
seksi tuntematon, vaikka tiettyjä riskitekijöitä onkin mahdollista kartoittaa, joten edes huolella suunniteltu 
ja toteutettu soveltuvuusarviointi ei onnistu poistamaan kaikkia soveltumattomuuteen liittyviä ongelmia. 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella se, että Suomessa ei 2000-luvulla ole käytetty soveltuvuusarviointeja 
karsintaperusteena, oli niihin liittyvät ongelmat huomioiden perusteltua. Esitetty kritiikki ei kuitenkaan tar-
koita sitä, etteikö myös soveltumattomuuden arviointi ja tuloksen käyttäminen karsintaperusteena olisi 
mahdollista. Tällainen arviointi on kuitenkin haastavaa toteuttaa ainakaan siten, että se täyttäisi soveltu-
vuusarviointiin liittyvät tieteelliset kriteerit, karsinnan perusteena oleva kriteeristö olisi luotettava ja tulokset 
pystyttäisiin avoimesti avaamaan myös hakijoille. Soveltumattomuuden arvioinnin hyödyntäminen vaatii 
tarkkaa perustelua, johon sisältyy myös eettisten kysymysten arviointi, jotta hakijoiden yhdenvertaisuus ei 
vaarannu valintaprosessin aikana.
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2.6.3 Rajoitukset

Kirjallisuuskatsauksen tulosten arviointiin liittyy luonnollisesti myös epävarmuustekijöitä. Katsauksen sisäl-
tämä aihepiiri on laaja, ja eri maissa koulutusjärjestelmien ja myös työelämän joustavuuteen liittyvät erot 
heikentävät osaltaan tulosten yleistettävyyttä Suomen olosuhteisiin. Kansainväliset tutkimukset koskevat 
pääosin korkeakoulualoja, jotka hakijamääriltään ja hakijoiden taustan suhteen poikkeavat esimerkiksi 
toisen asteen koulutuksista Suomessa. Kirjallisuuskatsauksen ulkopuolelle on jätetty myös opiskelijavalin-
toihin liittyvät opinnäytetyöt, jotka muodostavat merkittävän osan alempiin korkeakoulututkintoihin sekä 
toisen asteen tutkintoihin liittyvästä opiskelijavalintakirjallisuudesta. Haasteena näissä opinnäytetöissä on 
se, että niiden laadun arviointi on mahdotonta tämän kirjallisuuskatsauksen puitteissa. Kuitenkin niiden 
sisältämä informaatio voi jonkin tietyn alan osalta olla hyvinkin merkityksellistä erityisesti suunniteltaessa 
opiskelijavalintoja Suomen olosuhteissa. SORA-alat ovat käsitteenä laaja, ja sen sisältämät alat poikkeavat 
toisistaan sekä tehtävien että myös koulutusten vaatimusten suhteen niin merkittävästi, että jokaisen pe-
rinpohjainen käsittely ei ole tässä mahdollista. Siksi katsaus jää pakosti hieman pintaraapaisuksi laajasta 
opiskelijavalintojen kentästä. 

Lisäksi rajoituksena on huomioitava se, että kriteerien määrittely on yleisesti hyvin haastavaa. Suurimmassa 
osassa tutkimuksia kriteerinä käytetään tyypillisesti opintomenestykseen liittyviä indikaattoreita, ja vaikka 
varsinaisiin tehtäviin liittyviä tutkimuksia on myös suhteellisen paljon, ne muodostavat vähemmistön. Työ-
elämään liittyvien hyvien kriteerien valinta on myös erittäin haastavaa. Työssä suoriutumisen arviointi ei ole 
helppo tehtävä edes SORA-aloilla, ja siksi käytetyissä kriteereissä on paljon vaihtelua. Kriteereihin liittyvät 
ongelmat luonnollisesti heikentävät myös tutkimustulosten luotettavuutta. 
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65 %

Kaksi kolmesta (65 %)  
opiskelijavalinnasta toteute-
taan yksivaiheisina. Hakijoita 
ei karsita välillä, vaikka valinta 
muodostuisi useista osioista. 

Joka kolmas (34 %) 
opiskelijavalinta toteutetaan 
kaksi- tai useampivaiheisena 

eli valintavaiheiden välillä 
tapahtuu karsintaa.

45 %

Lähes puolet opiskelijoista  
(45 %) valitaan pääosin  
soveltuvuusarvioinnin  
perusteella.* Neljässä  
kymmenestä (39 %)  

valinnasta käytetään sekä 
soveltuvuusarviointia että 

muiden valintamenettelyiden 
yhteispisteitä.

*Soveltuvuusarvion painoarvo opis-
kelijavalinnassa niillä vastaajilla, joilla 

soveltuvuusarviointi on käytössä. Pääosin 
soveltuvuusarviointi on käytössä  

ammatillisessa koulutuksessa. 

95 %

Lähes kaikki (95 %) käyttivät soveltuvuus- 
kokeena yksilöhaastattelua. Joka kolmannessa  

opiskelijavalinnassa käytettiin hakijan etukäteen 
tekemää tehtävää (32 %) tai ryhmähaastattelua. 

Viidesosassa valintakokeissa käytettiin  
psykologisia persoonallisuustestejä (23 %)  

tai kykytestejä (21 %).

73 %

Kolme neljästä (73 %)   
valitsee soveltuvuuden  

arvioinnin metodit käytännön 
kokemuksen perusteella.

77 %

Kolme neljästä  
(77 %) arvioi, että  

oppilaitoksen  
soveltuvuuden  

arvioinnilla  
pystyy tunnistamaan  

ennakkoon ne  
opiskelijat, jotka  

tulisivat  
karsiutumaan  

SORA-lainsäädännön  
perusteella.

3   KYSELYTUTKIMUS

Selvitysosioon vastasi 268 vastaajaa suomalaisista  
ammatillisista oppilaitoksista, ammattikorkeakouluista  ja 
yliopistoista. Vastaajiksi haettiin oppilaitoksista henkilöt, 
jotka vastaavat opiskelijavalinnoista tai valintakoevaiheen 
soveltuvuusarvioinneista.



3  Kyselytutkimus

3.1 Tutkimuksen toteutus

3.1.1 Tiedonkeruun toteutus

Tutkimuksen sisällöllinen määrittely aloitettiin Innolinkin ja Helsingin yliopiston vetämänä yhteistyössä ope-
tus- ja kulttuuriministeriön kanssa joulukuussa 2020 ja lopulliset sisällöt vahvistettiin helmikuussa 2021. 
Sisällöt määriteltiin koskemaan opiskelijavalinnoissa käytettyjä soveltuvuuden arviointitapoja ja -menettely-
jä. Sisältöjä käsitellään erityisesti SORA-lainsäädännön näkökulmasta. Määrittelyvaiheessa sisällöt rajattiin 
koskemaan lainsäädännön toimivuutta vain siltä osin, kun se liittyy pääsy- ja valintakokeiden järjestämiseen, 
soveltuvuuden luotettavaan arviointiin ja oppilaitoksien hallinnollisiin menettelyihin. Edelleen linjattiin, ettei 
tutkimuksessa selvitetä SORA-lainsäädännön toimivuutta yleisesti tai koettuja haasteita. Selvitys toteutet-
tiin hyödyntäen strukturoitua kyselylomaketta, jotta voitiin varmistaa tulosten vertailukelpoisuus eri oppi-
laitosten väleillä.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin puhelimitse tehtyinä asiantuntijahaastatteluina maalis-toukokuussa 
2021. Haastattelijoilta pyydettiin muutamissa tapauksissa mahdollisuutta vastata sähköisesti, minkä vuoksi 
viidelle henkilölle toimitettiin linkki sähköiseen vastaamiseen. Tätä kautta saatiin yksi vastaus puhelimitse 
kerättyjen vastausten lisäksi. Lopulliseksi vastausmääräksi muodostui 268 vastausta.  

Puhelinhaastattelu mahdollistaa kohderyhmän tavoittamisen edustavammin ja pienemmällä vastauskadol-
la kuin esimerkiksi sähköinen kysely. Koska haastattelu tuodaan vastaajan luo, se ei vaadi yhtä lailla vastaa-
jalta aktiivisuutta kuin sähköiseen kyselyyn osallistuminen. Tämä monipuolistaa aineistoon kertyviä näkö-
kulmia ja antaa äänen myös vähemmän aktiivisille vastaajille. Erityisesti kiireen keskellä puhelimessa käyty 
keskustelu on usein myös vastaajille helpoimmin toteutettavissa. Henkilökohtaisiin haastatteluihin verrat-
tuna puhelinhaastatteluiden toteuttaminen on huomattavasti joustavampaa ja kustannustehokkaampaa. 
Haastattelijan soittaessa osa vastaajista pystyi vastaamaan kyselyyn heti, ja osalle sovittiin haastatteluaika 
heille sopivaan ajanhetkeen. 

Puhelinhaastatteluihin verrattuna sähköisen kyselyn haaste on myös se, ettei vastaajalle voida tarkentaa 
hänen epäselvänä pitämiään kohtia eikä vastaajilta voida kysyä tarkentavia jatkokysymyksiä. Sähköisissä 
kyselyissä vastaukset valikoituvat usein kahdella tavalla: Ensinnäkin kyselyyn vastaavat herkimmin sellaiset 
henkilöt, joilla on ajatuksia tai mielipiteitä aiheesta. Toiseksi kyselylomakkeella vastaajien huomio kiinnittyy 
herkimmin heitä läheisimmin koskeviin aihepiireihin. Puhelinhaastatteluissa pystytään tavoittamaan myös 
sellaisia mielipiteitä, jotka eivät nouse vastaajilla yhtä helposti esiin, ja toisaalta ohjaamaan tarvittaessa 
keskustelua tutkimuksen kannalta tärkeisiin asioihin. Toisaalta jotkut vastaajat suosivat sähköistä vastaus-
menetelmää, sillä tämä mahdollistaa heille enemmän aikaa muotoilla vastauksensa haluamikseen tai etsiä 
tarvittaessa lisätietoja ajatustensa tueksi. 

Vastauksia annettiin 103 oppilaitoksesta, joista 74 oli ammatillisia oppilaitoksia (mukana myös yksi amma-
tillinen erityisoppilaitos), 19 ammattikorkeakouluja ja 10 yliopistoja. Samasta oppilaitoksesta olikin yleensä 
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useampi vastaaja eri aloilta – myös samalta vastaajalta hyväksyttiin useampi vastaus eri aloilta, jos hän 
vastasi näiden alojen opiskelijavalinnoista. Tällöin vastaukset on tallennettu erillisinä lomakkeinaan. Vas-
tauksista suurin osa painottuu sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoille. Vastauksia saatiin kuitenkin kaikilta 
SORA-säännöksiä koskevilta aloilta, pois lukien yliopiston psykoterapeuttikoulutus, josta säädetään terve-
ydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Alueellisesti vastauksia oli moni-
puolisesti Suomen eri maakunnista niin, että otos vastaa pääpiirteittäin väestöjakauman suhteita. 
Ennen tiedonkeruuvaihetta toteutettiin tilastollinen analyysi ammatillista, ammattikorkea- ja yliopistokoulu-
tusta tarjoavista mannersuomalaisista oppilaitoksista selvitysosion tutkimusrekisterin rakentamiseksi. 

Tilastovaiheessa huomioitiin
 • oppilaitoksien eri asteet (korkeakoulut, ammattikorkeakoulut, ammatillinen koulutus)
 • alue (Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjois- ja Itä-Suomi) 
 • SORA-alojen määrä alueellisesti ja oppilaitoskohtaisesti
 • oppilaitosten erityislaatu, esim. sotilas-, sote- ja turvallisuusalan oppilaitokset,  
   joissa soveltuvuudella on erityisen painava merkitys.

Analyysin jälkeen muodostettiin oppilaitoksista alustava rekisteri ja edustava näyte, jonka pohjalta puhelin-
haastattelut käynnistettiin. Haastatteluiden edetessä rekisteriä täydennettiin lumipallomenetelmän avul-
la: haastateltavilta tiedusteltiin haastattelun päätteeksi, olisiko heillä mielessä muita henkilöitä, joilla olisi 
asiantuntemusta vastata kyselyyn. Lopullisista vastauksista 43 prosenttia on lisätty kohderyhmään kollegan 
nimeäminä.

Ennen haastatteluvaiheen aloittamista pidettiin haastattelijoille infotilaisuus ja heidät validoitiin hoitamaan 
tutkimuksen haastattelut. Tämän jälkeen toteutettiin kolme laadullista asiantuntijahaastattelua, jotka nau-
hoitettiin ja kuunneltiin ennen haastatteluiden jatkamista. Näiden ensimmäisten haastatteluiden osalta 
sekä vastaajalta että haastattelijalta pyydettiin kommentteja lomakesisältöjen toimivuudesta ja ymmärret-
tävyydestä. Saatujen kommenttien perusteella lomakkeen sisältöjä tarkistettiin ja sanamuotoja hieman täs-
mennettiin. Ensimmäiset haastattelut ja niiden perusteella tehty lomakkeen arviointi varmistivat sisältöjen 
toimivuuden ja ymmärrettävyyden kohderyhmässä. Näiden asiantuntijahaastatteluiden kohderyhmä koos-
tui yhdestä ammatillisen oppilaitoksen, yhdestä ammattikorkeakoulun ja yhdestä yliopiston edustajasta.
Henkilön soveltuvuus vastaajaksi varmistettiin vastaajilta. Edetäkseen haastatteluun heidän tuli vastata 
opiskelijavalinnoista tai valintakoevaiheen soveltuvuusarvioinneista. Haastatteluun oli mahdollista osallis-
tua heti tai myöhemmin haastateltavalle sopivana ajankohtana. Yksittäisen loppuun viedyn haastattelun 
keskimääräinen kesto oli 25 minuuttia.

Kaikki puhelut tallennettiin. Vastaajalle kerrottiin haastatteluiden aluksi nauhoituksesta ja siitä, että nau-
hoitteita käytetään vain Innolinkissä sisäisesti vastauksen tallennuksen ja laadunvarmennuksen tukena 
eikä tallenteita luovuteta muille. Myös tutkimuksen toimeksiantaja kerrottiin vastaajille heti puhelun alussa. 
Haastattelujen sujuvuuden ja tutkimuksen luonteen vuoksi päädyttiin vastausten tallennuksessa ratkai-
suun, jossa haastattelija täytti haastattelulomakkeen muilta osin keskustelun edetessä, mutta vastaajien 
avoimet kommentit litteroitiin jälkeenpäin nauhoitteiden pohjalta sanatarkasti. Tällä haluttiin varmistaa 
vastaajien käyttämien sanavalintojen huomioiminen sekä kommenttien välittyminen sellaisenaan osaksi 
tutkimusaineistoa.

Kokonaisuudessaan puhelimitse tavoitetuista henkilöistä ainoastaan kaksi kieltäytyi vastaamasta, joten vas-
tausaktiivisuus oli erittäin suuri. Tutkimukseen vastattiin mielellään, sillä vastaajat kokivat aiheen tärkeäksi 
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ja he olivat tyytyväisiä siihen, että aihetta tutkitaan. Haastatteluissa tärkeimmiksi kehityskohteiksi nousi ylei-
sessä keskustelussa tarve saada yhdenmukaiset käytännöt soveltuvuuden arviointeihin alalla. Keskustelua 
herätti myös se, että oppilaitoksen henkilökunnalla koetaan olevan liian vähän mahdollisuuksia vaikuttaa 
asiaan, jos opiskeluaikana ilmenee, ettei oppilas sovellu alalle. 

Tutkimuksessa haastavimmaksi nousivat sellaiset kysymykset, joissa pyydettiin arvioimaan asiaa kymme-
nen vuoden ajalta. Monet vastaajista eivät olleet vielä olleet näin kauaa töissä kyseisessä oppilaitoksessa. 
Tällaisia olivat esimerkiksi kysymykset, joissa tiedusteltiin, kuinka moneen opiskelijaan on sovellettu SO-
RA-lainsäädännön mukaisia toimia sekä kuinka paljon alalla on soveltuvuuskokeen arvioinnin perusteella 
karsiutuneita opiskelijoita. Lisäksi haasteelliseksi koettiin erityisesti seuraavien tekijöiden arvioiminen: Osal-
listuminen on vapaaehtoista ja osallistujalla on oikeus asettaa arvioinnille omat rajat, esimerkiksi kieltäytyä 
testistä ja Arvioinnin osaamisen vajeet. Haastatteluissa eniten aikaa käytettiin sen määrittelemiseen, mitä 
opiskelijavalintoihin liittyviä asioita oppilaitoksen SORA-lainsäädännön soveltamisohjeet käsittelevät. 
Tutkimuksessa annettiin mahdollisuus lähettää haastattelun päätteeksi sähköisesti lisätietoa tai erillisiä liit-
teitä opiskelijavalintojen soveltuvuuden arviointiin liittyvistä käytännöistä, jotta niitä voitaisiin hyödyntää 
osana selvitystyötä. Tällaisia lisätietoja saatiin kolmelta ammatillista koulutusta tarjoavalta oppilaitokselta 
sekä kahdelta yliopistolta.

Vastaajat olivat hyvin perehtyneitä aihealueeseen, ja jopa 59 prosenttia vastaajista oli halukkaita osallistu-
maan tutkimuksen jälkeiseen syvähaastatteluun, jolla pyrittiin rikastamaan ja konkretisoimaan selvitysvai-
heen löydöksiä sekä havainnollistamaan oppilaitosten välisiä eroja opiskelijavalinnan käytännöissä soveltu-
vuuden arviointitapojen ja -menettelyiden osalta. Syvähaastatteluiden tulokset on esitelty luvussa 4. 

3.1.2 Kuvaus avoimen palautteen analyysitavasta

Avoimen palautteen analyysiin otettiin mukaan kysymykset, jotka ovat laajempia kuin muu, mikä? -tyyppiset 
kysymykset. Ensin luettiin yksi kerrallaan systemaattisesti läpi vastaukset niihin kysymyksiin, jotka valikoitui-
vat avoimen palautteen analyysiin. Sen jälkeen vastaukset lajiteltiin koulutusasteittain ja koulutusaloittain. 
Analyysissa käytettiin vastaajan kertomaa koulutusalaa huolimatta siitä, että se saattoi asemoida vastauk-
sen muiden alojen luokkaan mahdollisesti sitä paremman kuvaavan luokan sijaan.

Lajittelun jälkeen vastauksista poimittiin läpiluvun yhteydessä merkityt kiinnostavat ja kuvaavat sitaatit. Si-
taattien yhteyteen tekstiin merkittiin sitaatin antaneen vastaajan edustama koulutusaste ja koulutusala. 
Ammatillisen koulutuksen muiden alojen koulutusalaluokan lisäksi merkittiin vastaajan kertoma tarkem-
pi koulutusala. Vastaajat antoivat pitkiä ja pohdiskelevia vastauksia, eivätkä he välttämättä vastanneet ai-
noastaan esitettyyn kysymykseen. Vastaukset käsiteltiin pääsääntöisesti esitettyjen kysymysten yhteydessä, 
mutta ne huomioitiin myös paremmin niitä vastaavien kysymysten kohdalla.

Tulosten analysoinnin menetelmänä käytettiin lähinnä sisällönanalyysia, mutta sitaattien poimimisen jäl-
keen havaintojen ja tulkintojen yhteen koostamisessa käytettiin apuna myös sisällön erittelyä. Avoimen 
palautteen analyysistä nousseita tuloksia ja suoria sitaatteja esitetään raportissa kvantitatiivisten tulosten 
läpikäynnin yhteydessä vastaavassa järjestyksessä kuin haastatteluissa on edetty aihepiiristä seuraavaan.
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3.1.3 Vastaajien taustatiedot

Tiedonkeruun pohjana käytettiin tilastovaiheessa muodostettua alustavaa rekisteriä, mutta koska uusia po-
tentiaalisia vastaajia myös kerättiin tiedonkeruun edetessä, ei vastaajaorganisaation toiminta-aluetta kont-
rolloitu tarkasti. Lopullinen vastausmäärien jakauma vastaa kuitenkin kokonaisuudessa hyvin sekä väestön 
että ammatillisten oppilaitosten jakaumia maakunnittain (taulukko 4).

Vastauksista yhteensä 67 prosenttia tuli ammatillisen koulutuksen organisaatioista, 19 prosenttia ammatti-
korkeakouluista ja 14 prosenttia yliopistoista. Suhteessa koko Suomen oppilaitosjakaumaan korkea-asteen 
oppilaitokset ovat hieman ylipainottuneet. Kohderyhmän oppilaitoksista valtakunnallisesti ammatillisen 
alan oppilaitoksia on 76 prosenttia, ammattikorkeakouluja 16 prosenttia ja yliopistoja 8 prosenttia .

Taulukko 4. Vastaus- ja väestöjakauma maakunnittain sekä ammatillisten oppilaitosten  
jakautuminen maakunnittain

Väestö 
31.12.2020 Aineisto Erotus

Ammatillisen 
koulutuksen 
oppilaitoksia

%
Ammatillisen 
koulutuksen 
opiskelijoita

%

Uusimaa 31 % 24 % –7 % 44 27 % 94 989 33 %

Varsinais-Suomi 9 % 13 % 4 % 15 9 % 21 753 8 %

Satakunta 4 % 6 % 2 % 6 4 % 11 190 4 %

Kanta-Häme 3 % 4 % 1 % 7 4 % 8 499 3 %

Pirkanmaa 9 % 11 % 2 % 18 11 % 24 687 9 %

Päijät-Häme 4 % 3 % –1 % 5 3 % 10 932 4 %

Kymenlaakso 3 % 4 % 1 % 5 3 % 7 983 3 %

Etelä-Karjala 2 % 1 % –1 % 1 1 % 4 683 2 %

Etelä-Savo 2 % 6 % 4 % 5 3 % 7 140 2 %

Pohjois-Savo 4 % 7 % 3 % 9 6 % 12 582 4 %

Pohjois-Karjala 3 % 4 % 1 % 4 2 % 8 550 3 %

Keski-Suomi 5 % 4 % –1 % 6 4 % 14 097 5 %

Etelä-Pohjanmaa 3 % 2 % –1 % 6 4 % 11 757 4 %

Pohjanmaa 3 % 3 % 0 % 6 4 % 8 334 3 %

Keski-Pohjanmaa 1 % 3 % 2 % 3 2 % 4 491 2 %

Pohjois-Pohjanmaa 7 % 7 % 0 % 16 10 % 20 829 7 %

Kainuu 1 % 2 % 1 % 1 1 % 4 269 1 %

Lappi 3 % 5 % 2 % 6 4 % 9 135 3 %

Ahvenanmaa 1 % 0 % –1 %

Lähde: Tilastokeskus: Väestörakenne. https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html#V%C3%A4est%C3%B6rakenne%2031.12. (vierailtu 18.6.2021); Vipunen (Opetushallinnon 
tilastopalvelu): Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkosto. https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Oppilaitosverkosto%20-%20ammatillinen%20-%20maakunta.
xlsb (vierailtu 12.8.2021).
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Vastaajista 90 prosenttia kertoi vastaavansa opiskelijavalinnoista ja 51 prosenttia valintakoevaiheen sovel-
tuvuusarvioinneista. Yhteensä 45 prosenttia vastauksista on sellaisia, joissa vastaaja vastasi molemmista.

Ammattikoulujen vastaukset koskivat useimmin terveys- ja hyvinvointialaa. Kuviossa 7 on esitetty vastaus-
ten jakaumat koulutusaloittain. Muina aloina nimettiin useimmin sosiaali- ja terveysala, mutta myös maan-
rakennus, välinehuoltoala, metsäkoneen kuljettaja, logistiikka ja luonnonvara-ala.

Kuvio 7. Ammatillisen koulutuksen koulutusalat 

Koulutusalat: Ammatillinen koulutus 180 Responses

terveys- ja hyvinvointiala

muulla alalla

kasvatus- ja ohjausala

kuljetuspalvelut

turvallisuusala

liikunta-ala

merenkulkuala

lentokoneasennus

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

36%

17%

16%

16%

12%

2%

1%

1%

Myös ammattikorkeakouluissa useimmat vastaukset koskivat sosiaali- ja terveysaloja (kuvio 8). Näistä kertyi 
yhteensä kaksi kolmasosaa ammattikorkeakoulujen vastauksista. Loput jakautuivat melko tasaisesti me-
renkulkualan, humanistisen ja kasvatusalan, liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon sekä ammatillisen 
opettajankoulutuksen välille.

Kuvio 8. Ammattikorkeakoulujen koulutusalat

Koulutusalat: Ammattikorkeakoulu 51 Responses

humanistinen ala ja kasvatusala

liikunnan ammattikorkeakoulututkinto

merenkulkualan ammattikorkeakoulututkinto

ammatilliset opettajankoulutukset

sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto

terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

8%

8%

10%

8%

35%

31%

Lähde: Tilastokeskus: Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset. https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__kou__kjarj/statfin_kjarj_pxt_125j.px/ (vierailtu 23.9.2021).
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Yliopistojen osalta useimmin vastaukset koskivat opettajankoulutuksen tai sosiaalityön soveltuvuusarvioin-
teja (kuvio 9). Lääketieteellisiltä aloilta kertyi reilu kolmannes vastauksista, ja lisäksi vastauksia tuli myös 
logopedian alalta.

Kuvio 9. Yliopistojen koulutusalat

Koulutusalat: Yliopisto 36 Responses

farmaseutin ja proviisorin tutkinto

hammaslääketieteen kandidaatin ja
hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto

humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian
maisterin tutkinto logopedian alalla

lääketieteen kandidaatin ja lääketieteen lisensiaatin
tutkinto

opettajankoulutuksen opinnot

psykologian kandidaatin ja psykologian maisterin
tutkinto

sosiaalityön koulutus

0% 5% 10% 15% 20% 25%

8%

8%

14%

19%

25%

3%

22%

Haastattelujen mukaan useimmin koulutukseen otettiin vuosittain 101–250 opiskelijaa (28 % vastauksista). 
Seuraavaksi yleisimmät sisäänottomäärien luokat olivat yli 250 (18 %) sekä 26–50 (18 %). Ammattikorkea-
kouluissa isoimmat sisäänottomäärät olivat tyypillisimpiä (taulukko 5).

Liitteessä 2 on esitetty vastausmäärät koulutuksenjärjestäjittäin.

Koulutusalan  
vuosittainen opiskelijoiden  

sisäänottomäärä

Ammatillinen koulutus Ammattikorkeakoulu Yliopisto (korkeakoulu)

alle 10 1 % 0 % 3 %

10–25 14 % 2 % 9 %

26–50 22 % 6 % 15 %

51–75 11 % 4 % 12 %

76–100 13 % 22 % 6 %

101–250 25 % 36 % 33 %

yli 250 15 % 30 % 21 %

100 % 100 % 100 %
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3.2 SORA-lainsäädännön soveltaminen opiskelijavalinnoissa

Vastaajista 90 prosenttia kertoi, että heidän oppilaitoksessaan on määritelty opiskelijavalintoihin liittyvät 
SORA-lainsäädännön soveltamisohjeet (kuvio 10). Vain 13 vastaajaa kertoi, että soveltamisohjeita ei ole 
määritelty, ja 15 vastaajaa ei osannut vastata tähän. Vastaajia, jotka eivät tienneet soveltamisohjeista, oli 
kaikilta koulutusaloilta. Suhteessa vastausmääriin tämä oli kuitenkin hieman yleisempää yliopistoissa.

Kuvio 10. SORA-lainsäädännön soveltamisohjeiden määrittely

Onko oppilaitoksessanne määritelty SORA-lainsäädännön opiskelijavalintojen soveltamisohjeet?
Onko oppilaitoksessanne määritelty SORA-lainsäädännön soveltamisohjeet liittyen opiskelijavalintoihin? 268 Responses

kyllä

en osaa sanoa

ei

0% 20% 40% 60% 80%

90%

6%

5%

Useimmin SORA-lainsäädännön soveltamisohjeet oli määritelty ammatillisessa koulutuksessa ja ammat-
tikorkeakouluissan (92 %). Yliopistovastaajista 73 prosenttia kertoi, että soveltamisohjeet on määritelty, ja 
11 prosentin mukaan näin ei ollut. Lisäksi yliopistovastaajista 16 prosenttia ei osannut sanoa, oliko sovel-
tamisohjeita määritelty vai ei.

Vastaajilta, joiden organisaatioissa soveltamisohjeita ei ollut määritelty, kysyttiin lisäksi syytä tähän. Osassa 
oppilaitoksia soveltamisohjeen tekemistä ei ole koettu tarpeelliseksi. Muutamat kokivat, että soveltuvuutta 
arvioidaan opintojen aikana, ei vielä valintakoevaiheessa. Kaksi vastaajaa kertoi, että oppilaitoksessa nojau-
dutaan yleisiin materiaaleihin, kuten Opetushallituksen oppaisiin.

Yliopistoilta tuli kysymykseen yhteensä neljä vastausta, joista kolmessa vastaajat ilmaisivat, että SORA-lain-
säädäntöä sovelletaan vasta, jos opintojen aikana ilmenee tarvetta sen soveltamiseen. Yksi vastaajista ei 
osannut sanoa, miksi soveltuvuutta ei arvioida jo valintavaiheessa:

Tää on ihan sama, tää on kaikki ihan niinku sanoin, eli Sosnet, eli kaikki sosiaalityötä 
opettavat yliopistot. Suomessa niitä on kuusi, niin kukaan näistä ei toistaiseksi, koska 
tämä Sosnet on se elin, jonka puitteissa esimerkiksi tämä valintakoe tapahtuu. En tiedä 
miksi ne ei oo siinä, että sitä ei ole siis tavallaan määritelty esimerkiksi sitä, että me voitas 
siinä valintakoevaiheessa tehdä tällainen joku soveltuvuus, ja sitten esimerkiksi kysyä tää 
rikostaustaote.

Yliopisto, sosiaalityön koulutus

”
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Ammattikorkeakouluasteelta vain yksi haastatelluista vastasi kysymykseen:

En tiedä, se on jotenkin lipsunut käsistä ja kyllä me SORA-ohjeet tunnistetaan ja muut 
nämä toiminnot, esimerkiksi rikosrekisteriotteen tarkastaminen ja tämän tyyppiset asiat 
meillä toimii ihan niin kuin pitääkin, mutta tavallaan tämmöinen kulkukaavio… Ehkä se 
johtuu siitä, että meillä ei ole tämän tyyppisiä tapauksia tullut vastaan. 

Ammattikorkeakoulu, sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto

”

Ammatillista koulutusta edustaneet vastaajat, yhteensä seitsemän vastaajaa, kertoivat käyttävänsä olemas-
sa olevia yleisiä ohjeita, olevansa niin pieni koulutuksen järjestäjä, että toimintamalli on heille selkeä, ja 
toimivansa sellaisten opiskelijoiden kanssa, jotka on jo todettu soveltuviksi:

Tällä hetkellä noita opiskelijavalintoja SORA-lainsäädännön perusteella ei ole ollut, koska 
nämä tutkintokoulutukset ovat pääasiassa oppisopimuskoulutuksia ja koulutettavat ovat 
jo töissä.

Ammatillinen koulutus, turvallisuusala 
 
Meillä on ainoastaan aikuiskoulutusta ja he tulevat ELY-keskuksen ja TE-toimiston kautta, 
niin siellä on jo blokattu sellaiset, jotka eivät sovellu, tai ei ole mahdollisuutta siihen 
raskaan luokan ajo-oikeuteen 

Ammatillinen koulutus, kuljetuspalvelut 

”
”

Edelleen vastaajilta, joiden oppilaitoksissa ei ollut määritelty opiskelijavalintoihin liittyviä SORA-lainsäädän-
nön soveltamisohjeita, kysyttiin, millaisia ohjeistuksia soveltuvuuden arvioinnista opiskelijavalinnan yhtey-
dessä oli olemassa.

Yliopistoja edustavista kolmesta vastaajasta yksi kertoi, ettei soveltamisohjeita ole, ja yhden mukaan aihetta 
on käsitelty hallinnossa, mutta tällaisissa keskusteluissa otetaan juristit mukaan tulkitsemaan lainsäädän-
töä. Kolmas vastaaja pohdiskelee soveltuvuuden arviointia laajemmin:

Ei ole varsinaista soveltuvuusarviointia. Eli meillä on kaksi valintatapaa, toinen on 
aikaisempi opintomenestys, eli ylioppilastutkinnon pohjalta valinta, ja toinen on 
valintakokeen perusteella valinta. Katsotaan, että nämä vaihtoehdot on riittäviä. Ja 
psykologit tietty on tarkkoja näissä soveltuvuusarvioinneissa, että tavallaan ajatellaan 
niin, että niitä ei kovin heppoisin perustein pidä käyttää. Esimerkiksi kun meillä on 
aikaisemmin joissain hakukohteissa ollut tuota soveltuvuusarviointia joitakin vuosia 
sitten, niin on katsottu, kun niitä on tutkailtu, että ne ei välttämättä ole niin relevantteja 
kuin mitä niiden haluttaisi olevan tai niiden pitäisi olla, jos niitä käytettäisiin tukena. 

Yliopisto, humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinto logopedian 
alalla, myös psykologian kandidaatin ja psykologian maisterin tutkinto 

”
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Ammattikorkeakouluista kysymys esitettiin vain yhdelle vastaajalle. Hän kertoi, kuinka soveltuvuuden kysy-
mykset saattavat tulla vastaan vasta opintojen aikana:

Tässä opiskelijavalinnan yhteydessä hakijan velvollisuus on tavallaan ilmoittaa 
tämmöisistä terveydellisistä esteistä, jotka saattaa vaikuttaa ja sehän on niin kuin 
hakijan valinta, ilmoittaa se. Jotkut on hyvinkin rehellisiä siinä, mutta mä uskon, 
että kauhean moni ei niistä sitä ilmoitusta tee ja sitten ne tulee ne soveltuvuuden 
kysymykset niin ne saattaa tulla sitten opintojen edetessä meillä vastaan. Itse tein 
tämmöisen niin kuin ensimmäisen, itse en ole ollutkaan tässä koulutuspäällikkö kuin 
vasta kolmatta vuotta, mutta tein tämmöisen ensimmäisen SORA-lakiin perustuvan 
päätöksen opiskelijavalinnassa vasta viime syksynä. Että nämä on tosi harvinaisia, 
mutta sitten toisaalta tässä kun he ovat meillä opiskelijoina niin sittenhän siellä 
saattaa herätä vähän semmoisia huolia ja kysymyksiä meillä, mutta me ollaan nyt 
se tavallaan sekin prosessi sen opiskeluaikaisen soveltuvuuden arvioimiseksi, niin sitä 
nyt ennen kaikkea ollaan laatimassa, että mitkä kaikki on ne menettelytavat sitten ja 
tosiaan opiskelijaterveydenhuoltoon se yhteys ja kuka siinä on se toimija ja ollaan 
niitä määritelty ja vähän selkeytetty sitä kuviota vastaisuuden varallekin, mutta omalla 
kokemuksella ei ole yhtään semmoista tilannetta että olisi opiskelun aikana edetty 
tämmöiseen soveltuvuuden arviointiin. Harvinaisia nämä on, mutta varmasti kenties 
ehkä yleistymässäkin.

Ammattikorkeakoulu, sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto

”

Ammatillisen koulutuksen vastaajat, yhteensä kuusi vastaajaa, kertoivat käyttävänsä soveltuvuuden arvi-
oinnissa apuna Opetushallitukselta tulleita ohjeita ja oppaita, oppilaitoskohtaisia kirjauksia tai ohjeita siitä, 
mihin soveltuvuuden arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota. Kuljetuspalveluiden alalla kerrottiin nojattavan 
pääosin ajokorttilainsäädäntöön ja sen asettamiin terveydentilavaatimuksiin.

Niiltä vastaajilta, joiden oppilaitoksissa soveltamisohjeet oli määritelty, kysyttiin lisäksi, millaisia asioita oh-
jeissa käsitellään (kuvio 11). Yleisimmin ohjeissa oli määritelty terveydelliset vaatimukset ja opiskelijan ter-
veydentilan arviointi sekä soveltuvuuden tai soveltumattomuuden kriteerit. Useampi kuin kolme neljästä 
oppilaitoksesta oli myös määritellyt opiskeluoikeuden peruuttamisen, opiskelijavalintaan liittyvän tiedon-
saannin, muutoksenhaun ja tietojen käsittelyn hakuprosessissa.
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Kuvio 11. SORA-lainsäädännön soveltamisohjeissa käsiteltävät asiat

Millaisia asioita siinä käsitellään?Jos kyllä: Millaisia asioita siinä käsitellään? 218 Responses

terveydelliset vaatimukset ja opiskelijan
terveydentilan arviointi

soveltuvuuden / soveltumattomuuden kriteerit

opiskeluoikeuden peruuttaminen

opiskelijavalintaan liittyvä tiedonsaanti

muutoksenhaku

tietojen käsittely hakuprosessissa

päätös sekä menettely opiskeluoikeuden
peruuttamisessa ja kurinpitoasiassa

epäillyn aiheen perusteella tehtävät tarkastukset ja
tutkimukset

esteettömyys

kurinpito

valituskiellot

järjestyssäännöt

valtakunnallisen oikeusturvalautakunnan tehtävät ja
toimivalta

muuta

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

90%

88%

84%

82%

80%

77%

72%

70%

67%

63%

47%

46%

36%

5%

 
 
Koulutusaloittain esiintyi suurta vaihtelua siinä, millaisia asioita SORA-lainsäädännön soveltamisohjeissa 
oli käsitelty (taulukko 6). Yliopistoissa tietoja oli käsitelty pääosin muita koulutustasoja suppeammin ja am-
matillisessa koulutuksessa vastaavasti laajimmin. Toisaalta painotukset vaihtelivat: yliopistoissa ja ammat-
tikorkeakouluissa oli huomioitu hieman ammatillista koulutusta useammin valtakunnallisen oikeusturva-
lautakunnan tehtävät ja toimivalta. Toisaalta yliopistoissa oli selvästi harvemmin käsitelty muun muassa 
muutoksenhaku, soveltuvuuden tai soveltumattomuuden kriteerit sekä terveydelliset vaatimukset ja opis-
kelijan terveydentilan arviointi.

Neljäsosalla vastaajista ei ole ollut oppilaitoksessa viime vuosikymmenen aikana yhtään sellaista opiskelijaa, 
johon olisi sovellettu SORA-lainsäädännön mukaisia toimia (kuvio 12). Vastaajista 28 prosenttia ei osannut 
arvioida tätä esimerkiksi siksi, että on itse ollut virassa vasta muutaman vuoden. Yhteensä 42 prosentilla 
tällaisia tapauksia on ollut 1–10 ja viidellä prosentilla yli 10. Tapausten määrä korreloi jossain määrin sisään-
ottomäärän kanssa, mutta silloinkin kun sisäänottomäärä oli yli 100 henkeä, yli 15 prosenttia vastaajista ei 
ollut kohdannut yhtään tapausta, johon olisi sovellettu SORA-lainsäädännön mukaisia toimia.
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Taulukko 6. SORA-lainsäädännön soveltamisohjeissa käsiteltävät asiat koulutusasteittain

Ammatillinen  
koulutus

Ammattikorkeakoulu Yliopisto  
(korkeakoulu)

% n % n % n

epäillyn aiheen perusteella tehtävät  
tarkastukset ja tutkimukset 75 % 116 61 % 25 63 % 12

esteettömyys 66 % 103 80 % 33 53 % 10

järjestyssäännöt 47 % 73 46 % 19 42 % 8

kurinpito 64 % 99 66 % 27 63 % 12

muuta 3 % 5 2 % 1 11 % 2

muutoksenhaku 86 % 133 80 % 33 42 % 8

opiskelijavalintaan liittyvä tiedonsaanti 88 % 136 73 % 30 63 % 12

opiskeluoikeuden peruuttaminen 88 % 136 80 % 33 74 % 14

päätös sekä menettely opiskeluoikeuden  
peruuttamisessa ja kurinpitoasiassa 75 % 117 78 % 32 42 % 8

soveltuvuuden tai soveltumattomuuden  
kriteerit 94 % 145 85 % 35 63 % 12

terveydelliset vaatimukset ja opiskelijan  
terveydentilan arviointi 95 % 147 90 % 37 68 % 13

tietojen käsittely hakuprosessissa 81 % 125 73 % 30 63 % 12

valituskiellot 50 % 77 46 % 19 37 % 7

valtakunnallisen oikeusturvalautakunnan  
tehtävät ja toimivalta 35 % 55 39 % 16 37 % 7

Kuvio 12. SORA-lainsäädännön mukaisten toimien soveltaminen viime vuosikymmenen aikana

Kuinka monta sellaista opiskelijaa oppilaitoksessanne on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana, joihin on 
sovellettu SORA-lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä (esimerkiksi opinto-oikeuden määräaikainen  

poistaminen, pl. tukitoimet)?

Kuinka monta sellaista opiskelijaa oppilaitoksessanne on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana, joihin on sovellettu
SORA-lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä (esimerkiksi opinto-oikeuden määräaikainen poistaminen, pl. tukitoimet)? 268

Responses

ei yhtään

1-5 kpl
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11-15 kpl

16-20 kpl

yli 20 kpl
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Yliopistovastaajista 43 prosenttia kertoi, ettei heidän oppilaitoksessaan ole ollut viime vuosikymmenen ai-
kana yhtään sellaista opiskelijaa, johon olisi sovellettu SORA-lainsäädännön mukaisia toimia. Ammattikor-
keakouluissa näin vastasi joka neljäs ja ammatillisen koulutuksen vastaajista 21 prosenttia.

3.3 Opiskelijavalinnat

Kahdella kolmasosalla vastaajista opiskelijavalinta toteutetaan yksivaiheisena, eli hakijoita ei karsita valinta-
prosessin aikana, vaikka valinta muodostuisi useista osioista (kuvio 13). Noin kolmanneksella opiskelijavalin-
nat toteutetaan kaksi- tai useampivaiheisena. Lisäksi 14 vastaaja kertoi, että he ottavat kaikki hakijat sisään 
ilman karsintaa. Vastaajien on ollut mahdollista valita useampi vaihtoehdoista.

Useimmin kaksi- tai useampivaiheista karsintaa käytettiin yliopistoissa (43 %) ja harvimmin ammattikor-
keakouluissa (27 %). Kohderyhmässä ilman karsintaa oppilaita otettiin sisään ainoastaan ammatilliseen 
koulutukseen.

Yksivaiheisessa valinnassa 63 prosentilla oli käytössä valintakoe, 60 prosentilla todistusvalinta ja 52 prosen-
tilla soveltuvuusarviointi (kuvio 14).

Kaksi- tai useampivaiheisessa valinnassa 80 prosenttia vastaajista käytti soveltuvuusarviointia, 64 prosent-
tia valintakoetta ja 45 prosenttia todistusvalintaa (kuvio 15). Kaksi- tai useampivaiheisena opiskelijavalintaa 
tekevistä 73 prosentilla soveltuvuusarviointi toteutetaan toisessa vaiheessa ja 27 prosentilla ensimmäises-
sä vaiheessa.

Yksivaiheisessa valintakokeessa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa oli käytössä lähes poikkeuksetta 
sekä todistusvalinta että valintakokeet. Ammatillisessa koulutuksessa puolestaan pääpaino oli soveltuvuus-
arvioinnissa, jota käytti 79 prosenttia ammatillisen koulutuksen vastaajista, kun valintakoetta tai todistus-
valintaa käytti hieman yli 40 prosenttia. Kaksi- tai useampivaihteista valintakoetta käyttävillä valintatapojen 
kirjo oli hieman laajempaa. Yliopistoista 94 prosenttia käytti valintakoetta, 81 prosenttia todistusvalintaa ja 
63 prosenttia soveltuvuusarviointia. Vastaavasti ammattikorkeakouluissa 86 prosenttia käytti valintakoetta, 
79 prosenttia todistusvalintaa ja 29 prosenttia soveltuvuusarviointia. Muista poiketen ammatillisessa koulu-
tuksessa pääpaino oli soveltuvuusarvioinnissa, jota käytti 92 prosenttia vastanneista. Lisäksi 47 prosenttia 
käytti valintakoetta ja 25 prosenttia todistusvalintaa.

Yksivaiheisessa valintakokeessa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa oli käytössä lähes poikkeuksetta 
sekä todistusvalinta että valintakokeet. Ammatillisessa koulutuksessa puolestaan pääpaino oli soveltuvuus-
arvioinnissa, jota käytti 79 prosenttia ammatillisen koulutuksen vastaajista, kun valintakoetta tai todistus-
valintaa käytti hieman yli 40 prosenttia. Kaksi- tai useampivaihteista valintakoetta käyttävillä valintatapojen 
kirjo oli hieman laajempaa. Yliopistoista 94 prosenttia käytti valintakoetta, 81 prosenttia todistusvalintaa ja 
63 prosenttia soveltuvuusarviointia. Vastaavasti ammattikorkeakouluissa 86 prosenttia käytti valintakoetta, 
79 prosenttia todistusvalintaa ja 29 prosenttia soveltuvuusarviointia. Muista poiketen ammatillisessa koulu-
tuksessa pääpaino oli soveltuvuusarvioinnissa, jota käytti 92 prosenttia vastanneista. Lisäksi 47 prosenttia 
käytti valintakoetta ja 25 prosenttia todistusvalintaa.

Niiltä osin kuin soveltuvuusarviointia käytettiin, 45 prosenttia arvioi, että soveltuvuusarvioinnilla on pää-
paino opiskelijavalinnassa (kuvio 16). 39 prosentilla soveltuvuusarvioinnin ja muiden valintamenettelyiden 
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yhteispisteet ratkaisevat opiskelijavalinnat. Kuudella prosentilla vastaajista soveltuvuusarviointi on karsiva 
menetelmä ennen seuraavaa arviointivaihetta. Tällaisia vastauksia tuli useimmin merenkulkualalta sekä 
terveys- ja hyvinvointialalta.

Koska soveltuvuusarviointia käytetiin useimmin ammatillisessa koulutuksessa, painottuvat sen näkemykset 
kokonaistuloksessa. Muiden koulutustasojen vastausmäärien vähyyden vuoksi ei luotettavaan tulokseen 

Miten opiskelijavalinnat toteutetaan teillä?Miten opiskelijavalinnat teillä toteutetaan? 268 Responses

yksivaiheisena, eli hakijoita ei karsita
valintavaiheiden välillä, vaikka opiskelijavalinta

muodostuisi useista erilaisista osioista (esim. ...

kaksi- tai useampi vaiheisena, eli valintavaiheiden
välissä tapahtuu karsintaa

kaikki hakijat otetaan sisään ilman karsintaa

0% 20% 40% 60%

65%

34%

5%

Kuvio 13. Opiskelijavalintojen toteutus

Yksivaiheisena: Mitä valintatapoja yksivaiheisessa opiskelijavalinnassa teillä käytetään?Yksivaiheisena: Mitä valintatapoja yksivaiheisessa opiskelijavalinnassa teillä käytetään? 172 Responses

valintakokeella

todistusvalinnalla

soveltuvuusarvioinnilla

0% 20% 40% 60%

63%

60%

52%

Kuvio 14. Yksivaiheisen opiskelijavalinnan valintatavat

Kaksi- tai useampi vaiheisena: Mitä valintatapoja kaksivaiheisessa opiskelijavalinnassa teillä käytetään?Kaksi- tai useampi vaiheisena: Mitä valintatapoja kaksivaiheisessa opiskelijavalinnassa teillä käytetään? 86 Responses

soveltuvuusarvioinnilla

valintakokeella

todistusvalinnalla

0% 20% 40% 60% 80%

80%

64%

45%

Kuvio 15. Kaksi- tai useampivaiheisen opiskelijavalinnan valintatavat
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päästä koulutustasoittain, mutta vastaajien joukossa yliopistotasolla soveltuvuusarviointi korostui valinta-
tekijänä joko yksinään tai yhteispisteissä, kun puolestaan ammattikorkeakouluissa soveltuvuusarviointia 
käytettiin useimmin karsivana menetelmänä ennen seuraavaa arviointivaihetta.

Yli puolet vastaajista kertoi, että opiskelijoita otetaan sisään tavoitemäärä (kuvio 17). Lisäksi lähes kolman-
nes vastaajista ottaa sisään enemmän kuin olisi mahdollista. 14 prosenttia vastaajista kertoo opiskelupaik-
koja jäävän täyttämättä.

Käytännössä vähemmän kuin mahdollista otettiin sisään ainoastaan ammatillisessa koulutuksessa. Yliopis-
toissa ja ammattikorkeakouluissa oli vain yksittäisiä tällaisia vastauksia. Useimmin yli kapasiteetin otettiin 
ammattikorkeakouluissa, joista näin vastasi 54 prosenttia. Saman verran kuin sisään olisi mahdollista ottaa 
otettiin ammatillisessa koulutuksessa 51 prosentissa, ammattikorkeakouluissa 42 prosentissa ja yliopistois-
sa 88 prosentissa.

Soveltuvuusarviointia käyttävät: Mikä on soveltuvuuden painoarvo hakijan valinnassa?
Soveltuvuusarviointia käyttävät: Mikä on soveltuvuuden painoarvo hakijan valinnassa? 157 Responses

opiskelijat valitaan pääosin soveltuvuusarvioinnin
perusteella

opiskelijat valitaan sekä soveltuvuusarvioinnin että
mahdollisten muiden valintamenettelyiden

yhteispisteiden avulla

joku muu

soveltuvuusarviointi on ainoastaan karsiva
menetelmä ennen seuraavaa arviointivaihetta

en osaa sanoa

0% 10% 20% 30% 40%

45%

39%

6%

6%

4%

Kuvio 16. Soveltuvuusarvion painoarvo opiskelijavalinnassa 

Onko opiskelupaikan vastaanottaneiden määrä yleensä
Onko opiskelupaikan vastaanottaneiden määrä yleensä 249 Responses

saman verran kuin sisään olisi mahdollista ottaa

enemmän kuin sisään olisi mahdollista ottaa

vähemmän kuin sisään olisi mahdollista ottaa

0% 20% 40%

54%

32%

14%

Kuvio 17. Opiskelupaikan vastaanottaneiden lukumäärä suhteessa tavoiteltuun
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3.4 Valintakokeet

Valintakokeet toteutetaan useimmin itsenäisesti (kuvio 18). Yhteistyötä valintakokeissa yhden tai useam-
man oppilaitoksen kanssa tekee 38 prosenttia vastaajista. Lisäksi 7 prosenttia ostaa valintakokeet palvelu-
na. Valintakokeita ostettiin palveluna useimmin Psykologikeskus Päämäärä Oy:ltä (5 mainintaa) ja Suomen 
Psykologikeskukselta (2 mainintaa). Muuna järjestelynä vastaajat tarkoittivat valtakunnallista valintakoetta.

Yliopistoista valintokeet toteutettiin yhteistyönä yhden tai useamman oppilaitoksen kanssa 81 prosentissa 
ja ammattikorkeakouluista 64 prosentissa, mutta ammatillisen koulutuksen oppilaitoksista vain yksi toimi 
näin. Ammatillisista oppilaitoksista 84 prosenttia toteutti valintakokeet itsenäisesti.

Yhteistyönä toteutettavasta valintakokeesta vastasi useimmin yhteistyötä varten perustettu oma ryhmä 
(kuvio 19). 37 prosenttia yhteistyönä valintakoetta toteuttavista vastaajista kertoi, että yhteistyö nojaa tietyn 
oppilaitoksen panokseen. Muuksi nimettiin useimmin valtakunnallinen ryhmä.

Kuvio 18. Valintakokeiden toteutus

Toteutetaanko oppilaitokseenne hakevien oppilaiden valintakokeet...
Toteutetaanko oppilaitokseenne hakevien oppilaiden valintakokeet... 159 Responses�

itsenäisesti

yhteistyönä yhden tai useamman oppilaitoksen
kanssa

muuten

ostettuna palveluna

0% 20% 40%

57%

38%

8%

7%

Kuvio 19. Yhteistyönä toteutetusta valintakokeesta vastaaminen

Jos yhteistyönä yhden tai useamman oppilaitoksen kanssa: Vastaako yhteistyöstä....Jos yhteistyönä yhden tai useamman oppilaitoksen kanssa: Vastaako yhteistyöstä... 59 Responses�

yhteistyölle perustettu oma ryhmä

tietty oppilaitos

joku muu

0% 20% 40% 60%

66%

37%

12%
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Ylivoimaisesti yleisin valintakokeissa käytetty menetelmä oli kirjallinen koe, jota käytti 83 prosenttia vastaa-
jista (kuvio 20). 44 prosenttia vastaajista kertoi käyttävänsä yksilöhaastatteluita. Muita menetelmiä olivat 
muun muassa sähköinen koe, kuvallinen koe, fyysistä suorituskykyä mittaava testi, kielikoe tai ryhmätehtä-
vä.

Yliopistoista kirjallista koetta käytti peräti 97 prosenttia. Vastaavat luvut olivat ammattikorkeakouluissa 89 
prosenttia ja ammatillisissa oppilaitoksissa 72 prosenttia. Yksilöhaastatteluja käytettiin lähinnä ammatilli-
sessa koulutuksessa, jossa se oli käytössä 89 prosentilla valintakokeita käyttävistä. Myös ryhmähaastattelua 
koskevat vastaukset tulevat pääosin ammatillisista oppilaitoksista.

Kolme neljästä kirjallista koetta käyttävistä toteutti sen aineistokokeena (kuvio 21). 16 prosenttia toteutti 
kirjallisen kokeen ennakkomateriaaliin perustuvana ja 14 prosenttia ennakkotehtävänä. Muita toteutusta-
poja olivat useimmiten lukion tai peruskoulun oppimäärään perustuvat tehtävät. Näiden lisäksi mainittiin 
monivalintakoe, havainnointitehtävät sekä kyky- ja kielikokeet.

Kuvio 20. Valintakokeissa käytetyt menetelmät

Millaisia menetelmiä valintakokeissa käytätte? 
Millaisia menetelmiä valintakokeissa käytätte? 158 Responses�

kirjallinen koe

yksilöhaastattelu

muita

ryhmähaastattelu

näyttökoe

0% 20% 40% 60% 80%

83%

44%

18%

17%

5%

Kuvio 21. Kirjallisen valintakokeen toteuttaminen

Miten valintakoe toteutetaan?Jos kirjallinen koe: Miten valintakoe toteutetaan? 124 Responses�

kirjallinen koe aineistokokeena (aineisto annetaan
paikan päällä)

muuten

kirjallinen koe perustuen ennakkomateriaaliin

hakijan etukäteen tekemä ennakkotehtävä

0% 20% 40% 60%

75%

18%

16%

14%
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Koulutusasteittain tarkasteltuna aineistokokeen osuus oli kaikilla asteilla selvästi suurin (yliopistot 85 %, 
ammattikorkeakoulut 83 % ja ammatillinen koulutus 61 %). Yliopistoissa korostui lisäksi kirjallinen koe, joka 
perustuu ennakkomateriaaliin (58 %). Etukäteen tehtäviä ennakkotehtäviä oli useimmiten ammatillisessa 
koulutuksessa.

Näyttökoetta käytti 8 vastaajaa, joista 6 kertoi tarkemmin kokeen sisällöstä. Yksi vastaaja yliopistolta kertoi 
musiikin näyttökokeen kuuluvan opettajankoulutuksen opintojen valintavaiheeseen. Ammatillisessa koulu-
tuksessa liikunta-alalla käytetään liikunnallisia testejä ja ohjaustaitoja mittaavia testejä, kuljetuspalveluiden 
alalla käytetään ajokoetta tai ajonäytettä, ja yhden vastaajan mukaan sosiaali- ja terveysalalla käytetään 
esimerkiksi avustamisharjoitusta ja vuorovaikutusharjoitusta.

3.5 Soveltuvuuskokeet

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta soveltuvuuskokeet toteutti oma organisaatio (kuvio 22). Vain viisi 
prosenttia soveltuvuuskokeita käyttävistä vastaajista toteutti ne yhteistyössä yhden tai useamman oppilai-
toksen kanssa.

Suhteessa vastausmääriin soveltuvuuskokeiden toteuttaminen yhteistyössä yhden tai useamman oppilai-
toksen kanssa oli tyypillisempää ammattikorkeakouluille ja yliopistoille. Kaiken kaikkiaan tällä tavalla sovel-
tuvuuskokeita käyttäviä vastaajia oli kuitenkin lukumääräisesti vähän.

Vain viisi vastaajaa kertoi, että soveltuvuuskokeissa käytetään oman oppilaitoksen psykologeja (kuvio 23). 
Sen sijaan kolme neljästä mainitsi, että soveltuvuuskokeesta vastaa oman oppilaitoksen muu henkilökunta. 
28 prosenttia ostaa soveltuvuuskokeet palveluna. Palveluntarjoajaksi nimettiin useimmiten Suomen Psy-
kologikeskus (21 mainintaa, lisäksi 4 vastaaja vastasi ”Psykologikeskus”) ja Psykologitiimi Päämäärä Oy (8 
mainintaa). Lisäksi Coronaria ja AON mainittiin kahdesti. Muina tahoina mainittiin muun muassa opinto-oh-
jaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja sekä erilaisia kokoonpanoja eri asiantuntijoista.

Soveltuvuuskokeeseen kuului lähes kaikissa tapauksissa yksilöhaastattelu (kuvio 24). Yliopistoista yksilö-
haastattelua osana soveltuvuuskoetta käyttivät kaikki ja ammatillisista oppilaitoksista 98 prosenttia. Vajaa 
kolmannes soveltuvuuskokeita käyttävistä hyödynsi ennakkotehtäviä tai ryhmähaastatteluita ja reilu viiden-
nes psykologisia persoonallisuus- tai kykytestejä. Ryhmähaastatteluita käytettiin usein muun muassa kas-
vatus- ja ohjausalan valinnoissa.

Seuraavaksi soveltuvuuskokeita käyttäviä vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka hyvin luetellut kriteerit 
toteutuvat heidän oppilaitoksensa soveltuvuusarviointiprosessissa. Tekijöitä arvioitiin asteikolla 1–5, jossa 
1 = erittäin huonosti ja 5 = erittäin hyvin. Parhaiten onnistuneiksi tekijöiksi arvioitiin saadut tiedot ovat 
luottamuksellisia ja tietoja luovutetaan vain kerrottuun tarkoitukseen sekä arviointitehtävät liittyvät haetta-
van tutkinnon kannalta oleellisiin asioihin (kuvio 25). Heikommin onnistuvaksi tekijäksi vastaavasti arvioitiin 
osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistujalla on oikeus asettaa arvioinnille omat rajat, esim. kieltäytyä 
testistä, jonka 38 prosenttia vastaajista arvioi toteutuneen melko tai erittäin huonosti (kuvio 26). Myös 
soveltuvuusarvioinnista annetaan palautetta siihen osallistuneille sai selvästi muita kriteerejä enemmän 
kriittisiä arvioita. Heikoimmaksi palautteenanto arvioitiin yliopistoissa.
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Toteutetaanko oppilaitokseenne hakevien opiskelijoiden soveltuvuuskokeet...

Kuvio 22. Soveltuvuuskokeiden toteutus

Toteutetaanko oppilaitokseenne hakevien opiskelijoiden soveltuvuuskokeet... 157 Responses

oman organisaation toimesta (itse tai ostettuna
palveluna)

yhteistyössä yhden tai useamman oppilaitoksen
kanssa

0% 20% 40% 60% 80%

95%

5%

Toteutetaanko soveltuvuuskokeet...Toteutetaanko soveltuvuuskokeet... 156 Responses�

oman oppilaitoksen muun henkilökunnan toimesta

ostettuna palveluna

muuten

oman oppilaitoksen psykologien toimesta

en osaa sanoa

0% 20% 40% 60%

74%

28%

4%

3%

1%

Kuvio 23. Soveltuvuuskokeiden toteutuksesta vastaava taho

Miten soveltuvuuskoe teillä toteutetaan? Valitse kaikki käytettävät tavat.Miten soveltuvuuskoe teillä toteutetaan? Valitse kaikki käytettävät tavat. 154 Responses�

yksilöhaastattelu

hakijan etukäteen tekemä ennakkotehtävä

ryhmähaastattelu

psykologiset persoonallisuustestit

psykologiset kykytestit

muuten

kunto- tai terveystestit

emotionaalista älykkyyttä mittaava testi
(tunnetaidot)

näyttökoe / näyttö

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

95%

32%

31%

23%

21%

19%

16%

14%

9%

Kuvio 24. Soveltuvuuskokeen toteutus
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Kuinka hyvin seuraavat hyvän soveltuvuusarviointiprosessin kriteerit toteutuvat oppilaitoksessanne?

Kuvio 25. Soveltuvuusarviointiprosessin toteutuminen – keskiarvot

Kuinka hyvin seuraavat hyvän soveltuvuusarviointiprosessin kriteerit toteutuvat oppilaitoksessanne? 153 Responses�

Saadut tiedot ovat luottamuksellisia ja tietoja
luovutetaan vain kerrottuun tarkoitukseen.

Arviointitehtävät liittyvät haettavan tutkinnon
kannalta olennaisiin asioihin.

Arvioinnissa käytettävät menetelmät ovat
läpinäkyviä eli arvioitava ymmärtää, mitä tehtävillä

mitataan.

Arviointitehtävät liittyvät työtehtävän, johon tutkinto
valmistaa, kannalta olennaisiin asioihin.

Soveltuvuusarvioinnista annetaan palautetta siihen
osallistuneelle.

Osallistuminen on vapaa-ehtoista ja osallistujalla on
oikeus asettaa arvionnille omat rajat, esimerkiksi

kieltäytyä testistä.

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

5.0

4.6

4.3

4.3

3.8

3.4

Kuinka hyvin seuraavat hyvän soveltuvuusarviointiprosessin kriteerit toteutuvat oppilaitoksessanne?

Kuvio 26. Soveltuvuusarviointiprosessin toteutuminen – arvosanajakaumat

Kuinka hyvin seuraavat hyvän soveltuvuusarviointiprosessin kriteerit toteutuvat oppilaitoksessanne? 153 Responses

1 = erittäin huonosti 2 3 4 5 = erittäin hyvin

Saadut tiedot ovat luottamuksellisia ja tietoja
luovutetaan vain kerrottuun tarkoitukseen.

Arviointitehtävät liittyvät haettavan tutkinnon
kannalta olennaisiin asioihin.

Osallistuminen on vapaa-ehtoista ja osallistujalla on
oikeus asettaa arvionnille omat rajat, esimerkiksi

kieltäytyä testistä.

Arviointitehtävät liittyvät työtehtävän, johon tutkinto
valmistaa, kannalta olennaisiin asioihin.

Arvioinnissa käytettävät menetelmät ovat
läpinäkyviä eli arvioitava ymmärtää, mitä tehtävillä

mitataan.

Soveltuvuusarvioinnista annetaan palautetta siihen
osallistuneelle.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

37%

8% 5%

3%

11%

13%

27%

3%

33%

6%

41%

44%

20%

96%

65%

53%

45%

42%

40%
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Useimmin soveltuvuuden arvioinnin menetelmien kerrottiin perustuvan käytännön kokemukseen (kuvio 
27). Tieteelliseen kirjallisuuteen nojasi kaksi viidesosaa vastaajista. Muina perusteina nimettiin muun muas-
sa opettajien ammattitaito, Opetushallituksen ohjeistukset, tutkinnon perusteet, käytetyn psykologin arvio, 
lainsäädäntö, lääkärintodistus, yhteistyö alan oppilaitosten kesken sekä yhteistyö työnantajien kanssa.
 

Kuvio 27. Valittujen soveltuvuuden arvioinnin menetelmien pohja

Mihin valitsemanne soveltuvuuden arvioinnin menetelmät perustuvat?
Mihin valitsemanne soveltuvuuden arvioinnin menetelmät perustuvat? 155 Responses�

käytännön kokemukseen

tieteelliseen kirjallisuuteen

ulkopuolisen tarjoajan ehdotukseen

muuhun

en osaa sanoa

0% 20% 40% 60%

73%

41%

24%

19%

5%

Soveltuvuuskokeita käyttävistä yliopistoista kaikki vastaajat kertoivat soveltuvuuden arvioinnin nojaavan tie-
teelliseen kirjallisuuteen. Ammatillisen koulutuksen vastaajista näin vastasi vain joka kolmas. 

Vastaajien mukaan soveltuvuuden arviointi ja mittaaminen koetaan osin vaikeaksi ja harvoin siinä onnis-
tutaan niin hyvin, että parannettavaa ei ole ollenkaan. Monet vastaajat ovat kuitenkin olleet kokeilemassa 
eri menetelmiä tai kuulleet kollegoiltaan aiemmista kokeiluista, joiden perusteella nykyisin käytössä olevien 
vakiintuneiden menetelmien koetaan palvelevan tarkoitustaan melko tai erittäin hyvin. Monet vastaajat 
edustamastaan koulutustasosta riippumatta luottavat soveltuvuuden arvioinnin onnistumisessa osaavaan 
ja ammattitaitoiseen henkilökuntaan, pitkään kokemukseen arviointityössä ja pitkäjänteiseen kehitystyö-
hön arviointimenetelmien parissa. Haastattelu eri muodoissaan ja sellaisenaan tai yhdistettynä muihin me-
netelmiin on vastaajien mukaan tavallisimmin toimivaksi koettu menetelmä.

Yliopistoa edustavat vastaajat mainitsivat vastauksissaan yksilöhaastattelun, ryhmähaastattelun ja erilaiset 
kirjalliset menetelmät. 

Alalle soveltuvuuden näkökulmasta se tietynlainen hakijan henkilökohtainen 
kohtaaminen ja arviointi ja haastattelu tietyssä muodossa on tärkeää. 

Yliopisto, opettajankoulutuksen opinnot 

Kirjallisuuteen painottuu ehkä eniten menetelmät. Menetelmiä on käytetty vaikka 
minkälaisia, joskus ollut ryhmätehtäviäkin, mutta haastatteluja on aina käytetty 
erinäisenä osana soveltuvuuskoetta ja joskus pelkästäänkin, erittäin toimiva menetelmä 
edelleenkin.
 
Yliopisto, opettajankoulutuksen opinnot

”
”
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Yhtä lailla ammattikorkeakoulun puolella mainitaan haastattelut ja lisäksi psykologiset testit. Toimiviksi to-
dettujen menetelmien ohella halutaan kokeilla jotain muutakin:

Siinä on ollut vaihtelua. Viime aikoina on ollut puhetta erityisesti vuorovaikutukseen 
liittyvistä taidoista ja empatiaa mittaavista asioista.”

Ammattikorkeakoulu, terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 

”
Muutoksia ja menetelmien kehittämistä pohditaan myös ammatillisessa koulutuksessa: 

Ajantasaisuus, että mitattaisiin oikeita asioita testeissä, alalla muuttuu asiat niin nopeasti 
ja tulee uudistuksia.

Ammatillinen koulutus, muu ala, sosiaali- ja terveysala

”
Terveys- ja hyvinvointialalla yleisimmin vastaajat mainitsivat erilaiset haastattelutilanteet ja keskustelut haki-
joiden kanssa. Psykologiset testit, käytännönläheiset testit ja kirjalliset kokeet ovat myös yleisiä. Osa vastaa-
jista kertoi käyttävänsä myös erilaisia ryhmätilanteita soveltuvuuden arvioinnin menetelmänä. Vastaajien 
mukaan soveltuvuuden arviointi on alalla hyvin tärkeää:

Nimenomaan soveltuvuuskokeet. Välillä kokeiltu olla ilman ja kyllä näyttäytyy niin, 
että huomattavasti enemmän on kaikenlaisia ongelmia, jos soveltuvuuskoetta ei ole 
järjestetty.

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala 

Kaipaamme vanhoja pakollisia soveltuvuuskokeita. Siinä oli asiantuntijaryhmä, joka oli 
tehnyt ne kokeet ja asiantuntijaryhmä työsti myös vastaukset ja keskusteltiin asioista. 
Päästiin ehkä syvemmälle kuin mitä haastatteluissa pääsee. 

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala

”
”

Kasvatus- ja ohjausalalla vastaajat kokevat erilaiset haastattelut ja kirjoitustehtävät toimiviksi. Sen sijaan 
kuljetuspalveluiden alalla tarvitaan vastaajien mukaan tarkempaa näyttöä esimerkiksi ajamisesta ja hah-
mottamisesta:

Haastattelu, ajokoe, simulaattori ja kielitesti. Tähän asti antaneet monipuolisimman 
tuloksen ja lyhyessä ajassa, kun hakijoita on niin valtavasti. 

Ammatillinen koulutus, kuljetuspalvelut 

Matemaattiset taidot, hahmottamiseen liittyvät, äidinkielentaidot ja terveydentilaan 
liittyvät ovat meille äärimmäisen arvokasta tietoa haastattelussa. 

Ammatillinen koulutus, kuljetuspalvelut

”
”
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Hakijoiden haastattelemista pidettiin lähes yhtä tärkeänä kaikilla koulutusasteilla, mutta ammatillisen kou-
lutuksen parissa haastattelun merkitystä painotettiin vastauksissa yliopistoja ja ammattikorkeakouluja 
enemmän.

Haastattelu kaikkineen on tosi toimiva, etenkin yksilöhaastattelu. Meillä on niin 
pieni hakijamäärä ja opiskelijoita otetaan niin vähän, niin siinä tunnin mittaisessa 
vapaamuotoisessa haastattelussa saa kyllä tosi hyvän kuvan hakijasta.

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala 

Yksilö-, ryhmähaastattelu ja ohjaustilanne. Näillä pystytään mittaamaan 
parhaiten niitä asioita, eli vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista ja 
ongelmanratkaisutaitoa.

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala

”
”

Haastattelujen ja keskustelujen hyvä puoli ja samalla haaste on mahdollisuus niiden ohjaamiseen: 

Ainakin ylipäänsä haastattelu on varmaan se paras anti. Toki on kirjallistakin, 
mutta haastattelu on paras. Siinä pystyy kysymyksillä ohjaamaan ja saamaan sitä 
haluamaansa informaatiota.

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala
 
Yksilöhaastattelu. Se on nimenomaan juuri yksilöllinen, että pystytään paneutumaan 
tarkemmin sitten, jos on joku tietty semmoinen asia, mistä halutaan saada vaikka 
lisätietoja ja halutaan selventää tarkemmin.

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala

Vastaajat hyödyntävätkin laajasti arvioijien tuntemusta alasta ja kokemusta haastatteluista:

Haastatteluissa. Arviot perustuu siihen miten kyseiset opettajat ymmärtää alaa ja ottavat 
huomioon työelämän näkemyksiä, että millaista työntekijää he toivovat kentälle.

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala 

”
”

”
Opettajan tai opettajien suorittamaan haastatteluun suhtaudutaan eri tavoin, osa positiivisemmin: 

Opettajan haastattelu katsottu erittäin hyväksi. Siinä on asiantunteva henkilöstö 
tekemässä, niin saatu opiskelijan tärkeintä asiaa selville, eli kykyä ja motivaatiota tälle 
alalle.

Ammatillinen koulutus, muu ala, välinehuoltoalan perustutkinto

”
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Mutta hyvin toimii itse tehtynä ja siellä on alan ammattilaiset, monen vuoden kokemus, 
ollaan mietitty kysymyspankit ja modattu ne tosissaan tarpeisiin. 

Ammatillinen koulutus, turvallisuusala

”
Osa vastaajista puolestaan suhtautuu asiaan kriittisemmin: 

Itse kannatan vahvasti psykologisia soveltuvuuskokeita, eli opettajan ammattitaito ei 
riitä kaikilta osin karsimaan alalle soveltumattomia, joilla voi olla sen verran suuria ne 
haasteet, että ne joka tapauksessa ilmenee koulutuksen aikana ja koulutus keskeytyy, 
jolloin etsitään heille joka tapauksessa sitten joku toinen ala.

 Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala

”

Osa vastaajista käyttää lähes pelkästään ulkopuolista toimijaa soveltuvuuden arvioinnissa: 

Yhteistyö ulkopuolisen arvioijan kanssa. Psykologikeskus on todettu toimivaksi. 
Paikallinen asiantuntemus ja tieteellisesti hyväksi todetut menetelmät ja arvioijan 
käytännön kokemus.

Ammatillinen koulutus, muu ala, sosiaali- ja terveysala

”
Osa vastaajista sen sijaan tekee laajempaa yhteistyötä:

Eri ammattiryhmien yhteistyö. Joskus ollut opinto-ohjaaja mukana, ja sitten tämä 
Psykologikeskus ja meidän sotepuolen opettajia kaksi kappaletta. Moniammatillisuus on 
usein hyvä. 

Ammatillinen koulutus, muu ala, sosiaali- ja terveysala 

”
Muutamissa vastauksissa ehdotetaan myös kevyempää vaihtoehtoa, jossa psykologi olisi mukana soveltu-
vuuden arvioinnissa esimerkiksi haastattelemassa opettajan rinnalla. Monet oppilaitokset ovat onnistuneet 
luomaan itselleen toimivan käytännön, mutta sitä ei pidetä pelkästään hyvänä asiana: 

Tämä on todella hankala asia. Nykyiset menetelmät toimivat osittain, mutta toivoisimme 
niihin valtakunnallisia kokeita, joka olisi kaikille sama. 

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala 

”
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Samalla olisi mahdollista yhtenäistää vaatimuksia, koska tällä hetkellä osa oppilaitoksista vaatii enemmän 
ja osa mittaa lähinnä lähtötasoa: 

Yksilöhaastattelu. Haastattelulla katsotaan sitä motivaatiota ja kykyä opiskella. 
Oppilaitokseenhan tullaan oppimaan, eli lähtökohdat ei tarvitse olla korkealla. Oppilaitos 
myös tukee opiskelun aikana. 

Ammatillinen koulutus, turvallisuusala

”
Vastaajien näkemykset eroavat myös soveltuvuuden arvioinnista poikkeusaikana: 

Se soveltuvuusarviointi on vain niin minimaalisen pieni ja lyhyt 15 minuutin pätkä 
keskustelua. Etäosallistuminen on ollut hyvä, eli että sen voi nyt tehdä etänä.

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala

Paikan päällä tehtävä haastattelu on se tärkein. Nyt kun tehtiin koronan takia 
videopuheluilla, niin niistä ei saa oikeaa käsitystä esimerkiksi vuorovaikutustaidoista 
tai että miten toimii porukassa. Vaikka ei meillä ole muutenkaan ryhmätehtäviä tai 
ryhmähaastattelua. Yleinen olemus vaikea nähdä ja hakija pystyy tsemppaamaan sen 
hetken. 

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala

”
”

90 prosenttia soveltuvuuskokeita käyttävistä vastaajista kertoi, että hakijan kielitaito ja kulttuuritaustan vai-
kutus arviointiin huomioidaan soveltuvuusarvioinnissa. Näiltä vastaajilta kysyttiin tarkennusta tämän huo-
mioimiseen. Vastaajat ymmärsivät kysymyksen eri tavoin, ja tämä heijastuu vastauksiin. Osa vastaajista ym-
märsi kysymyksen niin, että hakijan kielitaidon ja kulttuuritaustan tasoa tulee arvioida, jotta haastattelusta 
ja koulutuksesta on mahdollista suoriutua. Osa vastaajista puolestaan ymmärsi asian siten, että hakijan 
kielitaidon ja kulttuuritaustan ei saa antaa vaikuttaa arviointiin.

Yliopistovastaajista viisi kertoi hakijan kielitaidon ja kulttuuritaustan vaikuttavan arviointiin. Nämä kaikki vas-
taukset liittyivät opettajankoulutukseen. Osa vastaajista korosti opettajan työssä vaadittavan erinomaista 
suomen kielen taitoa.

Varmasti huomioitaisiin, mikäli tulisi hakijoita, jos tulisi sellainen vaatimus eteen. Nythän 
on hyvin suomenkielisiin ja suomenkansalaisiin perustuvaa se meidän hakijajoukko. 
Varmasti huomioitaisiin ja tullaan huomioimaan, jos tarpeita tulee. Tällä hetkellä ei ole 
ollut. Toki, jos on esimerkiksi näkövammaisia, niin heitä huomioidaan, mutta tarpeen 
mukaan toki huomioidaan. 

Yliopisto, opettajankoulutuksen opinnot

”
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Meillä on kriteeripohjainen arviointi, eli eri tehtävissä arvioidaan asioita ennalta 
määriteltyjen kriteerien perusteella ja se vaihtelee mitä osa-alueita siellä arvioidaan, 
mutta kaikkia hakijoita tulisi arvioida samalla tavalla, riippumatta etnisestä taustasta tai 
sukupuolesta.

Yliopisto, opettajankoulutuksen opinnot

”

Ammattikorkeakoulun viidestä vastaajasta neljä viittasi kielitaitovaatimuksiin. Vaadittavalla kielellä toteutet-
tava valintaprosessi ja valintakoe mittaa yhden vastaajan mukaan jo omalta osaltaan kielitaitoa riittävästi. 
Kulttuuripuolta kommentoi kaksi vastaajista:

Soveltuvuustesteissä on se, että ne täytyy aina tehdä saman kulttuurin ihmiselle, koska jo 
ruotsalainen vastaa niihin vähän eri tavalla kuin suomalainen, tai jopa eteläsuomalainen 
vastaa eri tavalla kuin pohjoissuomalainen. Se on ihan yleinen näissä testeissä, että ne 
ovat kulttuurisidonnaisia.

Ammattikorkeakoulu, merenkulkualan ammattikorkeakoulututkinto

Englanninkielisessä. Kieli on sellainen, että katsotaan ennakkotehtävä, jossa 
kulttuuritausta tulee ilmi. Urheiluvalmennus on vähän kulttuurisidonnainen, että miten 
sen ymmärtää. Yritetään katsoa kulttuuristakin, että ei olisi tietyllä tapaa karsiva, jos on 
kasvanut erilaisessa kulttuurissa ja on erilainen filosofia kuin meillä. 

Ammattikorkeakoulu, liikunnan ammattikorkeakoulututkinto

Ammatillisen koulutuksen vastaajat kertoivat yleisimmin, että hakijoiden kielitaito arvioidaan kielitestillä. 
Kielitesti varmistaa, että hakijoiden kielitaito riittää koulutuksen suorittamiseen ja töiden tekemiseen: 

Kielitaito on pakko huomioida, että selviytyy koulutuksesta.

Ammatillinen koulutus, kuljetuspalvelut

Kielitesti tehdään. Haastattelutilanteessa esimerkiksi huomioidaan ne lähtökohdat ja 
tausta, että pystyykö ammattitutkintoa lähteä opiskelemaan. Arvioidaan kuinka nopeasti 
voisi tukitoimin saada riittävän kielen hallinnan. Tarjotaan mahdollisuutta kielelliseen 
tukeen. 

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala

”

”

”
”

Useimmiten ammatillisen koulutuksen kielenä on vastaajien tapauksissa suomi. Joidenkin vastaajien mu-
kaan kielitaidosta ja kulttuuritaustasta voi olla myös etua erilaisissa tapauksissa:

Me mittaamme viittomakielen omaksumista siinä. Eli jos hän osaa viittoa ennestään, niin 
sehän hyödyttää häntä. 

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala 

”
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Se on etu, jos tuntee saamelaiskulttuurin ja -alueen. 

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala

Kyllä se huomioidaan, mutta yleensä haemme heikkokielitaitoisia samaan ryhmään. 
Haemme siis vieraskielisiä ryhmiä. 

Ammatillinen koulutus, muu ala, sosiaali- ja terveysala

”
”

Kulttuuritaustasta yritetään tarvittaessa selvittää, onko kulttuurillisia esteitä toimia esimerkiksi terveys- ja 
hyvinvointialalla:

Kielikoe on karsivana menetelmänä. Jos haastattelussa tulee ilmi jotain uskonnollista tai 
muuta, tai jos pukeutunut tietyllä tapaa, niin kerrotaan esimerkiksi, että on hoidettava 
molempia sukupuolia ja pystyttävä käyttämään lyhythihaisia työvaatteita ja muita 
tällaisia asioita. 

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala

”

 Kaikilla aloilla kulttuuritaustaa ei tarvitse pohtia samalla tavalla:

Kielitaito on ratkaiseva, mutta kulttuuritausta ei vaikuta. Jos kielitaito ei ole riittävä, niin ei 
tule valituksi. 

Ammatillinen koulutus, turvallisuusala

”
Vastaajat suhtautuvat eri tavalla kielitaidon huomioimiseen ja kielitaidon riittävyyteen. Yleisimmin vastaaji-
en mukaan kuitenkin on tarpeeksi, että hakijoiden kielitaito on riittävä.

Kyllä sen kielitaidon täytyy olla täydellinen, jotta opiskeluvalmiudet ovat hyvät.

Ammatillinen koulutus, muu ala, sosiaali- ja terveysala ”
” Kun koulutuskieli on suomi, niin silloin täytyy olla riittävä kielitaito.

Ammatillinen koulutus, muu ala, sosiaali- ja terveysala
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Tarvittaessa hakijat saavat myös apua esimerkiksi haastattelutilanteessa:

Kyllä, huomioidaan, jos on haasteita kielitaidossa, niin tarvittaessa voidaan käyttää 
esimerkiksi englantia apuna tai tukena. Tai jotain muuta kieltä, että tulee ymmärretyksi. 
Tavoite on, että hakija ymmärtää mitä kysytään, eikä virheitä tule sen vuoksi, että ei ole 
ymmärtänyt mitä kysytään.

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala 

Jos on vieraskielinen hakija, niin kysymyksiä ja haastattelutilannetta mukautetaan 
kielitaidolle sopivaksi ja varmistetaan että ymmärtää kysymykset.

Ammatillinen koulutus, kuljetuspalvelut

”

”
Huomioimisen tapa vaihtelee. Useimmiten varmistetaan kysymysten ymmärtäminen, mutta esimerkiksi 
myös kuvia voidaan käyttää apuna: 

Kyllä, esimerkiksi järjestetään kuvallisia selkomateriaaleja, jos on heikko suomen kielen 
taito. 

Ammatillinen koulutus, kuljetuspalvelut

”
Ne vastaajat, jotka ymmärsivät kysymyksen niin, vaikuttavatko hakijan kielitaito ja kulttuuritausta arviointiin, 
vastasivat hieman toisin:
 

Arvioijat, jotka ovat arvioimassa sitä tilannetta, niin he ottavat sen huomioon, sillä 
tavalla, että se tausta ei vaikuta mitenkään negatiivisesti siihen asiaan. 

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala 

Kyllä, sillä tapaa, etteivät ne saa vaikuttaa siihen arviointiin. Jos on tiettyjä kulttuurillisia 
tekijöitä, esim. romanitausta ja nähdään siellä työllistymisen haaste olemassa. Voi olla 
niin, että jos on kaksi henkilöä viivalla, niin se voidaan nähdä puoltavana tekijänä se 
taustatilanne. Eli missään nimessä ei esteenä ole, vaan saattaa olla jopa eduksi. Ja kun 
tämä on miesvaltainen ala, niin se saattaa olla naishakijalle eduksi. 

Ammatillinen koulutus, kuljetuspalvelut

”
”
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Seuraavaksi pohdittiin, mitä asioita soveltuvuuden arvioinnilla onnistutaan mittaamaan. Parhaiten sen ar-
vioitiin mittaavan motivaatiota alalle, realistista kuvaa alasta sekä sosiaalisia taitoja (kuvio 28). Heikoimmin 
arvioinnissa koettiin onnistuttavan päihteiden käytön ja fyysisen terveydentilan osalta, joiden molempien 
osalta yli 20 prosenttia vastaajista arvioi toteutuneen melko tai erittäin huonosti (kuvio 29). Vastaajia pyy-
dettiin arvioimaan asioita asteikolla 1–5, jossa 1 = erittäin huonosti ja 5 = erittäin hyvin.

Useampi kuin kolme neljästä vastaajasta arvioi, että soveltuvuuden arvioinnilla pystytään ennakkoon tun-
nistamaan ne opiskelijat, jotka tulisivat karsiutumaan SORA-lainsäädännön perusteella (kuvio 30). Reilu 
kymmenes vastaajista suhtautui tähän epäilevästi, ja vastaava osuus ei osannut arvioida asiaa.
 
Vahvinta usko soveltuvuuden arviointiin oli ammatillisissa oppilaitoksissa, joiden soveltuvuusarviointia 
käyttävistä vastaajista 81 prosenttia uskoi, että arvioinnilla pystytään tunnistamaan ennakkoon SORA-lain-
säädännön perusteella karsiutuvat vastaajat. Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa vain 40 prosenttia 
vastasi kysymykseen kyllä. Vaikka näissä vastaajaryhmissä vastausmäärien vähyyden vuoksi prosenttilukua 
ei sellaisenaan voi pitää luotettavana, kertoo tämä siitä, että soveltuvuuden arviointiin suhtaudutaan eri 
tavoin.

Niiltä vastaajilta, jotka kokivat, että SORA-lainsäädännön perusteella karsiutuvat vastaajat pystytään tunnis-
tamaan ennakkoon soveltuvuuden arvioinnilla, kysyttiin lisäksi, millä tavalla ja missä vaiheessa soveltuvuu-
den arviointia tällaiset opiskelijat tunnistetaan. Vastaajia pyydettiin myös antamaan esimerkkejä siitä, miten 
soveltumattomuus tulee arvioinnissa esiin.

 

Kuvio 28. Mittaamisen onnistuminen soveltuvuuden arvioinnissa – keskiarvot

Miten hyvin soveltuvuuden arvioinnilla onnistutaan mittaamaan seuraavia asioita?Miten hyvin soveltuvuuden arvioinnilla onnistutaan mittaamaan seuraavia asioita? 152 Responses

Muu

Motivaatio alalle

Realistinen kuva alasta

Sosiaaliset taidot

Opinnoissa menestyminen

Henkinen hyvinvointi / mielentasapaino

Työelämässä menestyminen valmistumisen jälkeen

Fyysinen terveydentila

Päihteiden käyttö

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

4.0

4.0

3.8

3.8

3.6

3.4

3.3

3.2

2.9

Kuinka hyvin seuraavat hyvän soveltuvuusarviointiprosessin kriteerit toteutuvat oppilaitoksessanne?

Kuvio 29. Mittaamisen onnistuminen soveltuvuuden arvioinnissa – jakaumat

Pystytäänkö oppilaitoksenne soveltuvuuden arvioinnilla tunnistamaan ennakkoon ne opiskelijat,  
jotka tulisivat karsiutumaan SORA-lainsäädännön perusteella?

Kuvio 30. Soveltuvuuden arvioinnin onnistuminen karsiutuvien opiskelijoiden tunnistamisessa
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Kuvio 29. Mittaamisen onnistuminen soveltuvuuden arvioinnissa – jakaumat

Kuinka hyvin seuraavat hyvän soveltuvuusarviointiprosessin kriteerit toteutuvat oppilaitoksessanne?
Kuinka hyvin seuraavat hyvän soveltuvuusarviointiprosessin kriteerit toteutuvat oppilaitoksessanne? 152 Responses

1 = erittäin huonosti 2 3 4 5 = erittäin hyvin

Motivaatio alalle

Realistinen kuva alasta

Sosiaaliset taidot

Opinnoissa menestyminen

Fyysinen terveydentila

Henkinen hyvinvointi / mielentasapaino

Työelämässä menestyminen valmistumisen jälkeen

Päihteiden käyttö

Muu, mikä?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6%

9%

3%

4%

5%

7%

17%

8%

10%

22%

16%

24%

19%

24%

36%

45%

48%

44%

61%

55%

61%

60%

37%

42%

36%

22%

100%

20%

17%

13%

7%

4%

4%

3%

Kuvio 30. Soveltuvuuden arvioinnin onnistuminen karsiutuvien opiskelijoiden tunnistamisessa

Pystytäänkö oppilaitoksenne soveltuvuuden arvioinnilla tunnistamaan ennakkoon ne opiskelijat,  
jotka tulisivat karsiutumaan SORA-lainsäädännön perusteella?

Pystytäänkö oppilaitoksenne soveltuvuuden arvioinnilla tunnistamaan ennakkoon ne opiskelijat, jotka tulisivat
karsiutumaan SORA-lainsäädännön perusteella? 156 Responses

kyllä

en osaa sanoa

ei

0% 20% 40% 60%

77%

12%

11%
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Vastaajien mukaan soveltuvuutta tai soveltumattomuutta voi olla vaikeaa arvioida. On hyvin selkeitä so-
veltumattomia hakijoita, mutta myös epäselvempiä tilanteita. Usein arvioijat ovat sen varassa, mitä hakijat 
heille kertovat ja millaista tietoa he ovat esimerkiksi dokumenteista saaneet. Vastaajien mukaan hakijat 
ovat pääosin rehellisiä ja yllättävänkin avoimia, mutta salailua ja peittelyä esiintyy myös. Arvioijat seuraavat 
esimerkiksi haastattelutilanteessa tarkoin pieniäkin eleitä ja merkkejä, mutta he tiedostavat, että niihin luot-
taminen voi tuottaa virheellisiä valintoja. Myös valintavaiheen jälkeen voi ilmetä huolta herättäviä asioita.

Ei ole tarvinnut ainakaan SORA-lainsäädännön perusteella erottaa, niin kyllä kai ne 
valinnat on tähän asti ainakin toiminut hyvin. Aika hankalahan se on mitään ennustaa. 
Ihmisten elämäntilanteet muuttuu niin paljon ja mielessä saattaa tapahtua mitä vaan. 
Kiikun kaakun on.

Yliopisto, opettajankoulutuksen opinnot

Ryhmätilanteessa. Näissä ryhmähaastatteluissa tai pikku ryhmätehtävätilanteessa. Jos 
ne jossain tulee, niin yleensä tulee siinä. Poikkeavana käytöksenä, jos pyritään tekemään 
perustehtäviä, joissa havainnoidaan vuorovaikutusta ja toisen huomiointia. Jos on 
esimerkiksi päihde- tai mielenterveysongelmaa, niin ihminen usein käyttäytyy vähän 
tavallisesta poikkeavasti.

Ammattikorkeakoulu, terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tietyt pistemäärät osioilla, eli jos olisi täysin soveltumaton. Pitää päästä läpi eettisen ja 
tunneälyn osalta, niin ehkä nämä tulisi siinä sitten esille.

Ammattikorkeakoulu, sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto

”

”

”
Ammatillisessa koulutuksessa terveys- ja hyvinvointialalla sekä kasvatus- ja ohjausalalla soveltumattomuus 
huomataan useimmiten haastatteluvaiheessa tai terveydentilaselvityksellä: 

Kyllä me hakeutumisvaiheessa se pyritään tunnistamaan. Yleensä itse rehellisesti kertoo, 
kun me käydään läpi mitä SORA-lainsäädäntö mahdollistaa. 

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala

Soveltuvuusarvioinnin haastatteluissa keskustellessa, että onko jotain SORA-
lainsäädäntöön liittyvää huolenaihetta.

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala

”
”

Muillakin ammatillisen koulutuksen aloilla suurin osa tapauksista tulee esiin opettajan tai psykologin haas-
tattelun aikana. Epäilyt hakijoiden suhteen voivat herätä jo hakupapereita tarkastelemalla. Osa tapauksista 
ilmenee myös opintojen aikana erityisesti työharjoittelussa muualla kuin tutulla oppilaitoksella. Harjoittelut 
ja työssäoppimiset ovat tärkeitä soveltuvuuden arvioinnin kannalta:
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Usein ensimmäisen työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana tulee ilmi, ettei olekaan 
soveltuva alalle. Se tulee usein esille niin, että opiskelija itse kokee, ettei tämä ole hänen 
juttunsa. Matkan varrella voi tulla kaikenlaista, esimerkiksi mielenterveysongelmia tai 
päihteiden käyttöä. 

Ammatillinen koulutus, muu ala, sosiaali- ja terveysala

”

Toisilla aloilla soveltuvuuden arviointi on selkeämpää kuin toisilla: 

Meillä on aika määräävä se rikosrekisteri ja nuhteettomuus.

Ammatillinen koulutus, turvallisuusala”
Vastaavasti esimerkiksi kuljetuspalveluissa dokumentit ja näytöt ovat tärkeitä soveltuvuuden arvioinnissa:

Pystytään aika pitkälle niissä yksilöhaastatteluissa toteamaan ja lisäksi soveltuvuuden 
arvioiminen dokumenttien pohjalta, eli nimenomaan ajokortti ja rekisteriote ja muut 
vastaavat dokumentit antaa sitä tietoa. Myös terveydentilatarkastus on yksi karsiva tekijä. 

Ammatillinen koulutus, kuljetuspalvelut

Ajonäyte on äärettömän hyvä. Jos siitä tulee hylätty, tai rikkoo liikennesääntöjä tai ei 
pysty turvallisesti kuljettamaan henkilöautoa, niin siinähän sen näkee.

Ammatillinen koulutus, kuljetuspalvelut

”
”

Hakijoilta odotetaan myös oman soveltuvuutensa arviointia: 

Meillä on sellainen kirjallinen kriteeristö SORA-lainsäädännön suhteen, johon hakija 
haastattelun yhteydessä tutustuu ja sitten varmistetaan, että on ymmärtänyt asiat 
ja pystyy arvioimaan soveltuvuutensa. Painotetaan, että täytyy olla rehellinen tämä 
oma-arviointi ja jos ei hakija ota jotain huomioon, niin asiaan voidaan palata, jos tulee 
myöhemmin esille opintojen kuluessa. 

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala 

”

Etukäteen annettuja tietoja myös varmistetaan haastattelussa: 

Käymme hyvin tarkasti SORA-lainsäädännön mukaiset asiat siinä yksilöhaastattelussa 
läpi ja varmistetaan että ennakkotehtävässä ruksitut kohdat pitävät paikkaansa. 
Sosiaalisten taitojen mittaamisessa on vielä kehitettävää.

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala

”
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Vastaajat pohtivat vastaajien avoimuutta. Osa vastaajista pitää hakijoita avoimina, mutta osa on kokenut 
myös asioiden peittelyä tai salaamista. 

Ne on itseasiassa kohtuu helppo. Minusta ne hakijat, kun SORA-lainsäädäntöä ajatellen, 
on varsin avoimia siinä. Hakijat itsekin pohtii tätä omaa kykyä ja jaksamista, eli tulee sitä 
kautta. Aika vähän siinä peitellään asioita.

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala

Jotkut vastaajat luottavat opettajan haastattelun lisäksi psykologin haastatteluun:
 

Psykologin haastattelussa kokenut haastattelija kyllä näkee. Testeissä näkyy pahimmat 
tilanteet ja oppimisvaikeudet ja mielenterveysasiat tulee esille. Mielenterveysongelmat 
eivät muuten ole este alalle, niistähän voi parantua ja kuntoutua. 

Ammatillinen koulutus, muu ala, sosiaali- ja terveysala

Vastaajien mukaan soveltuvuuden arviointi toteutuessaankaan ei anna selkeää vastausta, vaan on vaikea 
arvioida hakijan soveltuvuutta suuntaan tai toiseen. Hakijoita ei haluta pudottaa turhaan pois, mutta ei 
myöskään haluta antaa liian helposti mahdollisuuksia: 

Heitä tunnistetaan, joilla on riski, mutta vaikea sanoa kyllä tai ei, että toteutuuko se riski 
sitten. Jonkun verran on semmoisia, että tuntuu, että esimerkiksi ihmisen henkinen- tai 
mielenterveys on hauras vielä tai vaikeat tapahtumat vielä niin lähellä. Tai jos persoona 
ja käyttäytyminen siinä tilanteessa ovat sellaisia, että ei alalle sovellu. 

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala

Myös ammattikorkeakoulun puolella pohdittiin soveltuvuuden arvioinnin totuudenmukaisuutta:

Olen aiemminkin asettanut sen kysymyksen, että onko se aiempi psykologinen 
arviointikoe kuitenkin toiminut alkuperäistä tarkoitustaan vastaan ja suosinut tälläistä 
heikompaa aineista. Se on antanut mahdollisuuksia tällaisiin subjektiivisiin arvioihin ja 
hyvin subjektiivisten arvioiden perusteella on oltu valitsematta tai valittu opiskelijoita. 
Valintakokoukset olleet hyvin pitkiä ja ihan yhden hakijan valitsemisesta tai valitsematta 
jättämisestä saatettu keskustella jopa kymmenen minuuttia. Aika usein on päädytty 
semmoiseen ratkaisuun, että heikolta näyttää, mutta annetaan mahdollisuus. Pari 
tapausta ollut semmoista, että olen ensimmäisen vuoden aikana joutunut ottamaan 
yhteyttä tähän testauksen tehneeseen psykologiin, että millä perusteella on suositellut 
tätä yhtä opiskelijaa valittavaksi, kun on ollut aika paljon vaikeuksia hänen kanssaan. 
Aiemmin ollut sellaisia, että tutkitaan hyvin yksilöllisesti ja tarkoin ja saatetaan päätyä 
sellaiseen ratkaisuun, että annetaan nyt mahdollisuus. Nyt kun todistusvalinta on 
ensinnäkin tämmöinen, että pitää olla tietty keskiarvo ja tietyt arvosanat, että pääsee 

”

”

”

”
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sisään ja valintakoe, että jos et ratkaise annettuja tehtäviä annetussa ajassa, niin 
et pääse opiskelemaan, eikä ole mitään, että mietitään annetaanko mahdollisuus. 
Lopputulema on ollut, että olen asettanut sen kysymyksen mielessäni, että toimiko 
psykologinen arvio kuitenkin alkuperäistä tarkoitusta vastaan. Ekan kerran ollut käytössä 
todistusvalinta ja valintakoe ja ollaan saatu erittäin hyvä ryhmä. 

Ammattikorkeakoulu, humanistinen ala ja kasvatusala

Jotkut vastaajat esittävät omaan tai kollegoidensa kokemuksiin perustuvia merkkejä, joista voi päätellä 
myös opinnoissa menestymistä: 

Se tulee siinä haastattelussa, eli yksi selkeä on kuntotesti. Me emme mittaa parhautta, ei 
tarvi olla supermies, eikä nainen, mutta jos henkilö jättää kesken kuntotestin, niin se on 
ollut sellainen, että 9/10 osalta se on tarkoittanut sitä, että myös opinnot jäävät kesken. 
Se on yksi sellainen henkinen motivaatiomittari ollut.”

Ammatillinen koulutus, turvallisuusala 

”

Toisaalta elämä on kuitenkin arvaamatonta: 

Vaikea sanoa, kun ei ole ollut ketään, joka olisi karsiutunut. Tietyllä tavalla he ovat hyvin 
avoimia kertomaan ja toki sellaisia hälytysmerkkejä voi löytää. Mutta elämässä voi 
sattua kolmen vuoden aikana niin monenlaista.

Ammatillinen koulutus, turvallisuusala

”
Vastaajien mainitsemat tunteet, epäilyt ja hälytysmerkit ovat vastaajien mukaan kuitenkin hankalia, sillä ne 
eivät välttämättä tarkoita, että hakija tai opiskelija ei olisi soveltuva. Vastaajien mukaan olisikin tärkeää mää-
ritellä selkeät rajat, milloin soveltuvuutta ei sillä hetkellä tai ollenkaan ole. Hakijasta herännyt tunne täytyy 
pystyä tarkentamaan ja perustelemaan, jotta se voi vaikuttaa valintaan: 

Ja toinen on sitten se haastattelutilanne, että miten se henkilö siinä käyttäytyy. Yleinen 
olemus ja miten hän vastaa kysymyksiin. Mitä hän kertoo, jos jotakin tarkennetaan. 
Haastattelijan elämänkokemus, niin sanottu sanaton tieto. Jos on epäselvä tapaus, niin 
tulee se tietty tunne. Jos on opiskelija, joka haastattelussa sanoo, että käyttää päihteitä 
ja huumausaineita, tai on syyllistynyt johonkin rikkomuksiin, tai kertoo että hänellä 
on vaikka joku psyykkinen sairaus tai muita terveysongelmia. Nämähän on selkeitä, 
mutta sitten on niitä hakijoita, jotka pelaavat tilannetta tai jättävät kertomatta asioita. 
Tällaisten henkilöiden kohdalla on tullut sellainen tunne, että joku mättää, mutta ei 
pysty tarkemmin kertomaan mikä se ongelma on. Sitten opintojen etenemisessä tai siinä 
omassa elämänhallinnassa sen huomaa, että tätä se tarkoitti. 

Ammatillinen koulutus, turvallisuusala

”
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Asteikolla arvioiden vain pieni osuus vastaajista näki haasteita soveltuvuuden arvioinnin toteuttamisessa 
(kuviot 31 ja 32). Useimmin haasteiden todettiin liittyvän kustannuksiin ja oppilaitosten resursseihin. Joku 
muu kohdassa kerrottiin avoimesti kirjoittaen haasteiksi muun muassa suuret hakijamäärät, elämäntilan-
teiden vaihtelu, korona-aika sekä erilaiset käytännön haasteet. Toisaalta tulosten luotettavuuden osalta 
vastaajat arvioivat harvemmin kuin muissa kohdissa, ettei haasteita ole lainkaan. Tekijöitä arvioitiin asteikol-
la 1–5, jossa 1 = ei lainkaan ja 5 = erittäin paljon.

Kuvio 31. Soveltuvuuden arvioinnin toteuttamisen haasteet – keskiarvot

Mitkä ovat soveltuvuuden arvioinnin toteuttamisen suurimpia haasteita?Mitkä ovat soveltuvuuden arvioinnin toteuttamisen suurimpia haasteita? 152 Responses�

Joku muu

Tulosten luotettavuus

Oppilaitoksen resurssit

Kustannukset

Arvioinnin osaamisen vajeet

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

3.3

2.4

2.2

2.2

2.0

 

Kuvio 32. Soveltuvuuden arvioinnin toteuttamisen haasteet – jakaumat

Mitkä ovat soveltuvuuden arvioinnin toteuttamisen suurimpia haasteita?

 
Mitkä ovat soveltuvuuden arvioinnin toteuttamisen suurimpia haasteita? 152 Responses

1 = ei lainkaan 2 3 4 5 = erittäin paljon

Joku muu

Kustannukset

Arvioinnin osaamisen vajeet

Oppilaitoksen resurssit

Tulosten luotettavuus

0% 20% 40% 60% 80% 100%

34%

34%

34%

10%

23%

32%

34%

26%

52%

31%

16%

28%

23%

29%

38%

13%

3%

15%

9%

8%

4%
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Asteikolla 0–10 vastaajat antoivat keskimäärän omalle oppilaitokselleen arvosanaksi soveltuvuuden arvioin-
nin onnistumisesta 8,1. Arvosanan 8 antoi peräti 61 prosenttia kaikista vastaajista (kuvio 33). Yliopistojen 
keskiarvoksi muodostui 8,7, ammattikorkeakoulujen 7,8 ja ammatillisten oppilaitosten 8,1.

Kuvio 33. Arvosana soveltuvuuden arvioinnin onnistumisesta

Asteikolla 0–10 millaisen arvosanan antaisitte oppilaitoksellenne soveltuvuuden arvioinnin onnistumisesta?
 

Asteikolla 0–10 millaisen arvosanan antaisitte oppilaitoksellenne soveltuvuuden arvioinnin onnistumisesta? 153 Responses

5

6

7

8

9

10

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1%

1%

11%

61%

25%

1%

Vastaajat perustelivat soveltuvuuden arvioinnin onnistumista oppilaitoksessaan esimerkiksi omalla käsityk-
sellään tilanteesta, menneeseen aikaan verraten tai muiden koulutusalojen haasteisiin peilaten. Vastaajat 
kuitenkin huomauttivat, että osa soveltuvuuden haasteista ilmenee tai ilmaantuu vasta opintojen aikana. 
Esimerkiksi elämäntilanne voi muuttua hakuvaiheen jälkeen.

Korkeakoulujen vastauksissa arvioidaan onnistumisen olleen hyvää esimerkiksi siksi, ettei oikaisupyyntöjä 
valinnoista juurikaan tule. Toisaalta yksittäisiä henkilöitä pääsee seulasta läpi ”pinnistelemällä” valintavai-
heessa. Kaksi vastaajaa viittasi koronan vaikeuttavan soveltuvuuden arviointia, kun vaiheita suoritetaan 
etänä. Onnistuneeksi koetaan muun muassa valintakoeyhteistyö:

Mun mielestä siinä päästään hyviin tuloksiin sen vuoksi, että kun tätä tehdään tässä 
valintayhteistyössä muiden yliopistojen kanssa, ne arvioitavat kriteerit perustuu 
tähän tiettyihin tutkimusperusteisiin malleihin ja arvioijat koulutetaan kaikki yhteisesti 
arviointiasteikon käyttöön. Koulutetaan mitä huomioida ja ne hylkäysperusteet on 
kriteerit olemassa, millaiset vastaukset, mikä käytös tilanteessa voidaan hakija todeta 
alalle soveltumattomuudeksi. 

Yliopisto, opettajankoulutuksen opinnot

Me onnistutaan siinä aika hyvin. Perinteisesti onnistuttu ihan mukavasti ja välillä tulee 
olo, että ollaanko me, ettei me haeta vaan tänne tietynlaisia, että osataanko me arvioijina 
uudistua. Sellainen haaste. 

Ammattikorkeakoulu, terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

”

”
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Ammatillisessa koulutuksessa kasvatus- ja ohjausalalla soveltuvuuden arviointi toimii hyvin: 

Meillä kuitenkin lopputulos on se, että opiskelijat, jotka on valittu, niin ottavat paikan 
vastaan, menestyvät opinnoissaan, valmistuvat ajallaan, pääsevät töihin ja saavat hyvää 
palautetta myös siellä työelämässä, kun ovat.

 Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala

”
Terveys- ja hyvinvointialalla soveltuvuuden arviointi sujuu pääosin hyvin, mutta parannettavaa on vielä: 

Materiaali, joka on opiskelupaikassa hyväksytty, on osoittautunut työllistymisen ja 
muunkin pohjalta hyväksi ja opiskelijat on valikoituneet oikein. Se mikä arvosanaa 
hieman pudottaa, on muutama sellainen jälkikäteen tullut yllättävä havainto, mitä ei ole 
tullut siinä haastatteluvaiheessa huomattua.” 

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala

Tällä saadaan karsittua ne pahimmat tapaukset, mutta silti edelleen pääsee sellaisia, 
joiden kohdalla joudutaan miettimään ja ohjaamaan muille aloille. Esimerkiksi 
päihteiden käyttö, emme me pysty huumetestejä alkaa täällä seulomaan. 

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala

”

”
Toisaalta vastaajien mukaan ihan kaikkea ei kannata yrittääkään saada selville: 

Aina on haasteita, aika pieni läpileikkaus ihmisestä mitä pystytään saamaan millä 
tahansa keinolla. Koskaan ei saa absoluuttista 100 % varmuutta. Mutta ei me koeta, että 
tässä meidän ammattialan hakumenettelyssä tämän kummempaa pystyy tai kannattaa 
tehdä. Tätä perustelee se, että onnistumme mielestämme opiskelijarekryssä aika hyvin, 
keskeyttämisprosentti on lähes 0.

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala 

”

Panostus–tulos-suhdetta pidetään muuallakin hyvänä: 

Pitäisi olla paljon enemmän aikaa ja huomattavasti kattavampi testaus, että saataisiin 
tarkempi kuva hakijasta. Aika hyvin kuitenkin onnistutaan, mutta matkan varrella 
saattaa kuitenkin tulla yllätyksiä. 

Ammatillinen koulutus, kuljetuspalvelut

”
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Lopulta päätökset voivat osoittautua myöhemmin virheellisiksi esimerkiksi puuttuvien tietojen vuoksi:

Laajamittaisesti tarkasteltuna toimii ihan hyvin, mutta ei se soveltuvuuskokeen pitäjä 
mikään ennustaja voi olla, että se tekee päätökset siltä pohjalta mitä hänellä on siinä 
käytettävissä. 

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala

Tämä koko prosessi SORAan liittyen ei ole käytännössä toimiva, koska meillä ei ole 
mahdollisuutta järjestää sellaisia testejä millä me voitaisiin oikeasti arvioida, että onko 
opiskelija alalle kyvykäs. Meillä ei ole mahdollisuutta näiden valintakokeiden perusteella 
antaa nollaa pistettä, jolla voitaisiin evätä opiskelupaikka. Käytännössä me pystytään 
yksityishaastattelulla vain haastattelemaan ja luottamaan siihen, että opiskelija 
kertoo omasta terveydentilastaan ja toimintakyvystään. Sen perusteella vain voimme 
arvioida. Jos opiskelija ei oikein osaa kertoa terveydentilaansa tai terveydentila muuttuu 
opiskeluiden jo alettua, niin näitä asioita ei tässä valintahaastattelussa pystytä kunnolla 
mittaamaan.

Ammatillinen koulutus, kuljetuspalvelut

”
”

Vastaajien mukaan kaikkea ei olekaan mahdollista saada selville etukäteen: 

Suurin osa onnistuu, mutta hankalia tapauksia on elämänhallinnan ja mielenterveyden 
haasteet, jotka voi tulla opintojen aikana. Niitä on hankala siinä valintavaiheessa 
huomata.

Ammatillinen koulutus, turvallisuusala 

”
Joidenkin vastaajien mukaan pääsääntöisesti soveltuvuuden arviointi onnistuu hyvin, mutta korona-aikana 
arvioinnissa on saattanut olla haasteita, kun hakijoita ei ole välttämättä päästy kohtaamaan kasvotusten: 

Onnistuminen lähtee aina siitä, että meillä on tosi hyvä porukka takana ja vuosien 
kokemus näistä kokeista tullut, mutta näillä poikkeusajan menetelmillä tehtynä aina 
keskustellaan, että kuinka kannattavaa ja mitä pystytään mittaamaan. Ei ehkä ihan niin 
hyvin, kuin että kasvokkain kohtaisi.

Ammatillinen koulutus, turvallisuusala

”

Vastaajat tunnistavat, että varmuutta päätöksenteossa olisi vielä mahdollista lisätä tietyin osa-aluein:

Meiltä puuttuu psykologiset testit, se on siinä pieni haaste.

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala”
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Jos vielä saisi jonkun hyvän psykologisen testin, niin se olisi hyvä lisä siihen. 

Ammatillinen koulutus, turvallisuusala”
Toisaalta kaivataan myös suurempia muutoksia: 

Me emme pysty arvioimaan soveltuvuutta tarpeeksi tarkasti. Tarvittaisiin järeämpiä 
tapoja tähän. 

Ammatillinen koulutus, kuljetuspalvelut

”
Huomattavaa on, että oppilaitosten välillä on eroja, mikä liittynee erilaisiin käytäntöihin arvioida soveltu-
vuutta:

Lähinnä kun on katsottu ja tehty opiskelijoiden mittareita ja katsottu niiden 
vaikuttavuutta esimerkiksi työllistymiseen ja jatko-opintoihin, niin ne tulokset näyttävät 
hyvältä. Eli on onnistuttu siinä prosessissa.

Ammatillinen koulutus, kuljetuspalvelut

”
Oppilaitosten ja soveltuvuusarviointeja tekevien toimijoiden yhteistyössä on eroja. Toiset tekevät paljon 
yhteistyötä, toiset antavat vapaammat kädet: 

Ollaan luotettu niihin tuloksiin mitä on tullut. Ei kyseenalaistettu, kun ei olla itse tehty 
niitä, vaan hankittu ostopalveluna luotettavalta toimijalta.

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala 

Me olemme sen räätälöineet yhdessä tämän ulkopuolisen tuottajan kanssa, eli tavallaan 
sisältöalueet ja mitä me toivomme ja he ovat sen ympärille sen laatineet, eli olemme sen 
yhdessä tehneet. 

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala

”
”

Jotkut vastaajat näkevät soveltuvuusarvioinnin ennustavan myös opinnoissa etenemistä:

Opiskelijavalinnat, kun ne tapahtuu soveltuvuuskokeiden kautta, niin keskimäärin 
opiskelijat etenee opinnoissaan nopeammin ja sujuvammin verrattuna heihin, jotka eivät 
ole tulleet lähihistoriassa arvioiden soveltuvuuskokeiden kautta, vaan suoraan. 

Ammatillinen koulutus, muu ala, sosiaali- ja terveysala

”
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Verrattuna niihin vuosiin, jolloin soveltuvuustestejä ei käytetty, niin tilanne on parempi 
ajatellen esimerkiksi opiskelijahuollon tarvetta, tai SORA-lainsäädännön soveltamisen 
tarvetta. 

Ammatillinen koulutus, muu ala, sosiaali- ja terveysala

”
Moniammatillisuutta hyödynnetään ja soveltuvuuden arviointiin käytetään aikaa: 

Käytämme aika paljon aikaa siihen. Meillä on yksilöhaastatteluissa aina opinto-ohjaaja 
ja opettaja ja haastattelun lisäksi yksi opettaja ottaa vielä ajonäytteitä. Jokaista hakijaa 
kohden käytetään 40 minuuttia. 

Ammatillinen koulutus, kuljetuspalvelut 

Erittäin pitkä kokemus ja asiantunteva henkilöstö. Omalla henkilökunnalla tehdään ja 
tiedetään mitä saadaan. 

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala

”
”

Toisaalta vastaajat pohtivat onnistunuttakin toimintaa hakijoiden parissa: 

Pitkä kokemus. Hyvät menetelmät. Ainut haaste on se, että jos ei ole tarpeeksi hakijoita, 
eli joudutaan rimaa niin sanotusti laskemaan. 

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala

”
Toisissa vastauksissa mietitään, onko mahdollista, että rimaa nostetaan tarpeettomasti:

Sen verran on parantamisen varaa, että onko liian karsiva, edellyttääkö niin hyvää 
suomen kielen taitoa, että se karsii liikaa?”

Ammatillinen koulutus, muu ala, sosiaali- ja terveysala

”
Opintojen lykkäämiselle, hidastumiselle tai keskeyttämiselle nähdään myös positiivisia syitä:

Ne syyt miksi opiskelijat sitten keskeyttää tai muuta, niin kyllä siellä on 
sitten vanhempainvapaata, äitiyslomaa, armeija tai siirtyminen jonnekin 
ammattikorkeakouluun, kun joku onkin lukiopohjainen. Tällaiset positiiviset syyt siis tai 
tämmöiset siinä keskeyttämisessä, että ihan yksittäiset näiden vuosien aikana SORA-
korttiin turvautuminen kesken opintojen, niin se on hyvin harvinaista. 

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala

”
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3.6 Opiskelijan karsiutuminen soveltumiskokeessa

18 vastaajaa kertoi, ettei hylätyille hakijoille anneta palautetta hylkäysperusteista (kuvio 34). Hieman yli puo-
let vastaajista kertoo palautetta annettavan kirjallisesti ja puolet suullisesti. Vastaajien on ollut mahdollista 
nimetä useampi vaihtoehto, ja näin on myös tehty. Asetelmat ovatkin usein polveilevampia kuin yksinker-
taistettu kysymyksenasettelu huomioi. Useimmiten hakijoille toimitetaan päätöksen yhteydessä esimerkiksi 
pisteet eri osioista ja yhteystiedot, keneltä lisätietoja voi tiedustella. Tarkempaa palautetta hylkäysperus-
teista annetaan vain pyynnöstä. Kaikissa muodoissaan palautetta hylkäysperusteista annettiin useimmin 
ammatillisessa koulutuksessa.

Kuvio 34. Tiedonanto hylkäysperusteista

Jos opiskelija karsiutuu soveltuvuuskokeen arvioinnin perusteella, 
annetaanko hylätyille hakijoille palautetta hylkäysperusteesta?

 

Jos opiskelija karsiutuu soveltuvuuskokeen arvioinnin perusteella, annetaanko hylätyille hakijoille palautetta
hylkäysperusteesta? 155 Responses�

kirjallisesti

suullisesti

ei

en osaa sanoa

0% 20% 40%

55%

50%

12%

8%

Kaikilla vastaajilla ei ollut aivan selkeää käsitystä palauteprosessin toimivuudesta, sillä varsinkin isoilla toimi-
joilla palautteen antaminen saattaa kuulua toiselle henkilölle tai vastuualueelle. Lähes kaikilla vastaajilla oli 
kuitenkin käsitys, että valintapäätöksen, pisteiden ja palautteen antaminen sujuu asianmukaisesti. Palaut-
teen pyytäminen on usein kuitenkin hakijan vastuulla, ja ilman pyyntöä palaute jää saamatta. Pyynnöstä on 
usein mahdollista saada hyvinkin tarkkaa ja kehittävää palautetta.

Korkeakouluasteella hakija saa lähtökohtaisesti päätöksen ja saamansa pistemäärän tiedoksi. Suullista pa-
lautetta saattaa saada soveltuvuuskokeen aikana tai myöhemmin esimerkiksi soittoaikana.

Kaikille tulee kirjallisesti tulos hyväksynnästä ja hylkäämisestä. Hän saa pisteet 
soveltuvuudesta ja voi tehdä oikaisupyynnön, jonka jälkeen oikeusturvalautakunta antaa 
vastineen ja joko muuttaa sitä tai pitää samana. Sen jälkeen hänellä on mahdollisuus 
hallinto-oikeuteen sitten viedä se.

Yliopisto, opettajankoulutuksen opinnot

”

82       Tutkimus oppilaitosten soveltuvuusarvioinnin käytännöistä 2021



Ammatillisessa koulutuksessa terveys- ja hyvinvointialalla palautetta annetaan heti haastattelutilanteessa 
tai myöhemmin puhelimitse. Jotkut hakijat saavat tiedon automaattisesti, toiset vain pyynnöstä. Jatko-oh-
jausta annetaan hakijoille hyvin usein. Jos soveltuvuuskokeen järjestää toinen toimija, hakija saa lähtökoh-
taisesti pisteensä tiedoksi oppilaitokselta ja halutessaan tarkemman palautteen järjestävältä toimijalta. 

Meiltä lähtee valintapäätös, ettei ole tullut valituksi. Kirjallinen palaute pyydetään Suomen 
Psykologikeskukselta. Jos minuun ollaan yhteydessä, kannustan kaikkia pyytämään 
testituloksen ja kerron myös siitä, että sehän on arvio sen hetken soveltuvuudesta alalle. 
Vuoden päästä tulos voi olla ihan joku muu. Esimerkiksi haasteellinen elämäntilanne tai 
muu voi vaikuttaa soveltuvuusarvioon. Jos on halua ja motivaatiota, niin ihminen voi itse 
tehdä paljon asioita sen eteen, että seuraavissa testeissä tulos on joku muu.

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala

”

On tavallista, että samalla koulutusalallakin käytännöt ovat erilaiset. Osa antaa palautetta niukemmin, osa 
perusteellisemmin: 

Halutessaan saa kirjallisen palautteen. Kutsussa on ohje, miten palautteen saa 
kirjallisena testien toteuttajalta. 

Ammatillinen koulutus, muu ala, sosiaali- ja terveysala

Me soitetaan hakijalle ja perustellaan se, jos ei olla aikaisemmin sitä sanottu, jos ollaan 
pyydetty esim. lisädokumentteja vielä tai ollaan saatu lupa verkostoihin soittaa ja muuta, 
niin sitten me vielä uudelleen soitetaan hakijalle ja perustellaan se.

Ammatillinen koulutus, muu ala, sosiaali- ja terveysala

”
”

Vastaajat toivovat, että aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä selvennettäisiin ja luotaisiin yhteisiä ohjeita: 

Jos lainsäädäntöä ei pystytä muuttamaan vähän yksiselitteisemmäksi ja 
ymmärrettäväksi, niin sitten ainakin apua sen tulkintaan. Ainakin niin, että se olisi 
valtakunnallisesti yhtenäinen ja olisi selkeät asiat, mitä painotettaisiin ja mitkä käytäisiin 
läpi. Ja sitten se, että annetaanko se palaute vai ei, eli että se olisi kaikille tasapuolinen ja 
jokainen noudattaisi niitä samoja ohjeita.

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala

”
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Ammatillisen koulutuksen kasvatus- ja ohjausalalla kaikki vastaajat eivät saa pisteitä tiedoksi, mutta valinta-
päätöksen saa kyllä ja yleensä palautetta pyynnöstä. Palautteen saa joko suullisesti tai kirjallisesti. 

Hän saa sen suullisesti ja halutessaan myös kirjallisesti. Opettaja soittaa yleensä näille 
ja jos hakija haluaa vielä sen kirjallisen, mutta valtaosalle riittää se tieto sitten mikä 
puhelimessa tulee. 

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala

Perusteita voi kysyä ja kysyttäessä annetaan palautetta hakijan kanssa sovitulla tavalla. 
Hakija saa tiedon pisteistä ja perustelut, eli vahvuudet ja ne kehittämisen paikat mitkä 
estivät opiskelijaksi valitsemisen. 

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala

”
”

Kuljetuspalveluiden alalla ja turvallisuusalalla on hyvin samankaltainen prosessi kuin muillakin ammatillis-
ten koulutusten aloilla:

Opiskelija saa palautteet ja tarjotaan muita vaihtoehtoja, ja annetaan keinoja, joilla 
mahdollisesti pääsisi myöhemmin siihen tilanteeseen, että voisi haluamalleen alalle 
päästä.

Ammatillinen koulutus, kuljetuspalvelut

Opintosihteeri laittaa valituille ja ei-valituille kirjeen, että on tullut tai ei ole tullut valituksi. 
Lisäksi kyseisessä kirjeessä on yhteystiedot, eli henkilö, johon voi olla yhteydessä. Siinä on 
ollut tiimivastaava, eli minun nimi ja taitaa olla koulutuspäällikönkin yhteystiedot, sekä 
valitusosoite.

Ammatillinen koulutus, turvallisuusala

”
”
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Useimmin palautteena annetaan lausunto soveltuvuudesta tai tieto soveltuvuuspisteistä (kuvio 35). Kaikki 
kysymykseen ohjautuneet yliopistovastaajat (6 vastaajaa) kertoivat, että palautteena annetaan tieto sovel-
tuvuuspisteistä, kun ammatillisen koulutuksen vastaajista tämän nimesi joka kolmas. Kaikki lausunnon so-
veltuvuudesta antavat vastaajat tulivat ammatillisista oppilaitoksista. Muuna palautteena annetaan esimer-
kiksi vinkkejä ja kehitysehdotuksia jatkoon tai jatko-ohjaukseen muille aloille.

 

Kuvio 35. Annettavan palautteen sisältö

Jos annetaan palautetta: Millaista palautetta annatte hakijoille?Jos annetaan palautetta: Millaista palautetta annatte hakijoille? 123 Responses�

lausunnon soveltuvuudesta

tiedon soveltuvuuspisteistä

muuta

en osaa sanoa

0% 10% 20% 30% 40%

48%

46%

29%

7%

Niistä vastaajista, jotka antavat hakijoille lausunnon soveltuvuudesta, kolme neljästä arvioi lausunnon ole-
van yksilöity siten, että se reaalisesti mahdollistaa oikaisupyynnön tekemisen (kuvio 36). 

 

Kuvio 36. Valinnan perusteiden yksilöinti soveltuvuuden lausunnossa

Jos palautteena lausunto soveltuvuudesta: Onko soveltuvuuskokeesta annetussa lausunnossa yksilöity valinnan  
perusteet siten, että ne reaalisesti mahdollistavat oikaisupyynnön tekemisen?

Jos palautteena lausunto soveltuvuudesta: Onko soveltuvuuskokeesta annetussa lausunnossa yksilöity valinnan perusteet
siten, että ne reaalisesti mahdollistavat oikaisupyynnön tekemisen? 57 Responses

kyllä

en osaa sanoa

ei
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Oikaisupyynnön mahdollisuudesta ja ohjeista sen tekemiseksi kerrottiin hakijoille kirjallisesti 77 prosentis-
sa vastaajaorganisaatiosta (kuvio 37). 13 vastaajaa kertoi, ettei tästä toimiteta kirjallisesti tietoa tai ohjeita. 
Useimmin kirjalliset tiedot annettiin yliopistoissa (90 %), mutta osuudet ovat melko suuret myös ammatti-
korkeakouluissa (80 %) sekä ammatillisissa oppilaitoksissa (75 %).

 

Kuvio 37. Kirjallinen tiedonanto oikaisupyynnöstä

Saako hakija kirjallisesti tiedon oikaisupyynnön mahdollisuudesta ja ohjeet sen tekemiseen?Saako hakija kirjallisesti tiedon oikaisupyynnön mahdollisuudesta ja ohjeet sen tekemiseen? 154 Responses

kyllä

en osaa sanoa

ei

0% 20% 40% 60%

77%

15%

8%

Yli puolella vastaajista oli ollut alallaan viime vuosikymmenen aikana yli 15 soveltuvuuskokeen arvioinnin 
perusteella karsiutuvaa opiskelijaa (kuvio 38). Vain kolmella vastaajalla tapauksia ei ollut yhtään.

Kuvio 38. Soveltuvuuskokeissa karsiutuvien opiskelijoiden määrä

Kuinka paljon tällaisia soveltuvuuskokeen arvioinnin perusteella karsiutuvia opiskelijoita  
on alallanne ollut viimeisen 10 vuoden aikana?
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Kuinka paljon tällaisia soveltuvuuskokeen arvioinnin perusteella karsiutuvia opiskelijoita on alallanne ollut viimeisen 10
vuoden aikana? 153 Responses

ei yhtään
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Kun tarkastellaan sellaisia vastaajia, jotka kertoivat karsiutuneita opiskelijoita olleen, lähes kaksi kolmesta 
vastaajasta kertoo, ettei oikaisupyyntöjä ollut haettu (kuvio 39).

 

Kuinka moni heistä on hakenut oikaisupyyntöä valintapäätökseen?Kuinka moni heistä on hakenut oikaisupyyntöä valintapäätökseen? 151 Responses

ei yksikään
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Kuvio 39. Oikaisupyyntöä hakeneiden määrä

Kun edelleen kohdennetaan tarkastelu niihin vastaajiin, jotka kertoivat oikaisupyyntöjä tulleen, 87 prosent-
tia vastaajista kertoi, ettei yksikään valintapäätös ollut muuttunut oikaisupyynnön perusteella (kuvio 40).

 

Kuvio 40. Oikaisupyynnön perusteella muutetut valintapäätökset

Kuinka monen kohdalla valintapäätös muuttui oikaisupyynnön perusteella?Kuinka monen kohdalla valintapäätös muuttui oikaisupyynnön perusteella? 68 Responses

ei yhdelläkään
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3.7 Soveltuvuuden arvioinnin kehittämistarpeet

Lähes kolme neljästä vastaajasta arvioi, että opiskelijoiden soveltuvuuden arvioinnin menetelmien kehittä-
misestä olisi hyötyä (kuvio 41). Myös oppilaitosten välisen yhteistyön tiivistämisestä nähtäisiin useimmiten 
saatavan hyötyä. Lisäksi lähes puolet vastaajista kaipaa tukea lainsäädännön tulkintaan. Edellisten lisäksi 
myös muina muutoksina nostettiin esiin yhteistyön tiivistäminen ja tiedon jakaminen alan sisällä, oppilaitos-
ten välillä sekä sidosryhmien kesken. Toimintatavoilta toivottiin yhtenäisyyttä arvioinnin kriteerien suhteen.

 

Millaisista muutoksista olisi hyötyä jatkossa soveltuvuuden arvioinnin kehittämiselle?Millaisista muutoksista olisi hyötyä jatkossa soveltuvuuden arvioinnin kehittämiselle? 240 Responses�

opiskelijoiden soveltuvuuden arvioinnin
arviointimenetelmien kehittäminen
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Kuvio 41. Soveltuvuuden arvioinnin kehittämisen kannalta hyödylliset muutokset

Vastaajia pyydettiin kertomaan tarkemmin, miten soveltuvuuden arviointia tulisi kehittää. Yliopistoja edus-
tavat vastaajat mainitsivat yleisimmin arviointimenetelmien kehittämisen ja tutkimisen, riittävien terveydel-
listen edellytysten määrittelyn, yhteistyön muiden yliopistojen kanssa, lainsäädännön kehittämisen ja tuen 
lainsäädännön tulkintaan. Tarvitaan sekä tietoisuutta että selkeyttä vaikeisiin tilanteisiin, milloin asiaan on 
mahdollista puuttua lainsäädännön perusteella. Vastaajien mukaan soveltumattomuuden kysymykset eivät 
kuitenkaan koske vain valintamenettelyä, vaan niitä tulisi pohtia myös koulutuksen aikana.

Vastaajat toivovat saavansa tukea soveltuvuuden arviointiin ja lainsäädännön tulkintaan. Joillakin vastaajilla 
on mahdollisuus saada tukea esimerkiksi yliopiston omilta lakipalveluilta. 

Olisi hyvä, että olisi joku taho, mistä sitä tukea tulkinnoille ja menettelytapojen 
oikeellisuudelle olisi tarkistettavissa. 

Yliopisto, hammaslääketieteen kandidaatin ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto, 
myös lääketieteen kandidaatin ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto

”
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Osa yliopistoista tekee yhteistyötä keskenään, ja kun yhteistyö koetaan onnistuneeksi, vastaajien mukaan 
sitä voisi tiivistää entisestään: 

” Tiiviimpi yhteistyö. Lapissa tehdään Aallon, Taide yliopiston ja Tampereen näyttelijän 
laitoksen kanssa yhteistyötä. Voishan se vielä tiiviimpää olla, että varmaan se.

Yliopisto, opettajankoulutuksen opinnot

Hakijamäärä vaikuttaa merkittävästi siihen, millä tavalla vastaajat suhtautuvat soveltuvuuskokeisiin. Esimer-
kiksi lääketieteen alalla hakijoita on niin paljon, että soveltuvuuskokeet ovat kustannuskysymys. Toisaalta 
soveltuvuutta haluttaisiin selvittää. Myös sosiaalityön koulutuksessa soveltuvuusarvioinnin käyttämistä pi-
detään hakijamäärän vuoksi mahdottomana. Soveltuvuuden arviointia haluttaisiin kuitenkin lisätä:

Nyt valinta perustuu puhtaasti todistus- tai valintakoemenestykseen, eikä alalle 
soveltuvuutta voi sellaisenaan mitata. Mittaa asiaosaamista, mutta ei soveltuvuutta 
sellaisenaan. Soveltuvuusnäkökulmaa pitäisi ottaa tarkemmin huomioon. 

Yliopisto, lääketieteen kandidaatin ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Koen, että sosiaalityön alalla olisi hyötyä, että opiskelijoiden soveltuvuus jotenkin 
tsekattaisiin.

 Yliopisto, sosiaalityön koulutus

Jotenkin koen, että olisi kauhean tärkeää edes nähdä ne ihmiset, eli lyhyt haastattelu 
riittäisi. 

Yliopisto, sosiaalityön koulutus

”
”
”

Joissakin vastauksissa korostetaan hakijoiden tiedottamista ja herättelemistä pohtimaan omaa soveltu-
vuuttaan alalle: 

Tietoisuuteen tuomista hakijoille ja opoille lukioihin tietoa tästä, että osaisi miettiä onko 
opiskelija tietylle alalle soveltuva. Tietämystä lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. 
Tietysti kun on isot opiskelija- ja hakijamäärät, en osaa yhtäkkiä sanoa miten sitä 
voisi kehittää. Jotenkin siihen olisi hyvä saada enemmän ohjausta ja ohjeita. Olisiko 
opintopolussa hakijalle sellaista tekstiä, joka herättelisi miettimään tarkemmin. 
Ohjaushenkilöitä hakuvaiheeseen, kuten opot. Hakijat ei aina lue niitä opintopolunkaan 
ohjeita. Enemmän tietoisuutta sinne lisää.

Yliopisto, farmaseutin ja proviisorin tutkinto

”
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Yhteistyö toimii meillä todella hyvin kasvatusalalla. Soveltuvuuskokeesta puhuttaessa 
erityisesti meillä on työryhmä, jossa on hyvin asiantunteva jäsenistö eri yliopistoista. 
On kehitelty useampi vuosi tätä jo ja kehitystyö jatkuu edelleen. Yksittäistä pientä 
yksikköä niin on valtakunnallinen tuki ja turva mukana, kehitystyö varmasti jatkuu. 
SORA-lainsäädäntöä jos miettii, Opintopolun kysymyksiä voisi aukaista enemmän, mitä 
mahdollisesti ne tekijät olisi SORA-lainsäädännön mukaan, miksei kyseinen henkilö olisi 
koulutettava tai olisi sopiva kyseisiin hakukohteisiin, mihin on hakemassa.” 

Yliopisto, opettajankoulutuksen opinnot

”

Vastaajat nostavat esiin, että on aloja, jotka eivät kuulu SORA-lainsäädännön piiriin. Vastaavaa pohditaan 
ammatillisen koulutuksen puolella.

Sitten myös mielestäni esimerkiksi eläinlääketieteellinen tiedekunta, niin hehän ei edes 
kuulu SORA-lainsäädännön piiriin, mikä on aika hämmentävää, koska siellä käytetään 
myös kaikenlaisia huumaavia lääkeaineita ja ollaan hyvin mielenkiintoisissa työpaikoissa 
liittyen myös vaikkapa elintarvikehygienian alaan.” 

Yliopisto, farmaseutin ja proviisorin tutkinto

Jos ajattelen tätä SORA-kokonaisuutta, niin ihmettelen, miksi esimerkiksi luonto- ja 
eräoppaat tai matkailualan opiskelijat eivät kuulu SORA-lainsäädännön piiriin. Se on 
mielestäni täysin käsittämätöntä. Siihen kuitenkin kuuluu rekkakuskit ja metsäkoneiden 
kuljettajat, jotka tietysti tulee sen ajoneuvotekniikan kautta, mutta ihan samanlailla 
ne ohjaa nuoria ja aikuisia kuin kasvatus- ja ohjausalan opiskelijat. Tässä on tällaisia 
puutteita tässä lainsäädännössä tällä hetkellä. Toivoisin, että sitä laajennettaisiin 
koskemaan muitakin.

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala
 

Ammattikorkeakouluja edustavien vastaajien mukaan soveltuvuuden arviointia, kuten haastatteluja ja sovel-
tuvuustestejä, toivotaan takaisin ja yleisesti arviointimenetelmien kehittämistä. Lainsäädäntöön kaivataan 
muutoksia tai tarkennuksia siten, että lakia olisi helpompi ottaa käyttöön ja soveltaa käytännössä. Myös 
koulutusta ja tukea lain tulkintaan kaivataan. Yhteistyö ammattikorkeakoulujen välillä nähdään tärkeäksi.

Luotettavuuden parantaminen ja subjektiivisuuden vähentäminen arvioinnissa koettiin kehityskohteeksi: 

Arviointimenetelmien kehittäminen olisi hyödyllistä. Tärkeää olisi, että voisi jäädä se 
subjektiivinen tulkinta pienemmäksi, ettei tulkita ristiin. Sitä aina yritetään tehdäkin. 

Ammattikorkeakoulu, liikunnan ammattikorkeakoulututkinto

”

”

”
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Ei haastatteluja, ei henkilökohtaistettuja menetelmiä. Kirjallisesti toteutettava massoina 
sopiva olisi paras vaihtoehto. Yksilöhaastattelussa näkee hyvin hakijan, mutta on niin 
subjektiivinen tilanne, arvioijasta on paljon kiinni, millaisia tulkintoja tulee ja mikä on 
tulos, ja psykologiset testitkin pitäisi olla räätälöity alaan sopivaksi. 

Ammattikorkeakoulu, terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

”

Osa vastaajista arvioi, että lähes menetelmällä kuin menetelmällä voi saada hyviä ja huonoja tuloksia. Mi-
kään menetelmä ei ole täysin aukoton.

Mietin näitä valintakokeita, niin ne nyt on ihan ok, mutta minusta tuntuu, että oli 
menetelmä mikä tahansa, niin sieltä pääsee hyviä ja huonoja aina sisälle. Minusta tämä 
yhteinen valintakoe on ihan oikeasti hyvä uudistus. 

Ammattikorkeakoulu, sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto

”
Vastaajat viittaavat vastauksissaan aiemmin käytössä olleisiin menetelmiin tai uudempien menetelmien 
sovelluksiin:

Valintakoehaastattelut pitäisi saada takaisin.

Ammattikorkeakoulu, sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto

Se soveltuvuus olisi juuri se avain, koska nyt me emme nää meidän hakijoita etukäteen, 
eikä me kohdata heitä myöskään siinä valintatilanteessa. Meillä on kv-valinnoissa 
ollut tällainen videointitehtävä valinnan vaiheessa, niin kyllä se jotenkin istuisi tähän 
suomenkieliseenkin tutkintoon tai sitten haastattelu. 

Ammattikorkeakoulu, liikunnan ammattikorkeakoulututkinto

Jotkut vastaajat toivovat lausuntoja antavien lääkärien tuntevan paremmin ammattikorkeakoulussa opiske-
lun vaatimukset ja alakohtaiset erot. Muutama vastaaja ehdottaa nimettyjen lääkärien käyttämistä lausun-
toja vaativissa tapauksissa.

Jos yhteistyötä olisi niin kuin lääkäreiden kanssa ja Suomessa olisi esimerkiksi 
YTHS:ssä joku lääkäriporukka, joka tunnistaisi, että minkälaista on opiskella 
ammattikorkeakoulussa ja minkälaista on sitten toimia siinä ammatissa, mihin opiskelee 
ja he tietäisivät nämä ja sen jälkeen he pystyisivät sitten arvioimaan jonkun henkilön, että 
onko hän soveltuva sille alalle, että onko hänen toimintakyvyssään tai muussa rajoitteita. 

Ammattikorkeakoulu, sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto 

”
”

”
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Selkeämmät terveydentilavaatimukset selkeyttäisivät tilannetta myös lausuntoja antaville:

Selkeämmät terveydentilavaatimukset alalla. Tullut yllätyksenä meille, 
merimieslääkäritkään ei tiedä aina eli puoli vuotta opintojen alkamisen jälkeenkin tullut 
lupaviranomaiselta tietoa opiskelijalle, että onkin jo tietty, hyvinkin erikoinen syy, minkä 
takia ei sovellu alalle.

Ammattikorkeakoulu, merenkulkualan ammattikorkeakoulututkinto

”

Arviointia tehdään eri tavoilla myös ennen hakuvaihetta: 

Meille valitaan hakijat pisteiden perusteella ja niissä on vähän hankala, kun liitteitä tulee 
ja todistuksia on. Osahan on kirjoitettu meidän hakua varten. Vähän aina sitten on se, 
että meidän täytyy uskoa mitä siinä esimerkiksi työtodistuksessa lukee. Jos saataisiin se 
hyvä soveltuvuuskoe, niin sitten ei olisi niin paljon tulkinnanvaraisuutta valinnassa. 

Ammattikorkeakoulu, ammatilliset opettajankoulutukset

”

Vastaajat pitävät yhteistyötä tärkeänä mutta osin riittämättömänä vastaamaan soveltuvuuden arvioinnin 
haasteisiin: 

Yhteistyö ei poista sitä ongelmaa, mutta sitten saisi yhdenvertaisuutta ja hakijoiden 
tasavertaista kohtelua. Lainsäädäntö on äärimmäisen epäselvä ja se täytyy saada 
kuntoon ja tulkinta, mikä liittyy viimeiseenkin kohtaan [oppilaitoksien välinen tiiviimpi 
yhteistyö], että saataisiin se yhdenmukaiseksi kaikissa varsinkin ammattikorkeakouluissa. 
[– –] Koko valintamenettely ei tuota tällä hetkellä sellaisia opiskelijoita, jotka joko 
soveltuvuuden tai ylipäätänsä korkeakouluvalmiuksien tai alalle sitoutumisen vuoksi 
olisivat oikeita. Kaipaisin sinne mukaan oikeaa soveltuvuuden ja opiskeluvalmiuden 
arviointia hyvinkin voimakkaasti.” 

Ammattikorkeakoulu, terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, myös sosiaalialan 
ammattikorkeakoulututkinto

”

Vastaajien mukaan SORA-lainsäädäntöön sovellettavia tapauksia on verrattain vähän, ja siitä syystä jotkut 
vastaajat eivät näe tärkeäksi panostaa asiaan: 

Nämä volyymit ja keissit on ollut meillä niin vähissä, että koen ettei mitään erityistä 
kehittämisen tarvetta ole. Hyvin hoitunut nykyisillä menettelyillä.

Ammattikorkeakoulu, liikunnan ammattikorkeakoulututkinto
 

”
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Ammatillisen koulutuksen kehittämisajatuksia tarkastellaan seuraavassa alakohtaisesti. Terveys- ja hyvin-
vointialan vastaajien mielestä SORA-lainsäädäntö tulisi voida ottaa helpommin käyttöön. Hyvä puoli on se, 
että tapaukset ovat harvinaisia, mutta huono puoli se, että tilanteissa on hankala toimia ja tukea voi olla 
vaikea saada.

Vastaajien mukaan arvioinneista tulisi saada kattavampia ja menetelmiltään yhteneväisiä:

Oppilaitoksen pitäisi saada paremmat työkalut siihen, jotka olisi yhtenäisiä kansallisesti. 
Että meillä olisi selvät ohjeistukset, että kuinka toimitaan ja tehdään niitä arviointeja, ja 
että olisi yksinkertaisempaa ja selkeämpää.

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala 

Että olisi yhteinen käytäntö kaikilla sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksilla soveltuvuuden 
arvioinnissa. Osa oppilaitoksista ei käytä minkäänlaista soveltuvuusarviointia ja osa 
käyttää.

Ammatillinen koulutus, muu ala, sosiaali- ja terveysala

Hakijan kannalta olisi hyvä, jos soveltuvuutta arvioitaisiin samalla tavalla ja samalla arvioinnilla voisi hakea 
useaan oppilaitokseen: 

Laki on aika selkeä, mutta yhteistyössä näitä asioita voisi miettiä, miten näitä tekisi, että 
se olisi tasavertaista, hakisi opiskelija sitten missä tahansa päin Suomea opiskelemaan. 
Että se olisi kaikille sama. 

Ammatillinen koulutus, muu ala, sosiaali- ja terveysala

Hyvin erilaisia käytäntöjä eri aloilla. Jotkut oppilaitokset testaavat itse, pitävät 
esimerkiksi haastattelun. Jollain on tällaisia ihan kunnon soveltuvuusarviointeja. Tähän 
toivoisin yhteistä valtakunnallista testiä, jota kaikki oppilaitokset käyttäisivät ja jota 
voisi hyödyntää muuallakin. Tulosta pitäisi voida käyttää muualla, jos ei tule valituksi 
ensimmäiseen hakukohteeseen. Nyt kokeet voivat olla hyvin erilaisia eri oppilaitoksissa.

Ammatillinen koulutus, muu ala, sosiaali- ja terveysala

”
”

”
”

Ohjeistuksiin kaivataan linjakkuutta sekä ohjeistusten yhtenäistä noudattamista:

Ylipäätään prosessin käynnistyminen, siinä on ollut epäselvyyttä. Olen joutunut usein 
olemaan Valviraan yhteydessä ja nimettömänä kysynyt jostain opiskelijasta, että 
on tällainen keissi. Olen kysynyt Valviralta heidän tulkintaansa, että missä kohtaa 
SORA-prosessi alkaa, missä kohtaa he haluavat tiedon. Tätä ei ole selkeästi kirjattu 
SORA-ohjeisiin, eli mikä on se hetki, kun meidän tulee tehdä ilmoitus Valviraan ja mikä 
on se virallinen hetki, kun SORA-prosessi alkaa. Tulkintoja tullut useampia. Jos kysyy 
ministeriöstä ja Opetushallituksesta tai Valvirasta, ohjeet on erilaisia ja riippuu vähän 
keneltä kysyt. 

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala

”
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Tällä hetkellä on iso ongelma, jos joku oppilaitos päättää, että henkilö on soveltumaton, 
mutta ei käynnistä SORA-prosessia, niin se ihminenhän on seuraavassa oppilaitoksessa 
hetken päästä sisällä, eli ikään kuin laitetaan vahinko kiertämään. Silloin kun SORAn 
tulkinta on näin vaikeaa, niin sitä ei käytetä. Mitään vaikeaa ei käytetä, se on nähty.

Ammatillinen koulutus, muu ala, sosiaali- ja terveysala

”

Silloin tällöin kaivattaisiin myös toisen tahon näkemystä:

Se mikä tietenkin on käytännön ongelma, on se, että kun opiskelija on jo meillä 
opiskelijana, niin ei löydy sitä toista tahoa joka... että sen pitäisi olla terveydenhoitoalan 
ammattilainen, joka arvioi sen soveltuvuuden. Että käytännössä kukaan ei tule antamaan 
lausuntoa, että ei sovellu alalle. Se on ihan realismia, että istutaan opiskelijan kanssa 
psykiatrisella osastolla ja psykologi on sitä mieltä, että hän on aivan loistava hoitaja. 

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala

”

Muutenkin kaivataan tiedon jakamista tilanteissa, joissa tietoa jo on:

Oppilaitosten ja muidenkin sidosryhmien tiiviimpi yhteistyö ja että oppilaitokset saisivat 
jotain kautta tiedon, jos hakija on ollut toisessa oppilaitoksessa, että jos on jo SORA-
päätöksellä opinto-oikeus hylätty ja Valviralla on tästä tieto. Voi olla sellaisia, jotka 
ovat päässeet alalle soveltuvuuskokeesta läpi, mutta voi olla taustalla vaikka rikollista 
toimintaa, esimerkiksi varastelua, joka johtanut jossain toisessa koulutuslaitoksessa 
koulutuksen päättymiseen. Me emme saa tällaisesta mitään tietoa, eli näissä asioissa 
se tiedonsaanti. En tiedä onko se laki vai lain tulkinta, mutta että selkeämmin saataisiin 
ohjeistuksia, esimerkkejä tai vahvistuksia, että missä tapauksissa ja mitkä oikeudet 
oppilaitoksissa on. Opiskelijoilla tuntuu olevan rajattomat oikeudet kaikkiin asioihin 
nähden ja koulutuksen järjestäjillä on aika vähän oikeuksia ja kaikki pitää pystyä aina 
hirveän hyvin perustelamaan. Tarvittaisiin tieto, mitkä ovat meidän oikeudet ihan 
eksaktisti hakuvaiheessa. Nytkin jouduttu muutaman kerran opiskelijasta pyytämään 
jonkun toisen ammattihenkilön lausuntoa hakeutumisvaiheessa. Tarvittaisiin selkeämmin 
se kuvio, että terveydenhuollon ammattilainen, vaikka lääkäri ottaisi kantaa, että 
onko henkilön sairaus tai psyykkinen terveydentila sellainen, että pystyykö sen osalta 
selviytymään ammatin edellytyksistä. Tai jos on rajoituksin soveltuva, niin vähän 
kerrottaisiin mitkä ne rajoitukset ovat. Mehän emme täällä voi tietää, kun emme saa 
kysyä diagnooseja. Terveydentilavaatimuksetkin on aika pieniä, aika graaveja tilanteita 
pitää loppujen lopuksi olla, että ei pääse. Tai jos pyydetään rikostaustaotetta, mutta 
sekin vaikuttaa vaan siihen, ettei pääse työskentelemään alaikäisten kanssa, mutta voi 
työskennellä kuitenkin vammaisten ja muistisairaiden ihmisten kanssa. Pidämme tätä 
tällä alalla aika hulluna. 

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala

”
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Osin pienillä aloilla ei nähdä ongelmaa, mutta myös niillä kaivataan linjakkuutta. Vaikka yhteistyötä ammatil-
lista koulutusta järjestävien välillä on, tarvitaan silti raameja soveltuvuuden arvioinnille.

Etenkin pienillä aloilla oppilaitosten välinen yhteistyö ja arviointiin on hyvä tehdä 
jonkinlaista benchmarkkausta. Tasalaatuisuuden varmistamiseksi yhteinen koulutus 
heille, jotka tekevät soveltuvuuden arviointia. 

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala 

Yhteistyö on tiivistä. Ehkä se lainsäädännön muuttaminen. Kokeiden laatiminen ja 
tekeminen on niin työllistävä prosessi, ettei siihen ryhdytä, jos ei lainsäädäntö sitä 
määritä.

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala

”
”

Vastaajien mukaan lainsäädännön tulisi mahdollistaa paremmin opiskelupaikan kieltäminen: 

Niin kovasti kun tätä SORA-lainsäädäntöä odotettiin aikoinaan, niin se jäi sisällöltään 
kuitenkin aikamoiseksi paperitiikeriksi. Yksilön oikeuksia kunnioitetaan mielestäni edelleen 
vähän liikaa. Totta kai se on tärkeä asia, mutta edelleenkin kouluttajia velvoittaa isompi 
lainsäädäntökokonaisuus, eli perusoikeuksiin liittyvä lainsäädäntö. Juuri oli esimerkiksi 
sellainen tapaus, että hakija oli istunut murhatuomiota, niin kouluttaja oli velvollinen 
ottamaan tällaisen ihmisen koulutettavakseen. Siinä yhteydessä ajateltiin, niin että jos 
on tuomionsa istunut, niin sitten lähdetään nollasta. Toisaalta eihän tällaista lähdetä 
poliisiksikaan kouluttamanaan, eikä pedofilia lastentarhanopettajaksi, niin mielestäni 
meidän alalle pitäisi saada ihan samanlainen kriteeristö, että meillä olisi oikeus evätä 
hakija jo ennen sitä opiskelupaikkaa. SORA-lakihan astuu voimaan vasta, jos tämä 
murhamies koulutukseen päästyään vaarantaisi taas toisen turvallisuutta, eli yrittäisi 
murhata vaikka opettajansa, niin eihän tämä ei toimi tällaisenaan. Kouluttajalla 
pitäisi olla vahvemmat oikeudet jo etukäteen SORA-lainsäädännön perusteella evätä 
opiskelupaikka. 

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala

”

Keskitettyä kehittämistyötä ehdotetaan: 

Semmoinen perinteinen psykologinen soveltuvuuskoe, jossa psykologi palikkatestejä 
teettää ja tekee kahden minuutin haastattelun, niin antaa ihan yhtä hyvän arvion, kun 
pitkähkö opettajien haastattelu. Se että miten niitä kehitettäisiin, niin se vaatisi erittäin 
pitkäjänteistä tutkimustyötä. Sen pitäisi perustua tutkimukselliseen soveltuvuuden 
arviointiin. Eli sellaista tuhansien ihmisten seulontaa, mitä Suomessa pitäisi tehdä 
sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja ohjausalalle, niin siihen ei ole olemassa sellaista 
taikasauvaa. Psykologifirmat eivät ehkä ole niitä, jotka sitä kehittäisi. Sen pitäisi tapahtua 
valtionvallan, opetusministeriön taholta tämmöinen kehittämistyö. 

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala

”
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Jotenkin koska sama SORA-lainsäädäntö on tällä alalla, mutta miksei se voisi olla 
yhtenäinen, kaikilla oppilaitoksilla samanlainen, siis koko Suomen, valtakunnallisesti 
vaikka samanlainen. Että se olisi joku pankki, mistä saisi soveltuvuustestin aina. Että 
miksi jokainen oppilaitos itsekseen sitä kyhää ja tekee. Onhan näitä ulkopuolisia tarjoajia, 
jotka tätä tarjoaa, mutta miksi se ei voi olla OPH:n alainen, koska SORA-lainsäädäntö, en 
tiedä. Ja onko tällainen olemassa, voi olla. 

Ammatillinen koulutus, terveys- ja hyvinvointiala

”

Ammatillisen koulutuksen kasvatus- ja ohjausalan vastauksissa pohdittiin useimmin soveltuvuuden arvioin-
nin kirjoa ja eroja oppilaitosten välillä. Erilaiset käytännöt ovat sekä hakijoille että oppilaisten henkilöstölle 
haastavia:

Tietoa miten eri tavoilla näitä tehdään eri oppilaitoksissa ja että olisiko syytä miettiä 
yleistä yhteistä linjaa. Ympäri Suomea tulevilta hakijoiltakin kuulee, että on ollut todella 
monenlaisia tapoja arvioida tai olla arvioimatta.

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala

Yhtenäiset valintaperusteet oppilaitosten välille, että hakijat olisivat tasavertaisia 
riippumatta siitä mihin oppilaitokseen hakee.”

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala

”
”

Oppilaitoksilla tai aloilla, joiden hakija- ja opiskelijamäärät ovat pieniä, ei ole samanlaisia haasteita kuin niillä, 
joilla määrät ovat suuret: 

Ei ole mitään sellaista, meidän opiskelijamäärät ovat niin pieniä, että ei sillä lailla meidän 
näkökulmasta ole tarvetta. 

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala

”
Vastaajat kaipaavat apua lain tulkintaan, ja siihen ehdotetaan esimerkiksi puolueetonta oppilaitoksen ulko-
puolista tahoa. Ratkaisuja kaivataan myös prosessien keventämiseen:

Lain tulkinnan apu ja menetelmien kehittäminen varmasti auttaisi. Siinä on se hankaluus, 
että jos hakija jotain haluaa salata, niin hän voi sen tehdä. Yleisesti puhutaan tästä 
SORA-asiasta, että on hirveän hankalia prosesseja opiskelijalle ja henkilökunnalle.

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala

Jotenkin ajattelisin, että olisi vaikka joku puhelinnumero tai sähköpostiosoite, mistä voisi 
matalalla kynnyksellä kysyä askarruttavia asioita, että miten toimitaan. 

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala 

”
”
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Vastaajat näkevät eroja oppilaitosten välillä. Osa oppilaitoksista onnistuu arvioimaan hakijat hienosti, ja 
toisilla on erilaiset kriteerit tai esimerkiksi vähemmän resursseja käytettävissä hakijoiden arviointiin: 

Meillä on hakeutujia, jotka on otettu sisään toiseen oppilaitokseen ennen kuin tulevat 
meille pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, ja he eivät pääsekään meille sisään juuri sen 
soveltumattomuuden takia. Kyllä se vähän herättää ajatuksia, että miten on jonnekin 
otettu sisään. Ammatillisen koulutuksen rahoituspuoli ei saisi vaikuttaa siihen, että ihan 
jokainen hakija otetaan sisään. Kyllä alalle soveltuvuus pitää pystyä mittaamaan muilla 
keinoilla. Meillä on aikaisemmin ollut psykologiset kokeet ja se on koettu todella hyväksi. 
Niistä on luovuttu varmaankin juuri tästä kyseisestä rahasyystä. On herännyt toiveita, 
että se osuus tulisi takaisin. 

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala

Nyt tuntuu siltä, että se on kauhean tiukkaan määritelty, että kaikki pitää ottaa, vaikka 
se nähdään aika pitkälti, että se ihminen ei papereidenkaan perusteella ole. Hänellä ei 
ole mahdollisuuksia. Lähtötilanne on heikko, niin on otettava kuitenkin pääsykokeeseen, 
jolloin sekä työntekijöiden että opiskeluun hakevien aikaa menee hukkaan. Se on myös 
vähän sellainen, kun oppilaitoksilla saattaa olla vähän erilaisia tapoja valita näitä 
opiskelijoita, niin opiskelijat yrittää tietysti monta kautta, mutta he ei välttämättä sitten 
kuitenkaan osaa itse arvioida omaa kykyä ja mahdollisuuksia toimia sillä alalla. 

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala

”

”

Arviointimenetelmien kehittämisen lisäksi toivotaan näkemystä arvioinnin tekijöiden taustoista tai ryhmän 
kokoonpanosta. Lisäksi toivotaan uusia lähestymistapoja soveltuvuuden arviointiin:

Osahan käyttää psykologia ja osa ei käytä. Suurin piirtein meillä on vähän 
samankaltaiset nämä, että ei ne ihan hirveesti, että kyllä varmaan se psykologi on 
varmaan siinä se suurin, joka sitä eroavaisuutta tekee. 

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala 

Jotenkin, että saisi haettavan opiskelupaikkaan tai opiskeluun sitoutumisen pitkäjänteinen 
testaaminen. Miten saada laajempi pohja valinnalle kuin lyhyen soveltuvuuskokeen 
tuoma tieto.

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala

”
”
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Muutamat vastaajat nostavat myös esiin ongelman, kun todistusvalinnassa järjestelmä ei tunne pisteiden 
eroja:

Yhteishaun kautta tapahtuvaa opiskelijavalintaa voisi kehittää, ei niinkään 
soveltuvuusarvioinnin näkökulmasta, vaan siltä osin, että se soveltuu yhteishakuun 
liittyvä pisteytyslogiikka muuttuisi siltä osin, että mukautetulla peruskoulun todistuksella 
ei saa saman tasoisia pisteitä. Jos sulla on mukautettu kahdeksan perusopetuksen 
päättötodistuksessa, niin se ei ole pistearvoltaan sama, kuin ei-mukautetun todistuksen 
kahdeksan, kun tällä hetkellä se on vähän niin kuin näin. Tämä sitten tekee sen, että se 
tuottaa tietyille hakijoille, kenen edellytykset ei välttämättä ole kauhean vahvat, niin varsin 
suuret taustapisteet, mikä voi aikaan saada sen, että soveltuvuusarvioinninkaan heikko 
pistemäärä, jos se ei ole hylätty, niin ei riitä karsimaan tällaista hakijaa pois, vaikka 
selkeästi on tiedossa, että hänellä ei ole edellytyksiä suoriutua tästä tutkinnosta. 

Ammatillinen koulutus, kasvatus- ja ohjausala

 
Kuljetuspalveluidenkin alalla kaivataan yhtenäisiä kriteerejä soveltuvuuden arviointiin:

Jämptimpiä ja yhtenäisempiä kriteereitä lainsäädäntöön ja esimerkiksi ajoterveyteen ja 
Trafin ajo-oikeustietoihin liittyen. Ei saisi olla sillä tavalla, että jokainen oppilaitos päättää 
itse miten toimii. 

Ammatillinen koulutus, kuljetuspalvelut 

”

”
Vastauksissa toivotaan, että myös rahoituksen ja muiden resurssien riittävyys varmistetaan:

Lainsäädännön muuttaminen ja sitä kautta rahoituksen saaminen siihen hommaan. 
Jos on semmoinen helppo keino myöskin kehittää näitä soveltuvuustestejä, niin otetaan 
vastaan, tehdä niin että ne ei rasita näitä meidän resursseja, niin se on myöskin 
vaihtoehto. Koska kaikkihan on tällä hetkellä rahasta kiinni, eli aina kaikki mitä me 
tehdään niin mikä sillä on kustannusvaikutus siihen ja sitten pohditaan, että onko meillä 
varaa siihen.

Ammatillinen koulutus, kuljetuspalvelut

”

Jotkut vastaajista toivovat tiedonkulun olevan avoimempaa, jotta vältyttäisiin tapauksilta, joissa hakija hakee 
oppilaitoksesta toiseen, vaikka ei ole hakukelpoinen.

Enemmän koulutusta menetelmien käyttöön ja tietosuoja oppilaitosten välillä, se on liian 
vahva.

Ammatillinen koulutus, kuljetuspalvelut

”
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Samaa toivotaan myös terveydenhuollon kanssa:

Ehkä terveydenhuollon kanssa voisi yhteistyö toimia paremmin. Toki ymmärrän, 
että siellä on tietosuoja-asia. Välttämättä emme saa sieltä kaikkea tarvittavaa tietoa. 
Toivoisimme kehittämistä sen asian suhteen. 

Ammatillinen koulutus, kuljetuspalvelut

Ongelmia on esimerkiksi terveydenhuoltopuolella, riippuen keneltä asiantuntijalta 
lausuntoa halutaan. Ei ole yhdenmukaisuutta. Tästä syystä voi olla, että opiskelemaan 
pääsee henkilö, joka ei SORA-lainsäädännön perusteella voi opiskella. 

Ammatillinen koulutus, kuljetuspalvelut

”
”

Vastaajien mukaan soveltuvuuden arvioinnin tulisi olla poissulkeva: 

Soveltuvuuden arviointi tulisi saada sellaiseksi, kun SORA-laki edellyttää elikkä meillä 
tulisi olla soveltuvuuden arvioinnilla mahdollisuus hylätä kokonaan opiskelija, sitä 
mahdollisuutta ei ole tällä hetkellä. 

Ammatillinen koulutus, kuljetuspalvelut 

”
Vaikka soveltuvuus olisi arvioitu hyvin heikoksi, ei hakijaa voi evätä, jos hänen pisteensä muuten ovat  
riittävät: 

Että koulutuksen järjestäjällä olisi suurempi valta tehdä päätöksiä opiskelijavalinnasta. 
Toki täysin puolueettomalla ja tasa-arvoisella menetelmällä. Jos pidetään soveltuvuuden 
arviointiin joku testi tai koe, niin sen tulisi olla poissulkeva, nythän se ei sitä ole. Jos 
kutsutaan kaikki ensisijaiset hakijat soveltuvuusarvioon, ja he tekevät jonkinlaisen testin 
tai kokeen ja sen perusteella todettaisiin, ettei hän ole soveltuva alalle, mutta ei ole 
terveydellisiä tai muita esteitä ilmaantunut, niin emme voi evätä häntä, jos hän pisteillä 
tulee.

Ammatillinen koulutus, kuljetuspalvelut

”

Kuljetuspalveluiden alalla toivotaan myös päihteiden käytön muutosten huomioimista: 

Ainakin se lainsäädännön muuttaminen, koska mun mielestä se on nyt jäänyt ihan 
laahaamaan perään, että ihan selkeästi nyt nää huumeet niin on tullut niin voimakkaasti 
esille ja siinä kohtaa valitettavasti se lainsäädäntö on vähän myöhässä. Että kun miettii, 
että meillä on autoissa alkometrejä, ja tavallaan siihen on pakko puhaltaa, niin miten se 
eroaa siitä, että opettaja puhalluttaa tai tekee pikahuumetestin ennen ajoon lähtöä. 

Ammatillinen koulutus, kuljetuspalvelut

”
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Samoin kuin muilla ammatillisen koulutuksen aloilla myös kuljetuspalveluiden alalla 
vastaajat kaipaavat lisää tietoa soveltuvuuden arvioinnista opintojen alettua: 
”Ehkä kaipaisi sitä SORA-lainsäädännöstä, olemme pyytäneet koulutusta, ihan yleisesti, 
ei pelkästään soveltuvuuden arvioinnin vaiheessa tai hakeutumisvaiheessa vaan 
opintoaikana. 

Ammatillinen koulutus, kuljetuspalvelut

 
Turvallisuusalalla toivotaan tarkempia kriteereitä sekä sen pohtimista, millä tavalla tarvittavat asiat saadaan 
selville. Lisäksi toivotaan enemmän näkemystä siitä, onko soveltuvuutta ylipäätään mielekästä mitata:

SORA-lainsäädäntö on aika löyhä, ettei ole tarkkoja kriteereitä. Saisi olla selkeämmät. 
Oppilaitoksen arviointimenetelmiä voisi pohtia, että miten tiettyjä asioita voisi saada 
selville.” (Ammatillinen koulutus, turvallisuusala) 
”Soveltuvuuden mittaaminen on vaikeaa. Tämähän on ymmärtääkseni kansallisessa 
tasossakin se haaste, että miten sitä soveltuvuutta ylipäätään mitataan. Eli sen 
ratkaiseminen, että onko sitä toisaalta edes mielekästä mitata ja onko se mahdollista. 
Tämä ehkä vaatisi tarkempaa pohdintaa. 

Ammatillinen koulutus, turvallisuusala

”

”

Tasapuolisuutta käytäntöihin toivotaan: 

Meillä on monta oppilaitosta ja me olemme suurin. Jos meillä on kollegoilla puolet tai 
20–40 aloituspaikkaa meidän 80 kohden, niin ei voi mennä niin, että muut kuorii kerman 
päältä ja suurin ottaa kaiken. Se ei ole ihan reilua. Emmekä voi lähtee siihen, että yksi 
alue pitää soveltuvuuskokeita ja muut ei. Pitää olla se yhtenäinen linja. Keskeyttäneitä on 
aika paljon, kun ei sitten pärjätä tai sovelluta alalle. 

Ammatillinen koulutus, turvallisuusala

”

Yhteisiä ohjeita ja kriteerejä pyydetään keskitetysti. Samalla tulkinnanvaraisuutta toivotaan vähennettävän:

Oppilaitoksessa voisi olla oma pisteytys, mutta sieltä esimerkiksi OPH:sta tulisi joku 
pisteytysmalli SORAan liittyen, että minkälaisia asioita oppilaitoksen pitäisi ottaa 
huomioon.

Ammatillinen koulutus, turvallisuusala

”
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Nythän jokainen oppilaitos voi tehdä sen omalla tavallaan. Yhteishaun osalta henkilö on 
voinut käydä esimerkiksi Kajaanissa pääsykokeissa ja tuleekin valituksi vaikka Turkuun. 
Että olisi jonkinlainen yhteisnäkemys, että millä tasolla valtakunnallinen linjaus tähän 
soveltuvuusarviointiin on. Lain tulkinta ja lain henki, en tiedä pystyykö siihen koskaan 
tekemään kapulaohjetta, mutta vähän sen tyyppistä. Nythän päätökset ovat aika 
tulkinnanvaraisia. Kyse on kuitenkin sen valittavan henkilön omasta oikeusturvasta, ettei 
se perustuisi ’musta tuntuu’ -periaatteeseen.” 

Ammatillinen koulutus, turvallisuusala

”

Vastaajien mukaan lainsäädännön tulkinnan tulisi olla helpompaa: 

Lainsäädäntöön liittyen ohjekirja olisi hyvä, missä käytännön esimerkkien kautta voisi 
avata sitä käytäntöä, niin veikkaan, että moni hyötyisi siitä, kun osaisi tulkita sitä, että 
mitä se laki oikeasti tarkoittaa.

Ammatillinen koulutus, turvallisuusala 

Kaikkia tarvittaisiin. Pitäisi olla helpompi tulkita lainsäädäntöä, että pystyttäisiin se 
nollakin antamaan soveltuvuuskokeessa. Eli rohkeutta soveltuvuuskoevaiheessa nollan 
antamiseen. Tosi vaikea SORA-lainsäädännön perusteella opiskelijankin itse ymmärtää, 
että ei. Opiskelijasta itsestään täytyy melkein lähteä, että tämä ei ole hänen alansa. Näitä 
on kuukaudessa ollut pari, jotka olivat jo kakkosvuoden opiskelijoita, kun totesivat, ettei 
tämä ei ole heidän alansa, ihan lainsäädännön perusteellakin. Eli että voisi ohjata toiselle 
alalle. Usein he sitten kuitenkin haluavat kasvatus- ja ohjausalalle tai lähihoitajaksi, eli 
toiseen SORAn alaiseen ja taas ollaan seinää vasten.

Ammatillinen koulutus, turvallisuusala

Vaikka monet vastaajat toivovat turvallisuusalalle yhteneväisiä kriteereitä ja esimerkiksi yhteistä soveltu-
vuus- tai valintakoetta, eroaviakin näkemyksiä on. On jonkin verran alakohtaista, palveleeko yhteinen va-
lintakoe, sillä joillakin aloilla on hyvin rajattu työllistymismahdollisuus ja toisilla aloilla taas voi olla hyvinkin 
rajattomat mahdollisuudet suuntautua työmarkkinoilla.

Perustutkinto turvallisuusalalla on kaikille sama, niin siinä mielessä voisi olla 
enemmän yhteistyötä. Kriteerien täsmentäminen, että mitkä ne on. Ne on hyvinkin 
oppilaitoskohtaisia. Toki turvallisuusalalle suuntautumisia ajatellen, on ihan hyväkin, 
että ei kaikille ole ihan sama koe. Esimerkiksi turvallisuustekniikan osalta voi tuoda 
pääsykoetilanteessa ilmi mitä taitoja se vaatii, kun taas esimerkiksi vartiointitoiminnassa 
ne voi olla erilaisia.

 Ammatillinen koulutus, turvallisuusala 
 

”
”

”
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Edellä listattujen kehittämisajatusten lisäksi muiden ammatillisen koulutuksen alojen vastaajien keskuudes-
ta nousi vielä muutama näkökulma. Niistä ensimmäinen on ohjeistusten keskittäminen samaan paikkaan 
ja helposti löydettäviksi: 

Kehittää ainakin yhteistyössä ja olisi todella hyvä, että olisi ihan soveltuvuuskokeeseen 
liittyvät ohjeistukset, ettei niitä tarvitsisi etsiä joka paikasta. Nythän se menee niin, 
että etsitään SORA-ohjeista ja laista ammatilliseen koulutukseen liittyen, eli jos ne olisi 
samassa paikassa kaikki, niin se helpottaisi todella paljon.

Ammatillinen koulutus, muu ala, maanrakennusala

”

Toinen näkökulma on oppilaitosten turvan varmistaminen tai parantaminen: 

Kaikki ovat todella tarpeellisia, koska SORA on aika pulmallinen monessa kohtaa. Tämä 
on kokonaisuutena sellainen, josta vaikea saada otetta. Oikeusturva ja yksilön oikeudet 
otetaan huomioon oikein hyvin, mutta meidän oppilaitoksen turvaa ei. Pystytäänkö 
kuitenkaan soveltamaan sitä kaikissa mahdollisissa kohdissa? Esimerkkejä, selkeyttä ja 
yksinkertaisuutta, sekä koulutusta lisää näihin asioihin.

Ammatillinen koulutus, muu ala, metsäkoneen kuljettaja

”

Hakijat saattavat olla erilaisessa asemassa myös koulutukseen hakeutumisen tavan perusteella: 

Tasapuolinen kohtelu on mielestäni tällä hetkellä vähän kyseenalaista, koska jatkuvassa 
haussa meillä ei ole tällä hetkellä mielestäni mitään vastaavanlaista menettelyä, niin nyt 
jatkuvassa haussa tulevat ovat vähän eri asemassa kuin yhteishaussa tulevat. Se vaatisi 
tasavertaisuusarvioinnin. 

Ammatillinen koulutus, muu ala, sosiaali- ja terveysala

”

Erikoistapauksiin tarvitaan tukea: 

SORA antaa tiettyihin juttuihin hyvin selkeät ohjeet, miten toimitaan, jos on vaikka jotain 
uhkaa, mutta se on aika suppea ja sen tulkintaan tarvittaisiin tukea ja apua. 

Ammatillinen koulutus, liikunta-ala

”
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Ongelmana ovat myös tapaukset, jotka ilmenevät opiskelijaksi ottamisen jälkeen: 

Valtakunnallinen yhteisesti hyväksytty arviointi. Ei niin että jotkut järjestää ja 
jotkut ei ja eri puolilta ostetaan. Yhteisesti järjestetty ja sovittu arviointi pitäisi olla 
kaikilla ja terveydentilavaatimukset pitäisi määritellä tarkemmin. Kun kysytään 
lisäselvitystä lääkäriltä, niin lääkäri ei jostain syystä uskalla/pysty ottaa kantaa 
alalle soveltumattomuuteen. Myös tätä lääkärin ja erikoislääkärin systeemiä täytyisi 
ehdottomasti muuttaa, se on huono. Jos opiskelija on päässyt kouluun ja otettu 
opiskelijaksi, niin sen jälkeen häntä on todella vaikea erottaa, ellei tule jotain todella 
graaveja juttuja. Siinäkin pitäisi olla koulutuksen järjestäjällä mahdollisuus puuttua 
siihen, jos nähdään ettei ole kertakaikkisesti alalle sopiva. Pitäisi olla enemmän työkaluja 
puuttua asiaan. Siihen ei SORA-laki oikein auta.

Ammatillinen koulutus, muu ala, sosiaali- ja terveysala

”
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4   SYVÄHAASTATTELUT



4  Syvähaastattelut
 

Seuraavaksi tarkastelemme vielä oppilaitoksien käytäntöjä opiskelijavalinnoissa SORA-lainsäädännön nä-
kökulmasta viiden oppilaitoksen case-kuvauksena. Kirjallisuusselvitys valottaa tilannetta valtakunnallisesti 
ja kansainvälisesti teorian ja tutkimuksen tasolla. Oppilaitoksien määrälliset haastattelut piirtävät yleisen 
kuvan tilanteesta ja käytännöistä suomalaisissa oppilaitoksissa. Case-kuvaukset puolestaan etenevät sanoi-
tettuun kokemukseen oppilaitosten edustajien kuvaamana. 

Kuvauksissa käydään tiiviisti läpi, miten oppilaitoksessa nykyään huomioidaan SORA-lainsäädäntö opiskeli-
joiden valintavaiheessa sekä soveltuvuuden tai soveltumattomuuden arvioinnissa. Case-kuvauksien tarkoi-
tuksena on esittää konkreettisesti tilanne mainittujen oppilaitoksien näkökulmasta aina yhden tai useam-
man haastattelijan parhaiten tunteman koulutusalan osalta. 

Mukaan on tuotu vastaajien näkemyksiä sekä alan tilanteen peilaamista esimerkiksi työllisyyteen tai ajan-
kohtaisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Vastaajat ovat halutessaan voineet tuoda esille mielipiteitään so-
veltuvuuden arvioinnin sopivuudesta edustamallaan alalla tai valottaa opiskelijavalinnan muuttumista hei-
dän aikanaan. Näissä kuvauksissa soveltuvuuden tai soveltumattomuuden arviointi saa kokemuksellisen, 
tarkennetun äänen. 

Kuvauksia varten on haastateltu oppilaitoksittain yksi tai useampia vastaajia. Heidät valittiin niin, että mu-
kaan saatiin eri asteita edustavia oppilaitoksia eri puolilta Suomea. Vastaajat valittiin aiheeseen pereh-
tyneisyyden perusteella niin, että heillä on asiantuntemusta sekä opiskelijavalinnoista että soveltuvuu-
den arvioinnista. Menetelmänä oli henkilökohtainen syvähaastattelu, joka toteutettiin korona-ajan vuoksi 
Teams-alustan välityksellä. Keskustelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Kuvaukset raportoidaan seuraavassa 
oppilaitoksittain. 

Haastatteluihin suostuttiin mielellään, ja vastaajat olivat aihepiiristä kiinnostuneita. Perusteluina mainittiin 
tyytyväisyys siihen, että SORA-lainsäädäntö valintavaiheessa ja valintamenettelyjen käytännöt ovat tarkas-
telun kohteena. Kuvaus on esitetty nimellisenä vastaajan suostuessa, tai on mainittu vain haastateltavan 
oppilaitos vastaajan näin toivoessa. 

Vastaajat valittiin niiden joukosta, jotka olivat jo vastanneet määrälliseen tutkimukseen ja olivat itse kiin-
nostuneet tarvittaessa laajentamaan vastaustaan. Haastattelun runkona käytettiin heidän ensimmäisen 
vaiheensa vastausta, jota syvennettiin edelleen.

Näkemykset tuovat jälleen esiin erilaisia tapoja tarkastella soveltuvuutta ja soveltumattomuutta. Korostet-
takoon, että näkemykset ovat aina kyseisen vastaajan ja osion tavoitteena oli tuoda esiin myös vastaajien 
näkemyksiä aiheesta. Samassa oppilaitoksessa ja samalla koulutusalallakin voi olla asiaan erilaisia mielipi-
teitä.
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TAMPEREEN YLIOPISTO 

TOIMIPISTEET

pääkampukset Tampereen keskustassa, 
Hervannassa ja Kaupissa. Toimipisteitä  
on myös Porissa ja Seinäjoella.

OPPILAITOKSEN 
SORA-TUTKINNOT
 
humanististen tieteiden kandidaatin  
ja filosofian maisterin tutkinto  
logopedian alalla, lääketieteen  
kandidaatin ja lääketieteen lisensiaatin 
tutkinto, psykologian kandidaatin ja  
psykologian maisterin tutkinto,  
opettajankoulutuksen opinnot,  
sosiaalityön koulutus,  
psykoterapeuttikoulutus 

OPPILAITOKSEN 
OPISKELIJAMÄÄRÄ

noin 21 000
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4.1 Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta: 
Lääketieteessä hakupaine mittaa hakijan motivaation

Lääketiede on hakupaineala, joten opiskelupaikka aukeaa vain harvalle hakijalle. Lääketieteen opin-
toihin haetaan yhteishaulla, eli hakija voi hakea kaikkiin oppilaitoksiin yhdellä kokeella. Käytössä on 
yksivaiheinen valintakoe, joka perustuu lukion oppimääriin. Soveltuvuutta ei arvioida eikä sitä pidetä 
tarpeellisena. Hakupaine ja korkealla oleva rima aiheuttavat sen, että hakijat ovat äärimmäisen 
motivoituneita. Tampereella toivotaan, että tulevien lääkäreiden taustakirjo olisi nykyistä laveampi. 

Haastateltava on ollut tekemisissä eri näkökulmista opiskelijavalintojen kanssa vuoden 2000 alusta kah-
dessa yliopistossa. Tällä hetkellä hän työskentelee Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian 
tiedekunnassa. 

Tampereen yliopiston lääketieteellinen tiedekunta kuuluu hakupainealoihin, jonne vuosittain pääsee opis-
kelemaan vain murto-osa hakijoista. Viime vuosina opiskelunsa on aloittanut Tampereella vuosittain noin 
145 opiskelijaa. Tampereella ei ole hammaslääketieteen tai eläinlääketieteen koulutusta. Lääketieteelliset 
koulutusohjelmat kuuluvat alan yhteishakuun, joten hakija voi hakea yhdellä kokeella kaikkiin Suomen vii-
teen lääketieteelliseen tiedekuntaan prioriteettijärjestyksenä valiten. Oppilaitokset päättävät yhteistyössä 
valinnan periaatteet, sisällöt ja pisteytyksen, joten menettely on yhtenäinen kaikille hakijoille. Hakijoista 51 
prosenttia valitaan todistusvalinnalla ja loput pääsykokeella. Valintakoevaiheessa painotetaan ensimmäistä 
korkeakoulupaikkaansa hakevia niin, että kokonaisuudessaan 65 prosenttia aloittavista lääketieteen pai-
koista tulee ensikertalaisille hakijoille. 

Lääketieteelliseen pääsevät ottavat tavallisimmin opiskelupaikkansa vastaan.

– Tampereen yliopistossa kaikki hakeneet ovat viimeisen 20 vuoden ajalta ottaneet koulutuspaikan vastaan. 
Tietenkin nyt tämä valintaperusteiden muutos saattaa aiheuttaa sen, että jos hakija on hakenut Tampe-
reelle toiselle hakukohteelle ja saa vaikkapa oikaisupyynnön kautta ensimmäiselle hakukohteelle opiske-
lupaikan, niin sen takia saattaa siirtyä pois. Tai jos tässä valintamenettelyssä avautuisi vielä ensimmäisen 



hakutoiveen opiskelupaikka tulosten ilmoituspäivän jälkeen, niin voi hakeutua sinne. Viime vuonna meillä 
oli mielestäni yksi tällainen tapaus. Ylitäyttöä ei voi tulla, koska valintaperusteissa on huolehdittu, ettei se 
ole mahdollista. On niin sanotut tasapistesäännöt, joilla saadaan ylitäyttö estettyä. Lääketieteen koulutus 
on pääasiassa pienryhmäkoulutusta, joka vaatii resursseja, haastateltava toteaa.

Lääketieteellisen pääsykoe on ollut perinteisesti yksivaiheinen ilman välikarsintaa. Pääsykoe perustuu lu-
kion oppiaineisiin. Koronan vuoksi koe järjestettiin kertaalleen vuonna 2020 kaksivaiheisena, mutta kysy-
myksessä oli poikkeusjärjestely. Biotekniikan alalla järjestettiin koronan vuoksi Zoom-haastattelu, jonka ta-
voitteena oli kuitenkin vain varmistaa, että hakija oli suorittanut kokeensa itse. Vuonna 2021 pääsykokeet 
järjestettiin normaalisti fyysisenä kokeena, mutta hakijat saivat valita, millä paikkakunnalla tekevät kokeen. 
Tällä pyrittiin vähentämään hakijoiden matkustamista. 

Kokemuksia todistusvalinnasta on vasta muutamalta vuodelta, joten vielä ei ole arvioita siitä, vaikuttaako 
menettely siihen, millaisia opiskelijoita lääketieteen pariin ohjautuu. 

Lääketieteen alalla soveltuvuutta ei ole koskaan arvioitu. Valintakäytäntö on muuttunut vuosikymmenten 
aikana esimerkiksi kolmepäiväisestä kokeesta nykymuotoiseen.  

– Kun meidän nyt eläköityvät opettajat olivat hakuvaiheessa, kokeet olivat kolmipäiväisiä. Eri päivinä oli 
fysiikka ja kemia, ja siihen aikaan oli vielä psykologiakin mukana. Varsinaista soveltuvuusarviointia testeinä 
tai haastatteluina ei ole toteutettu. Jos haastattelua käytettäisiin, lopputulos ei saisi johtua haastattelijasta 
ja malli pitäisi olla tiukasti strukturoitu.

Lääketieteellisten tiedekuntien suhtautuminen soveltuvuuden arviointiin on pääsääntöisesti kriittinen 
etenkin aikataulujen vuoksi. 

– Valtavan hakijamäärän takia se on kustannuskysymys. Ylioppilaskokeiden pisteet tulevat myöhään, ja on 
todella pieni aika toimia sen jälkeen, kun tiedetään todistusvalinnalla valitut. Tarvittaisiin tähän menettelyt 
ja valtakunnallinen yhteinen linjaus. Sellainen henki ja näkemys on, että pelkästään soveltuvuuskokeella ei 
tänne voisi tulla valituksi.  

– Soveltuvuuden arviointiin on alalla perehdytty ja todettu, että haastatteluilla ei välttämättä saada psyki-
atrisia ongelmiakaan selville. Sitä paitsi kuka tahansa voi opintojen aikana koulutusalasta riippumatta sai-
rastua vakavasti psyykkisesti tai fyysisesti. Tämä kuuluu elämään. Käsitykseni mukaan muilla aloilla, joissa 
haastatteluja on toteutettu, on ollut ongelmia.  

Opiskeluaikaistakaan SORA-lainsäädännön käyttöönottoa on Tampereella tarvittu haastateltavan mukaan 
ani harvoin.

– Haasteelliset tilanteet on hoidettu muilla tukitoimilla, tai sitten opiskelija itse omaehtoisesti tekee päätök-
sen, että tämä ei ollut hänen alansa. SORA-tapaukset mahtuvat minun ajaltani Tampereella yhden käden 
sormiin. 

Haastateltavan arvion mukaan lääketieteelliseen koulutukseen hakeminen vaatii niin paljon motivaatiota, 
että karsiutuminen tapahtuu tavallaan hakupainealan luonteen takia.
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– Tänne täytyy ihan oikeasti ja vahvasti haluta, mikä karsii jo pois kokeilijat. Nähtäväksi jää, miten todistus-
valinnan käyttöönotto muuttaa nuorten paineita. Tuleeko niille, jotka lukiossa menestyvät hyvin, painetta 
itseltä, kotoa tai sosiaalisista kuvioista? Kun olet noin hyvä, niin kai sinä nyt haet oikeustieteelliseen, lääke-
tieteelliseen tai kauppakorkeaan. Kuitenkin luulen, että nuoret osaavat myös miettiä, että kyseessä on am-
matti, jossa joutuu tekemisiin koko elämän skaalan kanssa syntymästä kuolemaan. Toki koulutus kasvattaa 
ammattirooliin. Tämä on vielä pohdintaa ja spekulaatiota, ja jää nähtäväksi, miten tässä todistusvalinnalla 
valituilla tulee pidemmän ajan kuluessa käymään. 
Nykyisen hakumenettelyn tavoitteena on vähentää välivuosien määrää, mutta tämäkin jakaa mielipiteitä. 
Välivuodet kartuttavat myös elämänkokemusta ja voivat edistää lääkärin ammatissa toimimista. 

– Osa opettaja-asiantuntijoista on sitä mieltä, että ei ole pahitteeksi, vaikka nuori lukion jälkeen tekee ihan 
hanttihommia. Jos on ollut tehtaassa töissä, niin osaa ihan toisella tapaa työterveyslääkärinä katsoa työnte-
kijöiden terveydentilaa. Kesätöissä nuori liikkuu oman sosiaalisen segmenttinsä yli. Merkittävä osa lääketie-
teellisen hakijoista on korkeasti koulutettujen vanhempien lapsia. Etenkin Tampereella haluttaisiin nähdä, 
että opiskelijoilla olisi nykyistä enemmän taustakirjoa.  

Haastateltu toivoo, että käytännöt pysyisivät nyt jonkin aikaa vakaina eivätkä muuttuisi nopeasti tai aina-
kaan radikaalisti kerrallaan. Toive on sama myös hakijoiden näkökulmasta, jotta hakija tietää hyvissä ajoin, 
millainen menettely tulee olemaan. 

– Jos haluaa lääketieteelliseen, biologian opinnot täytyisi aloittaa lukiossa ensimmäisenä vuotena. Yliopis-
tojen valintaperusteiden täytyisi olla aika pitkälle stabiileja tai niihin saisi tehdä vain pienehköjä muutoksia.
Moni opiskelija valmistautuu edelleen joka tapauksessa pääsykokeisiin huolimatta siitä, miten hyvin ylioppi-
laskirjoitukset ovat menneet. Näin halutaan varmistaa pääsy toivealalle. 

– Ministeriön tavoite siitä, että hyvin kirjoittaneiden ei tarvitsisi pääsykokeisiin osallistua, ei siis toteudu. 
Alan oppilaitoksien yhteistyö valintakokeiden laatimisessa, toteuttamisessa ja arvioinnissa on haastatel-
tavan mukaan todella erinomaista ja pitkälle hiottua. Opiskelijan oikeusturva toteutuu, ja menettelyt ovat 
täsmälleen samoja kaikissa oppilaitoksissa.
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STADIN AMMATTIOPISTO 

TOIMIPISTEET

Herttoniemi, Vallila (Teollisuuskatu),  
Vallila (Sturenkatu), Vallila (Pälkäneentie), 
Vallila (Hattulantie), Roihupelto,  
Etelä-Haaga, Käpylä, Merihaka, Arabia, 
Myllypuro, Roihuvuori, Pasila, Malmi

OPPILAITOKSEN 
SORA-TUTKINNOT
 
terveys- ja hyvinvointiala, 
kasvatus- ja ohjausala, 
turvallisuusala, 
kuljetuspalvelut 

OPPILAITOKSEN 
OPISKELIJAMÄÄRÄ

noin 17 000
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4.2 Stadin ammatti- ja aikuisopisto: Lähes kaikki hakijat pääsevät opiskelemaan

Stadin ammattiopiston sosiaali- ja terveysalalle pääsevät opiskelemaan jatkuvan haun kautta 
käytännössä lähes kaikki hakijat. Jatkuvan haun kautta pyrkiville pidetään SORA-haastattelu, jonka 
yhteydessä aloitetaan myös henkilökohtaisen kehittymisen suunnittelua. Aiemmin käytössä on ollut 
monivaiheinen soveltuvuuden arviointi, mutta siitä luovuttiin etenkin maahanmuuttajataustaisten 
hakijoiden määrän lisääntyessä. Testejä oli hankala sovittaa eri kulttuuritaustoille. Haastavuudesta 
huolimatta soveltuvuuden arviointia kaivataan takaisin. 

Lehtori Tarja Walden on hoitanut sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden valintoihin liittyviä asioita Helsin-
gissä sijaitsevassa Stadin ammatti- ja aikuisopistossa yli kymmenen vuoden ajan. Hänelle kuuluvat nimen-
omaan jatkuvaan hakuun liittyvät asiat ja koulun sisäiset hakuprosessit. Hän on hoitanut aiemmin myös 
yhteishakua, mutta nykyisin hän keskittyy nimenomaan jatkuvan haun opiskelijavalintoihin.

Stadin ammattiopisto on Suomen suurin ammatillista peruskoulutusta, täydennyskoulutusta, oppisopi-
muskoulutusta sekä nivelvaiheen koulutusta järjestävä oppilaitos. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa voi 
opiskella lähes 30 tutkintoon ja hankkia osaamista yli 50 ammattiin. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat val-
mistuvat alan ammattilaisiksi ja voivat erikoistua monin tavoin. Soveltuvuuskokeet järjestetään vain perus-
tason ensihoidon osaamisalaan hakeville.

Jatkuvan haun kautta tulee Stadin ammattiopistoon etenkin aikuisopiskelijoita enemmän kuin yhteishaun 
kautta. Jatkuvalla haulla voi hakea ympäri vuoden ammatillisiin perustutkintoihin ja ammatilliseen koulutuk-
seen valmentavaan koulutukseen (VALMA). Aikuisopiskelijoista selkeä enemmistö tulee jatkuvan haun kaut-
ta, ja arviolta vain 1–2 aikuisopiskelijaa kymmenestä pyrkii yhteishaun kautta. Käytännössä opiskelupaikkoja 
on jatkuvasti enemmän kuin opiskelijoita, joten kaikki hakevat pääsevät sisään. Stadin ammattiopistossa on 
paljon maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa käydään SORA-haastattelu, jossa aloitetaan myös henkilökoh-
tainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Vain ani harvoin opiskelupaikka jää saamatta SORA-lainsäädän-
töön liittyvistä syistä. 



– Tänä päivänä on äärimmäisen vaikeaa jättää jotakin opiskelijaa valitsematta. Vaikeimmat tapaukset liitty-
vät usein henkiseen terveydentilaan, kun opiskelijat eivät aina itse ymmärrä, miksi eivät voi tulla valituksi. 
Myös rikostaustaan voi liittyä haastavia tilanteita. Fyysistä terveydentilaa koskevia asioita en koe niinkään 
ongelmallisiksi. Olen itse terveydenhuollon ammattilainen koulutukseltani ja olen nähnyt, miten me voim-
me kouluttaa esimerkiksi kuuroja opiskelijoita.

Jos opiskelupaikka jää myöntämättä, kyseessä on esimerkiksi tilanne, jossa lääkärinlausunto ei puolla opis-
kelua. Tapaukset käydään läpi henkilökohtaisissa keskusteluissa.

– Minä keskustelen hakijan kanssa, ja yritämme ymmärtää toinen toistemme näkökannat ja päästä konsen-
sukseen. Aina täytyy muistaa, että vaikka nyt et olisi soveltuva, voit sitä myöhemmin olla. Hyvin useinhan 
on kyse nimenomaan mielenterveysongelmista. Hakijaa pyritään myös ohjaamaan jollekin muulle alalle. 
Olemme iso oppilaitos, joten meillä on tarjota erilaisia vaihtoehtoja. 

Walden on kokenut myös ajan, jolloin valintavaiheessa toteutettiin yksilöllistä arviointia. 

– Kuusi seitsemän vuotta hoidin tuhansien opiskelijoiden testaamista ja vedin sitä. Mielestäni se maksoi 
kyllä vaivan takaisin. Mielestäni ehdottomasti soveltuvuuskokeet pitäisi ottaa takaisin käyttöön. Meillä oli 
psykologiset testit, psykologien haastattelut, opettajien haastattelut ja sitten käytiin yhdessä nämä koonnit 
läpi psykologin ja opettajan arviointiparina. Samalla mitattiin esimerkiksi lukemiseen, kirjoittamiseen, loogi-
seen ajatteluun ja matematiikkaan liittyviä kognitiivisia taitoja.

Osaltaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrän lisääntyminen vuodesta 2015 alkaen aiheutti 
tilanteen, jossa menettely ei enää soveltunut.

– Testejä pyrittiin kehittämään maahanmuuttajataustaisille sopiviksi. Vastaan tuli se, että monet asiat ovat 
kuitenkin kovin kulttuuri- ja arvosidonnaisia. Kaikesta haastavuudestaan huolimatta useat opettajat kaipaa-
vat soveltuvuuden arviointia takaisin.  

Walden arvioi, että soveltuvuuden arviointimenetelmien tutkiminen ja kehittäminen jäi, kun käytännössä 
lähes kaikki opiskelijat alettiin ottaa sisään osassa oppilaitoksia.

– Meillä oli äärimmäisen toimiva ja hyvä yhteistyö psykologien kanssa. Luonnollisesti maailma on monella 
tavalla muuttunut, eikä vanhoja käytäntöjä voitaisi enää sellaisenaan soveltaa. Mielestäni hakijan pitäisi 
tietää, millaiselle alalle hän hakee, olla motivoitunut hakemaan sekä sitoutua valitsemaansa alaan. Kieli-
taito, luku- ja kirjoitustaito sekä matemaattiset taidot pitäisi olla hallussa jo potilasturvallisuuden kannalta, 
samoin kulttuurinen tuntemus ja ymmärrys. Haaste on se, että jos näillä kriteereillä lähdetään opiskelijoita 
valitsemaan, paikkoja jäisi runsaasti täyttämättä. Nyt oppilaitokseen pääsyn rima on meillä laskettu mah-
dollisimman alas. Meillä on varmaan yksi alhaisimmista kielitasovaatimuksista, A2.2, joka on lähinnä kehit-
tyvässä vaiheessa oleva kielitaito. 

Walden kokee, että SORA-lainsäädännön soveltamiseen valintavaiheessa tarvittaisiin nykyistä enemmän tu-
kea. Etenkin vaikeissa tilanteissa kaivataan selkeää mallia siihen, mistä ja keneltä voisi hakea tukea päätök-
sen tekemiseen. Apua olisi tiedosta, miten erilaisissa tapauksissa on muualla menetelty eli esimerkkitapa-
uksista. Kuitenkaan koulutusalakohtaisten valtakunnallisten käytäntöjen rakentaminen ei tunnu Waldenin 
mielestä mahdolliselta, koska hakeutuvat opiskelijat ovat eri alueilla erilaisia. Omat vaikutuksensa tuovat 
myös yhteiskunnan laajat rakenteelliset uudistukset eli sote-uudistus ja oppivelvollisuusiän laajentuminen.
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XAMK KAAKKOIS-SUOMEN  
AMMATTIKORKEAKOULU 

TOIMIPISTEET

Kotkan, Kouvolan, Mikkelin ja  
Savonlinnan kampus 

OPPILAITOKSEN  
SORA-TUTKINNOT
 
sosiaali- ja terveysalan ammattikorkea- 
koulututkinto, liikunnan ammattikorkea-
koulututkinto, merenkulkualan ammatti-
korkeakoulututkinto, humanistisen alan  
ammattikorkeakoulututkinto 

OPPILAITOKSEN  
OPISKELIJAMÄÄRÄ

noin 17 000
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4.3 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK: Merikapteenien soveltuvuus 
arvioidaan, digitaalinen AMK-koe on yhtenäinen kaikille

Logistiikan ja merenkulun alalla soveltuvuus arvioidaan merikapteenin koulutukseen hakevilta. Testi 
noudattaa pääosin lentäjille suunnatun testauksen käytäntöjä. Myös terveysvaatimukset ovat alalla 
tarkoin määritellyt haastavan työympäristön vuoksi. XAMKissa testien koetaan toimivan vähintään 
riittävän hyvin. Enemmänkin haasteeksi muodostuu se, onko hakijoilla realistinen kuva tulevasta 
työstään. Ammattikorkeakouluissa on ollut muutaman vuoden käytössä digitaalinen AMK-koe, joka 
on kaikille yhtenäinen valtakunnallisesti eikä ole koulutusalakohtainen. Koe ei vaadi ennakkovalmis-
tautumista, eikä siinä ole mukana ennakkomateriaalia. 

Ari Helle on XAMKissa logistiikan ja merenkulun koulutusjohtaja. Koulutuksesta valmistuu merikapteeneita 
sekä sähkövoimatekniikan ja laivatekniikan insinööreitä. Kotkan lisäksi alaa voi opiskella Raumalla, Turussa 
ja Ahvenanmaalla. Ari Helteellä on noin kahden vuosikymmenen kokemus alan koulutuksesta ja opiskeli-
joiden arvioinnista. Helle vastaa myös opiskeluiden aikaisista SORA-prosesseista ja opintojen mahdolliseen 
katkaisemiseen liittyvistä päätöksistä. 

Alalla vain merikapteeneille on sovelluskokeet, mutta kaikkia merenkulun ammattilaisia koskevat samat 
terveysvaatimukset. Soveltuvuutta arvioitiin aiemmin myös alan insinöörien osalta, mutta tästä luovuttiin 
2000-luvun alussa. Terveysvaatimukset ovat alalla tarkoin määritellyt. Opiskelijoiden alkutarkastuksen to-
teuttaa Merimieslääkärikeskus. 

– Tähän liittyy myös haasteita, sillä opiskelijoilla on vaikeuksia saada tarkastusta tehtyä ajoissa ennen opis-
keluiden alkua. Sitten voikin käydä niin, että opintoja on mennyt muutama kuukausi etkä saakaan hyväk-
syttyä todistusta. Ehkä vasta loka-marraskuussa, joskus jopa joulukuun aikoihin on saanut viimeisimpiä 
todistuksia. Se on äärimmäisen epämukava tilanne tiskin molemmin puolin ilmoittaa jollekin, että nyt opin-
to-oikeutesi päättyy. Emme voi myöskään ottaa enää uusia opiskelijoita tilalle, koska valintojen aikaikkuna 
on sulkeutunut. Välillä lähdetään siis hyvinkin vajaalla määrällä vuoteen. Tämä kokonaisuus on meille selkeä 
ongelma, Helle toteaa.

Terveysvaatimukset liittyvät haastavaan työympäristöön merillä. 



– Meillä on aika paljon tehtäviä, jotka liittyvät hätätilannetoimintoihin. Siellä on pelastautumiseen ja eri hätä-
tilanteisiin liittyviä harjoituksia, savusukellusta ja henkilöiden pelastamista erilaisista hätätilanteista.
Terveysmääräyksiin voi tietyin edellytyksin hakea poikkeuslupaa Traficomista. Helle ei tunnustaudu poikke-
uslupamenettelyn kannattajaksi.

– Mielestäni siinä edelleenkin jätetään opiskelijalle aika iso mahdollisuus vetkuttaa päätöksentekoa, ja me 
emme voi antaa ehdotonta päätöstä. Poikkeusluvan tielle ei pitäisi mielestäni lähteä opintojen aloittamis-
vaiheessa. Eri asia on, jos merenkulun ammatissa jo oleva sairastuu. Silloin merimieslääkäri arvioi uudel-
leen työkykyisyyden. 

Soveltuvuusvaatimuksien tarkoin asetettu rima aiheuttaa sen, ettei opiskeluaikaisia SORA-tapauksia alalla 
ole kuin yksittäisiä. Tavallisesti tapaukset liittyvät opiskelijan taustoihin, jotka aiheuttavat palvelukseen kel-
paamattomuuden. SORA-prosessi voi käynnistyä myös esimerkiksi opiskeluaikaisen uhkaavan käytöksen 
vuoksi. 

Merikapteenien soveltuvuusarviointi noudattaa lentäjille tehtävää arviointia. Merikapteenien psykologiset 
testit toteuttaa sama psykologiyritys kuin lentäjien arvioinnit. Pisteyttämisen tapa ja hyväksymisen rajat ovat 
samat kaikilla merenkulun alan oppilaitoksilla. Testi kestää noin kolme tuntia. Korona-aikana testaus on 
tehty etänä, mutta valituille on vielä toteutettu uusintatesti, jolla varmistetaan, että hakija on tehnyt testin 
itse. 

Helle toivoo, että testaus toisi nykyistä paremmin esiin motivaation ja sitoutuneisuuden alalle. Nykyisin 
moni koulutukseen tuleva keskeyttää opintonsa. 

– Koulutus on varsin kallis, ja me emme saa killingin killinkiä ennen kuin opiskelija valmistuu. Koulutuksen 
arvo on varovaisestikin arvioiden kymmeniä tuhansia euroja opiskelijaa kohti. Sitä silmällä pitäen mielestäni 
olisi hyvä lisätä erilaisia keinoja, joilla motivaatiota sekä alalle aikomus- ja pyrkimysaikeita voisi vahvistaa 
ja löytää ne opiskelijat, jotka vievät opinnot päätökseen asti. Ainahan virhetekijä on olemassa, sillä eihän 
kukaan voi ehdoitta sitoutua loppuelämäkseen johonkin asiaan. 

Testien toimivuutta tai toimimattomuutta enemmän keskeyttämisten syynä on Helteen mielestä usein epä-
realistinen kuva alasta.

– Alan kovuus ja arki tulevat monelle merimiesromantiikasta haaveilleelle yllätyksenä, ja siihen on vaikea 
valmistaa etukäteen. Suurimpana haittana varmaankin on se, että olet mahdollisesti viikkotolkullakin laivan 
kanssa ulkomailla, jossa yhteydet ovat erittäin heikot ja huonot. Alalla pitää kuitenkin olla kansainvälisen 
liikenteen aluksissa suoritettu harjoittelu. Meripuolella suurin osa harjoittelusta tehdään palkattomassa 
työsuhteessa. Palkaton vuosi mahdollisesti ikävissä, suorittavissa ja likaisissa tehtävissä työntää helposti 
alalta pois. Keskeyttämisiin liittyykin useita puolia.

Kokonaisuudessaan Helle pitää nykyisen soveltuvuuden arvioinnin tasoa ja tuloksellisuutta vähintäänkin 
kohtuullisen riittävänä. Hän kuitenkin kannattaa arvioinnin kehittämistä edelleen aiheutuvien kustannuk-
sien sallimissa rajoissa. Nykyiselläkin arvioinnilla pystytään tunnistamaan soveltumattomat hakijat riittävän 
hyvin yhdistettynä terveysvaatimuksiin. 

Jos hakija haluaa, hän voi käydä psykologin kanssa vapaamuotoisen keskustelun testin tuloksesta. Palaute-
keskusteluja pyydetään harvoin, vain muutamia vuodessa. 
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Leena Kurki-Pölönen on XAMKin opiskelijapalvelupäällikkö ja tuntee opiskelijavalinnan kaikilla XAMKin 
edustamilla aloilla. Kurki-Pölönen tuntee myös SORA-lainsäädännön ja sen soveltamisen oppilaitoksessa 
hyvin. Hän on ollut tiiviisti mukana, kun SORA-lainsäädäntö otettiin käytäntöön ja SORA-ohjeistuksia laadit-
tiin. Kokemusta hänellä on takanaan yli kolmen vuosikymmenen verran.

Opiskelijat tulevat oppilaitokseen yhteishaun todistusvalinnalla tai digitaalisen AMK-valintakokeen kautta. 
Nykyinen AMK-valintakoemalli otettiin käyttöön vuonna 2019. AMK-valintakoe on ensimmäinen Suomessa 
korkeakouluissa käyttöön otettu valtakunnallinen kaikille koulutusaloille yhteinen koe. Kokeeseen ei liity 
ennakkovalmistautumista eikä ennakkomateriaalia. Opiskelijalla on mahdollisuus nähdä omat pisteensä 
Opintopolku.fi:ssä, joten käytäntö on kaikille yhtenäinen ja läpinäkyvä. 

Kurki-Pölösen mielestä valintavaiheessa SORA-lainsäädäntö on esillä vain yksittäistapauksissa ja koskee 
enemmänkin opiskeluaikaa. Kurki-Pölönen nostaa esiin, että opiskeluaikainen SORA-säädösten käyttöön-
otto voi olla opiskelijalle henkilökohtaisesti haastava tilanne. 

– Itse koen niin, että siinä romutetaan useasti nuoren ihmisen haaveet. Haave on ollut sairaanhoitaja-am-
matti, ja alalle on haettu useita kertoja. Sitten harjoitteluissa todetaankin, että tästä ihmisestä ei todellakaan 
ole sairaanhoitajaksi. Meillä koulutusalan vaihto oppilaitoksen sisällä on tehty todella helpoksi, mutta usein 
on käynyt niin, että motivaatio ei ole riittänyt uudessa koulutuksessa. 

Kurki-Pölönen pitää haastavana tilannetta, jossa samat hakijat kiertävät oppilaitoksesta toiseen välttääk-
seen SORA-prosessin. 

– SORA-prosessin alkaessa opiskelijat usein eroavat oppilaitoksesta ennen kuin prosessi on viety loppuun. 
On mielestäni suuri epäkohta, että sama rumba jatkuu jossakin toisessa korkeakoulussa. Tämä tilanne ei 
ole kenenkään edun mukaista. Meilläkin on ollut muutamia, jotka ovat suoraan kysyneet, mitä tapahtuu, jos 
itse eroan. Heille luonnollisesti kerrotaan, että prosessi raukeaa siihen. 

Kurki-Pölösellä on kokemusta aiemmasta soveltuvuuden arvioinnista hakuvaiheessa etenkin sosiaali- ja 
terveysalalla. 

– Itselläni on terveysalalta kokemusta siitä, että arvioinnista pääsi läpi useita, jotka eivät pystyneet kuiten-
kaan ammatissa toimimaan. Meidän yhteisöpedagogian opiskelijoillemme oli varsin hyvä seula. Heillä oli 
henkilökohtaiset haastattelut ja ryhmähaastattelut, eli samat haastattelijat tapasivat hakijat useaan ker-
taan. Aikoinaan terveysalan koulutukset tekivät valintakokeiden osalta yhteistyötä, mutta jokaisella oppilai-
toksella oli oma tapansa arvioida soveltuvuutta eikä testin järjestäjä ollut kaikilla sama. 

Kurki-Pölönen arvioikin, että jos soveltuvuuden arviointi otettaisiin käyttöön, menettelyn pitäisi olla koulu-
tusalakohtaisesti sama kaikille. 

Kurki-Pölösellä on kokemusta opiskelijoista pitkältä ajalta. Hänen mielestään nykynuoret ovat rohkeasti 
omaa elämäänsä rakentavia.

– Nuoret ovat avoimia, välittömiä ja elämäniloisia tyyppejä. He uskaltavat kysyä, tuoda mielipiteensä julki 
ja antaa palautetta. He uskaltavat muuttaa elämänsä suuntaa, jos kokevat, että tämä ei ollutkaan minun 
juttuni. Jos joku haluaa keskeyttää, keskustelen hänen kanssaan ja selvitän, onko uusi suunta selvillä. Jos on, 
en voi sanoa muuta kuin että unelmaa kohti.

113       Tutkimus oppilaitosten soveltuvuusarvioinnin käytännöistä 2021



KOULUTUSKESKUS SALPAUS 

TOIMIPISTEET

Kampukset Asikkala, Heinola, Lahti (Joki-
maa), Lahti (keskusta), Lahti  
(Vipusenkatu)  

OPPILAITOKSEN  
SORA-TUTKINNOT

sosiaali- ja terveysalan ammatti- 
terveys- ja hyvinvointiala, kasvatus- ja 
ohjausala, turvallisuusala, 
kuljetuspalvelut 
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4.4 Koulutuskeskus Salpaus: Sosiaali- ja terveysala kaipaa yhteisiä valintakäytäntö-
jä, turvallisuusala toivoisi niiden löytyvän, mutta pitää sitä haastavana

Salpauksen sosiaali- ja terveysalalla toivottaisiin, että alalle saataisiin käyttöön valtakunnallisesti yh-
tenäiset valintaperusteet. Tällöin menettely olisi sama kaikilla oppilaitoksilla ja myös karsimisen tulisi 
olla mahdollista. Turvallisuusalalla oli aiemmin käytössä monivaiheinen testaus. Nyt jatkuvan haun 
kautta tulevien kanssa järjestetään yksilöhaastattelu, jossa arvioidaan hakijan soveltuvuutta alalle. 
Yhtenäisten, koulutuksen järjestäjästä riippumattomien valintakäytäntöjen rakentuminen turvalli-
suusalalla tuntuu haastavalta. 

Opetusalapäällikkö Irina Oksasen vastuulla ovat lähihoitajien, ensihoitajien ja välinehuoltoalan koulutukset.
Koulututukseen tullaan yhteishaun kautta todistusvalinnan pisteytyksellä tai jatkuvan haun kautta. Ensihoi-
tajille on fyysinen testaus ja haastattelut. Jatkuvan haun kautta pyrkiville on ohjauspäivä, jossa hakijat haas-
tatellaan ja testataan pienimuotoisen matemaattisen testin avulla. Haastattelut toteutetaan oppilaitoksen 
omin voimin. 

– Ne ovat lyhyitä opettajan tai opinto-ohjaajaparin toteuttamia haastatteluita. Lähtökohta on selvittää opis-
kelijan motivaatiota ja ymmärrystä siitä, millaiselle alalle on hakemassa, Oksanen toteaa.
Jatkuvassa haussa on käytössä myös ennakkotehtävä.

– Ennakkotehtävä karsii sellaisenaan ne, jotka eivät tee tehtävää. Sillä mitataan motivaatiota ja sitä, että
opiskelija on tosissaan hakemassa opintoihin.

– Tilannehan on käytännössä tämänhetkisen valintakäytännön osalta se, että pääasiassa vain ensihoidossa
kaikki hakijat eivät saa opiskelupaikkaa tai eivät tule valituksi. Pitää olla merkittäviä, ilmeisiä vajeita kielitai-
dossa tai oppimiskyvyissä, jotta et tule valituksi jatkuvan haun kautta.

Oksanen toivoo, että sosiaali- ja terveysalalla voitaisiin palata valtakunnallisesti yhtenäiseen, karsivaan so-
veltuvuuskokeeseen. Nykytilanteessa jokaisella oppilaitoksella on omat käytäntönsä. 

– Nykyinen tilanne ei ole kenenkään kannalta toivottava. Meille tulee hyvin opiskelijoita, mutta ensimmäisen 
vuoden aikana moni tipahtaa pois. Kun tullaan peruskoulusta suoraan, niin opiskeluvalmiudet sosiaali- ja



terveysalalle ovat vielä täysin keskeneräiset. Aiemmin meillä oli mahdollisuus aidosti karsia hakijoita. Usein 
kun ihminen aikuistuu, hänestä voi tulla hyväkin hoitaja, mutta opintojen alkaessa 15–16-vuotiaana vielä on 
ikään liittyvää kypsymättömyyttä. Toive on sama myös työelämän suunnalta. Toiveissa on todella palauttaa 
käyttöön psykologinen testaus, joka olisi sama kaikille läpi meidän pitkänhuiskean Suomen. 

Salpauksessa on opettajilla vahva toive ja tahtotila soveltuvuuden arvioinnin palauttamiseen. 

– Odotamme kuitenkin tässä valtakunnallista periaatteellista päätöstä, jotta saataisiin tasapuolinen kohtelu 
ympäri Suomen alan hakijoille. Tällä hetkellä valintaprosessi on taloudellisesti oppilaitosten tehtävä, joten 
tilanne pitäisi myös rahoituksen osalta yhtenäistää. 

Haasteena on hakijoiden nuori ikä. Oppivelvollisuusiän laajentuminen lisää entisestään painetta löytää 
nuorille opiskelumahdollisuuksia. 

– Järjestelmä tekee sen, että nuori 15-vuotias joutuu kovin varhain valintansa tekemään. Usein todella toi-
voo, että heillä olisi mahdollisuus kasvaa ja aikuistua. Nyt esimerkiksi aloittaneiden opiskelijoiden ja heidän 
vanhempiensa kanssa on jouduttu keskustelemaan peruskäyttäytymiseen liittyvistä asioista alkaen. Heissä 
voi elää hyvän hoitajan sydän, mutta tällä kohtaa vielä he ovat niin lapsia. Esimerkiksi niin sanottuja kymppi-
luokkia tai tulevaisuudessa tutkintoon valmentavia ryhmiä pitäisi olla valtakunnassa riittävästi. 

Oksanen toivoo, että perustettaisiin soveltuvuuden arviointiin ja SORA-lainsäädäntöön liittyvä neuvontayk-
sikkö. 

– Olisi Opetushallituksen tai ministeriön alainen yksikkö, jonne mistä tahansa oppilaitoksesta voisi olla yh-
teydessä. Siellä olisi käytännön esimerkkejä ja tietoa, miten vastaavissa tapauksissa on toimittu ja pitää toi-
mia. Samalla tavalla tukea päätöksien tekemiseen pitäisi saada terveyshuollon puolelle. Tällä hetkellä juuri 
kukaan lääkäri ei halua estää nuorelta ihmiseltä tai nuorelta aikuiselta eliniäksi mahdollisuutta opiskella 
sosiaali- ja terveysalaa. Voisi esimerkiksi päättää, että hakija ei tällä hetkellä ole soveltuva. Lääkäri saisi yksi-
köstä tukea tilanteeseen ja ymmärrystä siitä, mitä lausunnon kirjoittaminen tarkoittaa. Neuvoa voisi kysyä 
välittämättä potilaan henkilötietoja. 

Opetusalan päällikkö Marko Arkko toimii Koulutuskeskus Salpauksen Heinolan toimipisteessä. Heinolassa 
on yhdeksän koulutusalaa. Haastattelu koskee turvallisuusalaa, joka on SORA-lainsäädännön alainen. Ark-
ko on ollut vuonna 2003 perustamassa Heinolaan turvallisuusalan koulutusta. 
Opiskelijat tulevat todistusvalinnan pisteytyksellä tai jatkuvan haun kautta. Jatkuvassa haussa käytössä on 
yksilöhaastattelu, jossa arvioidaan soveltuvuutta alalle. Aiemmin käytössä oli monivaiheinen testaus yhteis-
haun opiskelijoille. 

– Silloin pidettiin haastattelut, kirjalliset kokeet ja liikuntatestit. Testien aikana sai hyvän kuvan hakijoista, 
joten SORA-lainsäädäntö ei välttämättä ollut edes tarpeen.

SORA-lainsäädäntöön liittyviä tapauksia on hakuvaiheessa hyvin vähän. 

– Turvallisuusalalle hakeutuvat tietyntyyppiset ihmiset. Enemmänkin opiskeluaikana tulee niitä tilanteita, 
jotka pääsääntöisesti johtuvat hölmöilystä vapaa-aikana rikosoikeudellisesti. Tällöin tutkinnon suorittami-
nen ei ole mahdollista, kun työssä oppimista ei voi suorittaa. 
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Turvallisuusalalta valmistuvilta vaaditaan työelämään siirryttäessä erilaisia lupia, joista monet myöntää po-
liisi. Tämä osaltaan karsii jo etukäteen tapauksia, joissa SORA-säädökset voisivat myöhemmin nousta esiin.
 
– Käymme keskustelua, että ilman poliisilta saatavia lupia ei pysty työllistymään ainakaan vartiointi- ja jär-
jestyksenvalvontasektorille. Silloin voi jo siinä vaiheessa vetäytyä eikä tarvitse tunnustaa, jos on merkintöjä 
vaikka huumausaineista. 

Heinola on pieni yksikkö, joten valintaprosessin tiukentaminen ei tunnu mielekkäältä. Asiaa pitää tarkastella 
paitsi koulutusalan myös alueen ja hakijamäärien mukaan. 

– Meillä oli parhaimmillaan 240 aloituspaikkaa kaikissa Heinolassa tarjottavissa koulutuksissa, mutta nyt 
meillä oli ensisijaisia hakijoita yhteishaun kautta noin 128. Tämä kertoo ikäluokan pienenemisestä ja muut-
totappioista. Jos nyt alettaisiin valintakokeita väsäämään, niin se olisi ajanhukkaa ja oppivelvollisuusiän 
nousun tuoman lainsäädännön vastakkainasettelua. Kaikki alathan haluaisivat oppivaa ja hyvää opiskeli-
jamateriaalia. Esimerkiksi Lahden sähköalalla on 40 aloituspaikkaa ja 120 ensisijaista hakijaa, joten siellä 
valintakoe voisi vastata tarkoitustaan. Toisaalta yhteishaun pisteytys toteuttaa saman asian, sillä linjalle ei 
pääse alhaisella keskiarvolla. 

Periaatteessa Arkko näkisi mahdollisena luoda alalle yhtenäiset valintakäytännöt, mutta hän tietää asiasta 
olevan erilaisia mielipiteitä.

– Turvallisuusala on oikein hyvä esimerkki siitä, että valtakunnallisesti yhteisten valintakriteerien löytyminen 
olisi erittäin haastavaa. Tarvitsisi olla jokin yhteisesti kokoava voima, esimerkiksi Opetushallitus. Onhan tilan-
ne erikoinen, että saman tutkinnon alla on aivan eri kriteerit riippuen tutkinnon suorituspaikasta.
Ammatillinen koulutus on jatkuvassa muutoksessa, ja Arkko toivookin, että välillä ehtisi hieman hengähtää.

– Opetussuunnitelmiakin on tullut turva-alalla vuosina 2016, 2018 ja 2022. Edellistäkään kolmen vuoden 
reittiä ei ehditä käymään läpi, kun pitäisi jo uudet perusteet luoda. Välillä voisi ehtiä suunnittelemaan kunkin 
koulutusalan tulevaisuuden osaamistarpeita, ennakointia ja pedagogista edelläkävijyyttä. Nyt tuntuu, että 
joutuu koko ajan miettimään, mikä on tänään tapa opettaa asioita.
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LAPIN KOULUTUSKESKUS REDU  

TOIMIPISTEET

Kemijärvi, Kittilä, Rovaniemi (Jokiväylä),  
Rovaniemi (Jänkätie), Rovaniemi (Poroka-
tu), Rovaniemi (Santasport), Sodankylä 

OPPILAITOKSEN  
SORA-TUTKINNOT
 
terveys- ja hyvinvointiala, kasvatus- ja 
ohjausala (pelkästään Lapin Urheiluopisto 
Santasportissa), liikunta-ala (pelkästään 
Lapin Urheiluopisto Santasportissa),  
kuljetuspalvelut, lentokoneasennus  

OPPILAITOKSEN  
OPISKELIJAMÄÄRÄ

noin 5 000 
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4.5 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU: Logistiikka-ala haluaisi käyttöön  
valmiuksia mittaavan testin, korona muutti valintaprosessia sote-alalla

REDUn logistiikka-alan jatkuvan haun kautta tuleville järjestetään soveltuvuutta arvioiva yksilöhaas-
tattelu. Etenkin motorisia valmiuksia mittaavia testejä toivottaisiin kehitettävän. Koronan aikana 
kaikkien alojen haastattelut on toteutettu oppilaitoksen omana työnä, ja niiden koetaan toimivan 
hyvin. Sote-alalla soveltuvuutta arvioi aiemmin psykologiyritys. 

REDUn logistiikan alalta opiskelijat valmistuvat kuorma-auton, yhdistelmäajoneuvon tai linja-auton kuljetta-
jiksi. Toimialapäällikkö Hannu Uimaniemi vastaa REDUn auto- ja logistiikka-alojen koulutuksista.

Oppilaitokseen tullaan yhteishaun kautta todistusvalinnalla tai jatkuvalla haulla. Jatkuvan haun kautta tule-
ville suoritetaan alalle soveltuvuutta arvioiva yksilöhaastattelu. Soveltuvuuden arviointia ei kuitenkaan voi 
toteuttaa karsivana, joten opiskelijaa ei voi hylätä soveltumattomana.

Yksilöhaastattelussa kerrotaan hakijalle SORA-terveydentilavaatimukset ja kartoitetaan motivaatio alalle. 
Haastattelu kestää noin puoli tuntia. Samalla tarkistetaan, onko hakijalla olemassa sillä hetkellä ajo-oikeus. 
Haastattelut toteutetaan oman henkilökunnan voimin. Samoin pyritään selvittämään, onko hakijalla rea-
listinen kuva tulevasta ammatista ja sen vaatimuksista, esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhdistämisestä. 

– Pyrimme siihen, että opiskelija aidosti pohtii kokonaisuutena, mitkä ovat hänen mahdollisuutensa opiskel-
la ja olla mukana opiskeluihin kuuluvassa työssä oppimisessa sekä myöhemmin ammatissa.

Uimaniemi toivoo, että alalle hakeutuvien toimintakykyä ja motorisia valmiuksia voitaisiin kartoittaa jollakin 
tavalla haastatteluiden yhteydessä. 

– Olisi hyvä pystyä valintavaiheessa arvioimaan nykyistä paremmin, mitkä asiat vaikuttavat toimintakykyyn. 
Haasteena on tietysti testien suorittaminen laadukkaasti suurille hakijamäärille. Toimintakykyä ja motorisia 
valmiuksia mittaavia testejä voisi olla hyvä kehittää ja testata esimerkiksi valtakunnallisen hankkeen avulla. 



Haastavissa soveltuvuuden puntaroinneissa olisi hyvä olla lainsäädännön antama vankka tuki opettajan 
taustalla.

– Henkilöllä on oma käsitys suoriutumisestaan, kyvykkyydestään sekä unelma-ammatistaan, ja lisäksi nuor-
ten kohdalla on myös heidän vanhemmillaan näkemys asiasta. Opettaja voi olla ensimmäinen henkilö, joka 
havaitsee, että opiskelijalla on sellaisia toimintakykyyn tai motoriikkaan liittyviä haasteita, jotka voivat estää 
ammatissa toimimisen. Vanhemmilla ja opiskelijalla itselläänkin voi olla vaikeuksia myöntää, että minusta ei 
ehkä tähän alalle olekaan, ja tätä arviointia joutuu tekemään opettaja ilman terveydenhoitoalan kokemusta 
ja pätevyyttä. Raskaiden luokkien ajokortin saamiseksi opiskelijat tarvitsevat lääkärinlausunnon ajokyvystä, 
mutta lausunnon antamiseen ei tarvita erikoistumista liikennelääketieteeseen. Logistiikka-alaan erikoistu-
neita liikennelääkäreitä on, mutta heitä ei ole juurikaan käytettävissä, ja näin ollen heidän palveluidensa 
käyttämisen kynnys on korkea. Soveltuvuuden arvioinnin ratkaisujen käyttämisen kynnyksen pitäisi olla 
mahdollisimman matala, jotta niitä voitaisiin tehokkaasti hyödyntää.  

Uimaniemi toivoo, että saman koulutusalan oppilaitokset tekisivät nykyistä enemmän yhteistyötä valintavai-
heessa ja soveltuvuuden arvioinnissa. Haasteena hän näkee kuitenkin soveltuvuuden laadukkaan arvioin-
nin suurten hakijamäärien seulomiseksi.

Uimaniemi kokee haastattelukäytännön hyväksi ja toimivaksi. Haastattelussa aloitetaan myös henkilökoh-
taisen oppimisen suunnittelua. Soveltuvuuden arviointia pitäisi kehittää ja sen merkitystä pitäisi lisätä.
REDUn terveys- ja hyvinvointialan sekä kasvatus- ja ohjausalan koulutuksesta valmistutaan lähihoitajan, las-
tenohjaajan, koulunkäynninohjaajan, perustason ensihoitajan ja hierojan ammatteihin. Lähihoitajille on tar-
jolla kaikki kahdeksan osaamisalaa. Uutena on tulossa tarjontaan mukaan välinehuoltoalan perustutkinto. 

Opinto-ohjaaja Tarja Räinä on aloittanut hoitotyön opettajana vuonna 2006, ja sen jälkeen hän on toiminut 
ammatillisena erityisopettajana ja opinto-ohjaajana vuodesta 2012 lähtien. Toimialapäällikkö Niina Siira-Ku-
oksa on tullut hiljattain REDUun yksityissektorilta. 

Opiskelijat tulevat yhteishaun kautta todistusvalinnalla tai jatkuvalla haulla. Jatkuvan haun kautta tuleville 
toteutetaan asiantuntijaopettajan ja opinto-ohjaajan haastattelu. Haastattelussa käydään läpi SORA-lain-
säädäntöön liittyvät alan edellytykset. Ensihoidon koulutukseen hakevilla on kuntotestit.

– Valintahaastattelussa on kysymyspatteristo, jota noudatetaan. Sen pohjalta hakijat pisteytetään ja käy-
dään läpi, millainen ala todellisuudessa on, mitä opinnot edellyttävät ja mitä SORA tarkoittaa siellä taustalla. 
Jos hakija kokee, että tämä ei ollutkaan oikea paikka, hän voi vetää hakemuksensa pois siinä vaiheessa. 
Hakijat pisteytetään ja opiskelijapaikkamäärän mukaan pisteytysjärjestyksessä tullaan valituksi tai jäädään 
varalle odottelemaan paikkaa, Räinä kertoo.

Haun pois vetäminen liittyy tavallisimmin terveydentilaan tai rikostaustaan. Usein on myös tilanteita, joissa 
hakija ei ole riittävästi miettinyt, pystyykö hän opinnoista suoriutumaan esimerkiksi töissä olemisen vuoksi. 
Haastattelut on korona-aikana toteutettu oppilaitoksen omana työnä Teamsin välityksellä. Ennen koronaa 
soveltuvuutta arvioi psykologiyritys. Jatkuvan haun kautta pyrkivät kävivät soveltuvuuskokeissa ja asiantun-
tijaopettajan haastattelussa, minkä jälkeen psykologi ja opettaja vetivät tulokset yhteen. Myös yhteishaun 
kautta tuleville oli psykologiyrityksen järjestämät psykologiset soveltuvuuskokeet, mutta opettajahaastatte-
lua ei toteutettu. 
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– Olen näitä itse nyt paljon tehnyt ja koen niin, että pystyy jo opinto-ohjaajana kertomaan, mitä juuri sinun 
kohdallasi opintojen suorittaminen tarkoittaa. Avoimella, reilulla keskustelulla pääsee mielestäni hyviin tu-
loksiin. Siinä näkee selkeästi, jos hakija ei ole tiennyt, mihin on hakemassa. Itse asiassa olen kokenut, että 
nämä haastattelut ovat olleet parempia kuin aiempi menettely. Korona on pakottanut meidät miettimään 
toimintatapaa uudelleen, ja valinnathan täytyy kuitenkin jotenkin tehdä, oli korona tai ei, Räinä toteaa.

Menettelyn muuttuessa huomioitavien asioiden painotukset ovat Räinän mielestä muuttuneet. Psykologi-
nen testaus kiinnitti huomiota etenkin kognitiivisiin taitoihin ja oppimiskykyyn. 

– Asenne ja terveydentila saattavat muuten olla kohdallaan, mutta kyvyissä on vajeita. Käytäntö on kuitenkin 
osoittanut, että normaalilla ammatillisen peruskoulutuksen tuella opinnoista voi selviytyä. Toisaalta soveltu-
vuuskokeissa ei pysty tunnistamaan ongelmia mielenterveyden, päihteiden tai rikostaustan kanssa. Täytyy 
aina muistaa, että koskaan ei voi tietää, mitä ihmisen mielenterveydelle jatkossa käy. Meille voi elämässä 
tapahtua kenelle tahansa mitä tahansa.

Sekä Räinä että Siira-Kuoksa arvioivat, että kokonaistilanne oppilaitoksessa ei ole merkittävästi muuttunut 
psykologisista testeistä luopumisen jälkeen. Testimenetelmien kehittäminen ja yhtenäistäminen saavat kui-
tenkin kannatusta. Haastateltavia mietityttää myös, ovatko testien mittaroimat asiat ylipäätään nykyajan 
työelämää vastaavia. 

– En usko testeihin sataprosenttisesti. Ihmisen mittaaminen täysin tarkkaan on mahdotonta, mutta en 
myöskään pidä sitä täysin hyödyttömänä. En ajattelisi kustannuksia vaan sitä, kuka minun lähi-ihmistäni 
tai minua hoitaa. Mukaan tarvitaan myös tämän päivän työelämän ymmärtämistä moninaisine tehtävän-
kuvineen. Uskon, että tulevaisuudessa tutkinnot tulevat avautumaan ja suoritetaan osia eri tutkinnoista. 
Lähihoitajakin tarvitsisi myös ravintola-cateringin tai puhdistuspalveluiden opintoja, Siira-Kuoksa pohtii.

Räinä ehdottaa jatkuvan haun muuttamista koulutuskokeilun suuntaan. 

– Koulutuskokeilun kautta voisi ottaa tuntumaa alaan. En tarkoita mitään pidempiaikaista vaan ensikoke-
musta koulutukseen muutaman päivän verran. Tällöin hakija itse tulee siihen tulokseen, onko tämä oma 
juttu. Tämä olisi enemmän se suunta, mihin minä lähtisin kehitystä viemään.

Räinä painottaa vahvaa opiskelijan ohjausta ennen SORA-prosessin käynnistämistä.

– Siinähän on oikeasti vakavasta asiasta kysymys, koska pitäisi lähettää Valviraan ilmoitus. Nämä ovat hyvin 
vaikuttavia, merkittäviä asioita opiskelijan näkökulmasta. Opettajalla saattaa olla eri näkemys kuin opin-
to-ohjaajalla ja työelämäedustajalla vielä eri näkemys. Ennen aloittamista täytyy kuitenkin perata työelä-
määnkin nähden, onko arvio tapahtunut oikeiden kriteereiden mukaisesti.

Yhteishaun kautta tulevat ovat iältään nuoria. Molemmat haastateltavat pohtivat, miten oppilaitos pystyy 
heidät ottamaan vastaan. Opetus nojaa perinteisesti kirjalliseen tuottamiseen, mutta nykynuoret elävät 
vahvasti digitaalisessa maailmassa. Nuorelle pitäisi antaa myös aikaa ja mahdollisuus aloittaa puhtaalta 
pöydältä. 

– Tarvitseeko kaikkia asioita kantaa mukana päiväkodista asti? Kun annetaan täysin uuden aloittamisen 
mahdollisuus ja me itse olemme oppilaitoksessa mukana nuorten elämässä ja hengessä, niin sitä kautta 
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saadaan parempia oppimistuloksia. Meille tulevat pienet ovat omassa kehitysvaiheessaan vielä hukassa. 
Meidän pitäisi paljon vahvemmin kyetä niin sanotusti kasvattajan rooliin, tukemiseen ja nuorten ohjaami-
seen. Sote on kova ala, ja me asetamme kouluun tuleville nuorille isot vaatimukset. Kun vain maltamme 
yhden vuoden ja ehkä toista vuottakin jonkin matkaa, niin yhtäkkiä tapahtuu ihme. Me voimme oikeasti 
olla ammattiylpeitä heistä, kun he saavat täältä paperin käteen ja valmistuvat lähihoitajiksi. Meiltä tarvitaan 
kovasti kärsivällisyyttä, epämääräisyyden sietokykyä ja nuoren poukkoilun ymmärrystä.
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5  Yhteenveto

Soveltuvuusarviointi on prosessi, johon kuuluu 1) tehtävissä vaadittavien ominaisuuksien määrittely eli teh-
täväanalyysi, 2) käytettävien arviointimenetelmien valinta, 3) mahdollinen menetelmien pilotointi, 4) stan-
dardien määrittely ja lopuksi 5) arvioinnin toteutus ja hakijoille annettava palaute. Tulosten perusteella 
tämä prosessi on kuvattu pääosin osittain epätarkasti tai vähintään varsin yleisluonteisesti, jolloin yksit-
täisten prosessien tarkka arviointi on haastavaa. Ylätasolla hakijoilta toivottavat ominaisuudet on helppo 
määrittää, mutta samalla sellaisille ominaisuuksille kuten vuorovaikutustaidoille ja motivaatiolle on vaikea 
asettaa alarajaa, ja kuvaukset jäävät usein pintapuolisiksi ja stereotyyppisiksi. Yleisimmin opiskelijoiden va-
lintamenettelyssä painotetaan aiempaa koulumenestystä, jonka perustella valikoidaan kognitiivisesti lah-
jakkaita ja motivoituneita hakijoita. Motivoituneiden ja alalle soveltuvien hakijoiden valitsemisen ajatellaan 
myös vähentävän opintonsa keskeyttäneiden määrää. Eri oppilaitokset, koulutusasteet ja koulutusalat ovat 
tämän suhteen kuitenkin epätasa-arvoisessa asemassa. Kun toiset keskittyvät poimimaan jo valmiiksi vali-
koituneesta hakijajoukosta parhaat hakijat, on toisten ongelmana sen määrittely, mikä taso on riittävä, jotta 
opiskelijoilla olisi valmiudet selviytyä kursseista ja koulutusta seuraavasta työelämästä. On myös epäselvää, 
mitä esimerkiksi motivaatiolla ylipäätään tarkoitetaan. 

Fyysisten ja terveydentilaan liittyvien ominaisuuksien osalta arviointi ja vaadittavien raja-arvojen asettami-
nen on tulosten perusteella varsin suoraviivaista, mikä on linjassa kirjallisuuskatsauksen tulosten kanssa. 
Kuitenkin sekä kyselyssä että erityisesti joissakin case-haastatteluissa nousee esiin myös muun muassa 
mielenterveysongelmiin liittyvä soveltumattomuus, jonka arviointi ei ole niin suoraviivaista käytettävissä 
olevilla resursseilla ja menetelmillä, kuten kirjallisuuskatsauksessakin on kuvattu. Näissä tilanteissa palaut-
teen antaminen oikeista karsintakriteereistä on erityisen haastavaa ja on suuri riski, että arvioinnin yhtey-
dessä muodostuu niin sanottu piilokriteeristö, jota ei voida avata hakijalle. 

Kyselytutkimuksen perusteella suurimmassa osassa oppilaitoksia on määritelty SORA-lainsäädännön so-
veltamisohjeet opiskelijavalintatilanteessa. Kaikkein yleisimmin määrittely on tehty ammatillisessa koulu-
tuksessa ja ammattikorkeakouluissa (92 %). Avoimissa vastauksissa nousi esiin useita kirjallisuuskatsauksen 
teemoja. Esimerkiksi osa vastaajista tunnisti näkökulman, jonka mukaan soveltuvuusarviointi ei välttämättä 
tuota lisäarvoa muihin valintamenettelyihin verrattuna. Jotkut puolestaan pitivät tärkeämpänä määrittää 
prosessia opiskelujen aikaisesta soveltuvuuden arvioinnista. Niissä oppilaitoksissa, joissa soveltamisohjeet 
oli määritelty, ne liittyivät useimmiten terveydellisiin vaatimuksiin ja opiskelijan terveydentilan arviointiin 
sekä soveltuvuuden ja soveltumattomuuden kriteereihin. Oppilaitoksista yli 80 prosentilla soveltamisoh-
jeissa oli määritelty myös opiskeluoikeuden peruuttamisesta, opiskelijavalintaan liittyvästä tiedonsaannista 
sekä muutoksenhausta. Keskimäärin vastaajat antoivat hyvän arvosanan omille oppilaitoksilleen soveltu-
vuuden arvioinnin onnistumisesta, mikä on myös varsin tyypillistä tutkimuskirjallisuuden perusteella. 

Soveltuvuusarviointia käytettiin selvästi useimmin ammatillisessa koulutuksessa, kun taas korkea-asteella 
todistusvalinta ja valintakokeet korostuivat. Tulos voi osin tarkoittaa sitä, että ammatillisessa koulutuksessa 
tehtäväkenttä on usein tarkkarajaisempi ja siten soveltuvuuden kriteerit ovat helpommin määriteltävissä. 
Toisaalta ammatillisissa koulutuksissa ei välttämättä ole välineitä valita hakijoita muilla tavoin, koska hakijat 
ovat tyypillisesti nuorempia ja käytettävää informaatiota esimerkiksi todistusarvosanoista on vähemmän. 
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On kuitenkin huomioitava, että soveltuvuuskokeita käyttävistä oppilaitoksista kolme neljästä toteuttaa ne 
oman henkilökunnan voimin. Tämä voi olla haaste valintojen luotettavuudelle, mikäli henkilökuntaa ei ole 
asianmukaisesti koulutettu juuri tällaiseen arviointiin. Lisäksi vaikka tutkimuskirjallisuus nostaa esiin haas-
tatteluihin liittyvät validiteettiongelmat, toteutetaan soveltuvuuskokeet pääosin yksilöhaastatteluina (95 %). 
Ennakkotehtäviä ja ryhmähaastatteluita käytti vajaa kolmannes vastaajista. Vastaajat suhtautuivat haastat-
teluihin useimmiten positiivisesti, ja heidän arvionsa mukaan haastatteluissa pystytään hyvin arvioimaan 
muun muassa hakijoiden vuovaikutustaitoja. Vastaajien mukaan haastattelutilanteessa pystytään myös pa-
remmin saamaan haastattelijan haluamia lisätietoja tai selvennyksiä, mikä luonnollisesti tuottaa yksilöstä 
lisää informaatiota. Tämä voi samalla kuitenkin heikentää arvioinnin tulosten vertailukelpoisuutta, sillä eri 
hakijoilta kysytty tieto ei välttämättä ole yhteismitallista ja haastattelijan subjektiivinen näkemys korostuu. 
Positiivisesta suhtautumisesta huolimatta myös osa tutkimusvastaajista koki haastattelut ongelmallisena 
soveltuvuudenarviointimenetelmänä esimerkiksi juuri arvioitsijoiden ammattitaitoon liittyvien puutteiden 
takia.

Tulosten perusteella soveltuvuuden arvioinnin uskottiin tuovan parhaiten esiin tietoa hakijan motivaatiosta 
alalle ja siitä, kuinka realistinen kuva hakijalla on alasta. Lisäksi soveltuvuusarvioinnin arvioitiin tuovan tietoa 
sosiaalisista taidoista. Sen sijaan hieman yllättävästi päihteiden käytön ja fyysisen terveydentilan osalta 
vastaajat eivät kokeneet soveltuvuuden arvioinnin onnistuvan kovin hyvin. Tämä kuvastaa todennäköisesti 
sitä, että soveltuvuusarviointi rinnastetaan vahvasti juuri yksilö- tai ryhmähaastatteluun ja esimerkiksi terve-
ystarkastusta ei välttämättä nähdä vastaavana osana soveltuvuusarviointiprosessia. Luottamus käytettyihin 
soveltuvuudenarviointimenetelmiin oli vastaajien keskuudessa kuitenkin vahva, ja huomattava osa arvioi, 
että soveltuvuuden arvioinnilla pystytään ennakkoon tunnistamaan ne opiskelijat, jotka tulisivat karsiutu-
maan SORA-lainsäädännön perusteella – jopa 77 prosenttia vastaajista oli tätä mieltä. Tyypillisimmin näin 
arvioitiin ammatillisissa oppilaitoksissa, kun taas korkea-asteella selvästi harvempi oli tätä mieltä. 

Vastaajat tulkitsivat eri tavoin hakijan kielitaidon ja kulttuuritaustan huomioimisen soveltuvuusarvioinnissa. 
Usein opiskelijavalinnassa oltiin valmiita huomioimaan kulttuuritaustojen vaikutusta tehtävien arviointiin, 
mutta samalla kielitaito nähtiin ennen kaikkea vaatimuksena, joten sen oli oltava riittävä opinnoissa me-
nestymiseen. Osa vastaajista kertoi, että kulttuuritaustan ei anneta vaikuttaa arviointiin, kun taas toiset 
toivat esiin tilanteita, joissa esimerkiksi uskonto voi vaikeuttaa tiettyjä työssä vastaan tulevia tilanteita, vaikka 
lähtökohtaisesti vakaumuksen ei pitäisi olla vaikuttava tekijä. Osa vastaajista tunnisti myös soveltuvuuteen 
liittyvän rajanvedon vaikeuden. Lisäksi tuotiin esiin, että arvioijat joutuvat tekemään valintoja usein vaja-
vaisin tiedoin sen perusteella, mitä hakija on kertonut tai mahdollisesti jättänyt kertomatta sekä millaisia 
dokumentteja hakijat ovat toimittaneet. Tämä osaltaan indikoi, että soveltuvuusarviointiprosessia ei ole 
määritelty optimaalisella tavalla. Tutkimusvastaajien kommenttien perusteella hakijat ovat pääosin avoimia, 
mutta myös salailua tulee aika ajoin vastaan. Poikkeavan tai epäilyttävän käyttäytymisen pohjalta on vas-
taajien mukaan hankalaa tehdä luotettavia ja perusteltuja päätöksiä. Lisäksi tunnustettiin, että erityisesti 
päihteiden käyttöön ja mielenterveyteen liittyvät tekijät ovat usein sellaisia, että ne saattavat syntyä vasta 
opintojen aikana. Soveltuvuuden arviointiin liittyvän palautteen käytännöt ovat turhan vaihtelevia. Osassa 
oppilaitoksista soveltuvuuden arvioinnissa kaikki eivät toimita palautetta tai tietoa hylkäämisperusteista 
karsiutuneille hakijoille. Silloinkin kun tietoa toimitetaan, se liittyy useimmin pisteytyksiin eri hakuvaiheiden 
osioista eikä varsinaisiin hylkäyksen kriteereihin. Useimmiten tarkempaa palautetta hylkäysperusteista an-
netaan vain pyynnöstä, mikä on erittäin ongelmallista valintojen läpinäkyvyyden kannalta ja käytännössä 
tekee mahdottomaksi esimerkiksi päätöksestä valittamisen. 
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Vaikka tulosten perusteella SORA-lainsäädännön mukaisia toimia on jouduttu käyttämään vain vähän vas-
taajien oppilaitoksissa, nousee kyselyssä esiin selkeitä kehittämiskohteita. Kolme neljäsosaa vastaajista koki 
soveltuvuuden arvioinnin menetelmien kehittämisen tarpeelliseksi, ja lisäksi kaivattiin tiiviimpää yhteistyötä 
oppilaitosten välille. Lähes puolet vastaajista kaipaa tukea lainsäädännön tulkintaan. Erityisesti sellaisissa 
ammatillisissa oppilaitoksissa, joissa SORA-lainsäädännön mukaisia soveltamisohjeita ei ollut tehty, nousi 
esiin henkilökunnan tarve valmiisiin materiaaleihin ja linjauksiin. Tällaiset alakohtaiset linjaukset voisivat 
vahvistaa valintojen luotettavuutta. 

Vaikka soveltuvuusarvioinnin toteuttajat tyypillisesti luottavat arviointimenetelmiinsä ja julkisessa keskuste-
lussa soveltuvuusarviointeihin suhtaudutaan myönteisesti niiden positiivisen luonteen takia, on arvioinnin 
luotettava toteuttaminen erittäin haastavaa. Käytännössä on oletettavaa, että suurin osa oppilaitoksissa 
käytettävistä soveltuvuusarvioinneista ei täytä ainakaan kokonaisuudessaan kaikkia soveltuvuusarvioinnin 
tieteellisiä kriteerejä. SORA-lainsäädännön kannalta on selvää, että soveltuvuusarviointi epävarmuustekijöi-
neen ei yksin voi ratkaista soveltumattomuuden ongelmia kuin kaikkein selkeimmissä tapauksissa. Tämän 
vuoksi lainsäädännön kehittämisessä olisikin syytä panostaa enemmän jatkuvaan opiskelunaikaiseen arvi-
ointiin sekä opintojen ohjaukseen ja mahdollistaa esimerkiksi opiskelijan ohjaaminen oppilaitoksen sisällä 
johonkin toiseen tutkintoon, joka ei tuota esimerkiksi terveydenhuollon tai vastaavan pätevyyttä. Tällaiset 
pehmeämmät keinot loisivat joustavuutta arvioida soveltumattomuutta opintojen aikana ja vahvistaisivat 
myös hakijoiden oikeusturvaa. Silloin oppilaitosten ei välttämättä tarvitsisi opiskelijavalintojen yhteydessä 
tehdä hylkäyspäätöstä kriteereillä, jotka ovat epävarmoja ja joita hakijoille ei uskalleta siksi kommunikoida.
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LIITTEET



Liitteet

LIITE 1. KYSELYLOMAKE

Tutkimus oppilaitosten soveltuvuusarvioinnin käytännöistä (SORA)

Tervetuloa vastaamaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta tehtävään selvitykseen opiskelija-
valinnoissa käytetyistä soveltuvuuden arviointitavoista- ja menettelyistä. Opiskelijavalintojen toteuttamista 
selvitetään erityisesti nk. SORA-lainsäädännön näkökulmasta. Vastauksenne on todella tärkeä, koska 
opetus- ja kulttuuriministeriön tarkoituksena on kehittää soveltuvuuden arviointia.

Vastaatko teillä opiskelijavalinnoista?

 o kyllä 
 o en, kuka vastaa, kehen voisin olla yhteydessä? ____________________________________________________

Vastaatko teillä valintakoevaiheen soveltuvuusarvioinneista?

 o kyllä 
 o en, kuka vastaa, kehen voisin olla yhteydessä? ____________________________________________________
 

OPPILAITOKSEN TAUSTATIEDOT

Koulutuksen järjestäjä 

__________________________________________________________________________________________________________________

Vastaajan nimi  

__________________________________________________________________________________________________________________

Koulutusaste

 o Ammatillinen koulutus 
 o Ammattikorkeakoulu 
 o Yliopisto (korkeakoulu) 

Millä alueella toimitte?

 ‐ Etelä-Karjala 
 ‐ Etelä-Pohjanmaa 
 ‐ Etelä-Savo 
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 ‐ Kainuu 
 ‐ Kanta-Häme 
 ‐ Keski-Pohjanmaa 
 ‐ Keski-Suomi 
 ‐ Kymenlaakso 
 ‐ Lappi 
 ‐ Pirkanmaa 
 ‐ Pohjanmaa 
 ‐ Pohjois-Karjala 
 ‐ Pohjois-Pohjanmaa 
 ‐ Pohjois-Savo 
 ‐ Päijät-Häme 
 ‐ Satakunta 
 ‐ Uusimaa 
 ‐ Varsinais-Suomi 

Minkä alan (joilla sovelletaan SORA-säädöksiä opiskelijavalinnoissa) osalta vastaat tähän kyselyyn? Valitse 
vain yksi ala, jonka tunnet parhaiten opiskelijavalintojen ja/tai soveltuvuuden arvioinnin osalta ja mieti jat-
kossa vastatessasi juuri tätä alaa. Halutessasi voit vastata toisen alan osalta erikseen, tämä varmistetaan 
kyselyn päätteeksi vielä erikseen.

Näytä tämä kysymys:
If Koulutusaste: = Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus

 o terveys- ja hyvinvointiala 
 o kasvatus- ja ohjausala 
 o liikunta-ala 
 o turvallisuusala 
 o kuljetuspalvelut 
 o merenkulkuala 
 o lentokoneasennus 
 o muulla alalla, millä? ___________________________________________________________________________________

Näytä tämä kysymys:
If Koulutusaste: = Ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulu

 o humanistinen ala ja kasvatusala 
 o sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto 
 o terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 
 o liikunnan ammattikorkeakoulututkinto 
 o merenkulkualan ammattikorkeakoulututkinto 
 o ammatilliset opettajankoulutukset 
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Näytä tämä kysymys:
If Koulutusaste: = Yliopisto (korkeakoulu)

Yliopisto

 o farmaseutin ja proviisorin tutkinto 
 o humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinto logopedian alalla 
 o lääketieteen kandidaatin ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto 
 o hammaslääketieteen kandidaatin ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto 
 o psykologian kandidaatin ja psykologian maisterin tutkinto 
 o opettajankoulutuksen opinnot(, joista säädetään yliopistojen tutkinnoista ja  
  erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksessa) 
 o sosiaalityön koulutus 
 o psykoterapeuttikoulutus(, josta säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa  
  valtioneuvoston asetuksessa) 

Mikä on koulutusalan vuosittainen opiskelijoiden sisäänottomäärä?

 o alle 10 
 o 10–25 
 o 26–50 
 o 51–75 
 o 76–100 
 o 101–250 
 o yli 250 

SORA-LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN OPISKELIJAVALINNOISSA

Onko oppilaitoksessanne määritelty SORA-lainsäädännön soveltamisohjeet liittyen 
opiskelijavalintoihin?

 o kyllä 
 o ei 
 o en osaa sanoa 

Näytä tämä kysymys:
If Onko oppilaitoksessanne määritelty SORA-lainsäädännön soveltamisohjeet liittyen opiskelijavalinto... = kyllä

Millaisia asioita siinä käsitellään?

 ‐ esteettömyys 
 ‐ soveltuvuuden / soveltumattomuuden kriteerit 
 ‐ opiskelijavalintaan liittyvä tiedonsaanti 
 ‐ tietojen käsittely hakuprosessissa 
 ‐ terveydelliset vaatimukset ja opiskelijan terveydentilan arviointi 
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 ‐ järjestyssäännöt 
 ‐ opiskeluoikeuden peruuttaminen 
 ‐ epäillyn aiheen perusteella tehtävät tarkastukset ja tutkimukset 
 ‐ kurinpito 
 ‐ päätös sekä menettely opiskeluoikeuden peruuttamisessa ja kurinpitoasiassa 
 ‐ muutoksenhaku 
 ‐ valituskiellot 
 ‐ valtakunnallisen oikeusturvalautakunnan tehtävät ja toimivalta 
 ‐ muuta, mitä? __________________________________________________________________________________________

Näytä tämä kysymys:
If Onko oppilaitoksessanne määritelty SORA-lainsäädännön soveltamisohjeet liittyen opiskelijavalinto... = ei

Miksei oppilaitoksessanne ole määritelty SORA-lainsäädännön soveltamisohjeita liittyen 
opiskelijavalintoihin?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Näytä tämä kysymys:
If Onko oppilaitoksessanne määritelty SORA-lainsäädännön soveltamisohjeet liittyen opiskelijavalinto... = ei

Millaisia ohjeistuksia teillä on soveltuvuuden arvioinnista liittyen opiskelijavalintaan?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Kuinka monta sellaista opiskelijaa oppilaitoksessanne on ollut viimeisen kymmenen vuoden  
aikana, joihin on sovellettu SORA-lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä (esimerkiksi  
opinto-oikeuden määräaikainen poistaminen, pl. tukitoimet)?

 o ei yhtään 
 o 1–5 kpl 
 o 6–10 kpl 
 o 11–15 kpl 
 o 16–20 kpl 
 o yli 20 kpl 
 o en osaa sanoa 

138       Tutkimus oppilaitosten soveltuvuusarvioinnin käytännöistä 2021



OPISKELIJAVALINNAT

Näytä tämä kysymys:
If Koulutusaste: = Ammatillinen koulutus

Jos yhteishaun ja jatkuvan haun kautta tulevan opiskelijan valinta eroaa merkittävästi toisistaan, 
ajattele jatkossa vain toista näistä. Merkitse tällöin vielä kumpaa tapaa vastauksesi jatkossa  
koskee. 

 o yhteishaku 
 o jatkuva haku 

Miten opiskelijavalinnat teillä toteutetaan?

 ‐ yksivaiheisena, eli hakijoita ei karsita valintavaiheiden välillä, vaikka opiskelijavalinta muodostuisi  
  useista erilaisista osioista (esim. haastattelu ja kirjallinen koe) 
 ‐ kaksi- tai useampi vaiheisena, eli valintavaiheiden välissä tapahtuu karsintaa 
 ‐ kaikki hakijat otetaan sisään ilman karsintaa 

Näytä tämä kysymys:
If Miten opiskelijavalinnat teillä toteutetaan? = yksivaiheisena, eli hakijoita ei karsita valintavaiheiden välillä, vaik-
ka opiskelijavalinta muodostuisi useista erilaisista osioista (esim. haastattelu ja kirjallinen koe)

Mitä valintatapoja yksivaiheisessa opiskelijavalinnassa teillä käytetään?

 ‐ todistusvalinnalla 
 ‐ valintakokeella 
 ‐ soveltuvuusarvioinnilla 

Näytä tämä kysymys:
If Miten opiskelijavalinnat teillä toteutetaan? = kaksi- tai useampi vaiheisena, eli valintavaiheiden välissä tapahtuu 
karsintaa

Mitä valintatapoja kaksivaiheisessa opiskelijavalinnassa teillä käytetään?

 ‐ todistusvalinnalla 
 ‐ valintakokeella 
 ‐ soveltuvuusarvioinnilla 

Näytä tämä kysymys:
If Mitä valintatapoja kaksivaiheisessa opiskelijavalinnassa teillä käytetään? = soveltuvuusarvioinnilla

Toteutetaanko soveltavuusarviointi...

 o ensimmäisessä vaiheessa 
 o toisessa vaiheessa 
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Näytä tämä kysymys:
If Mitä valintatapoja yksivaiheisessa opiskelijavalinnassa teillä käytetään? = soveltuvuusarvioinnilla
Or Mitä valintatapoja kaksivaiheisessa opiskelijavalinnassa teillä käytetään? = soveltuvuusarvioinnilla

Mikä on soveltuvuuden painoarvo hakijan valinnassa? 

 o opiskelijat valitaan pääosin soveltuvuusarvioinnin perusteella 
 o opiskelijat valitaan sekä soveltuvuusarvioinnin että mahdollisten muiden valintamenettelyiden  
  yhteispisteiden avulla 
 o soveltuvuusarviointi on ainoastaan karsiva menetelmä ennen seuraavaa arviointivaihetta 
 o joku muu, mikä? ______________________________________________________________________________________
 o en osaa sanoa 

Onko opiskelupaikan vastaanottaneiden määrä yleensä [valittu koulutusala] osalta...

 o vähemmän kuin sisään olisi mahdollista ottaa 
 o saman verran kuin sisään olisi mahdollista ottaa 
 o enemmän kuin sisään olisi mahdollista ottaa 

VALINTAKOKEET

Toteutetaanko oppilaitokseenne hakevien oppilaiden valintakokeet...

 ‐ ostettuna palveluna, keneltä? _________________________________________________________________________
 ‐ itsenäisesti 
 ‐ yhteistyönä yhden tai useamman oppilaitoksen kanssa 
 ‐ muuten, miten? _______________________________________________________________________________________

Näytä tämä kysymys:
If Toteutetaanko oppilaitokseenne hakevien oppilaiden valintakokeet... = yhteistyönä yhden tai useamman  
oppilaitoksen kanssa

Vastaako yhteistyöstä...

 ‐ tietty oppilaitos 
 ‐ yhteistyölle perustettu oma ryhmä 
 ‐ joku muu, kuka? ______________________________________________________________________________________
 ‐ en osaa sanoa 

Millaisia menetelmiä valintakokeissa käytätte?

 ‐ yksilöhaastattelu 
 ‐ ryhmähaastattelu 
 ‐ kirjallinen koe 
 ‐ näyttökoe 
 ‐ muita, mitä? ___________________________________________________________________________________________
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Näytä tämä kysymys:
If Millaisia menetelmiä valintakokeissa käytätte? = näyttökoe

Mitä näyttökoe teillä sisältää?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Näytä tämä kysymys:
If Millaisia menetelmiä valintakokeissa käytätte? = kirjallinen koe

Miten valintakoe toteutetaan?

 ‐ kirjallinen koe perustuen ennakkomateriaaliin 
 ‐ kirjallinen koe aineistokokeena (aineisto annetaan paikan päällä) 
 ‐ hakijan etukäteen tekemä ennakkotehtävä 
 ‐ muuten, miten? _______________________________________________________________________________________

SOVELTUVUUSKOKEET

Toteutetaanko oppilaitokseenne hakevien opiskelijoiden soveltuvuuskokeet...

 o oman organisaation toimesta (itse tai ostettuna palveluna) 
 o yhteistyössä yhden tai useamman oppilaitoksen kanssa 

Toteutetaanko soveltuvuuskokeet...

 ‐ ostettuna palveluna, keneltä (yrityksen nimi)? ________________________________________________________
 ‐ oman oppilaitoksen psykologien toimesta 
 ‐ oman oppilaitoksen muun henkilökunnan toimesta 
 ‐ muuten, miten? _______________________________________________________________________________________
 ‐ en osaa sanoa 

Miten soveltuvuuskoe teillä toteutetaan? Valitse kaikki käytettävät tavat. 

 ‐ hakijan etukäteen tekemä ennakkotehtävä 
 ‐ yksilöhaastattelu 
 ‐ ryhmähaastattelu 
 ‐ psykologiset persoonallisuustestit 
 ‐ psykologiset kykytestit 
 ‐ emotionaalista älykkyyttä mittaava testi (tunnetaidot) 
 ‐ kunto- tai terveystestit 
 ‐ näyttökoe / näyttö 
 ‐ muuten, miten? _______________________________________________________________________________________
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Kuinka hyvin seuraavat hyvän soveltuvuusarviointiprosessin kriteerit toteutuvat 
oppilaitoksessanne?

1 = erittäin 
huonosti

2 3 4 5 =  
erittäin 
hyvin

En osaa 
sanoa

Osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistujalla on oikeus 
asettaa arvioinnille omat rajat, esimerkiksi kieltäytyä testistä. o o o o o o

Arvioinnissa käytettävät menetelmät ovat läpinäkyviä eli 
arvioitava ymmärtää, mitä tehtävillä mitataan. o o o o o o

Arviointitehtävät liittyvät haettavan tutkinnon kannalta 
olennaisiin asioihin. o o o o o o

Arviointitehtävät liittyvät työtehtävän, johon tutkinto valmis-
taa, kannalta olennaisiin asioihin. o o o o o o

Saadut tiedot ovat luottamuksellisia ja tietoja luovutetaan 
vain kerrottuun tarkoitukseen. o o o o o o

Soveltuvuusarvioinnista annetaan palautetta siihen  
osallistuneelle. o o o o o o

Mihin valitsemanne soveltuvuuden arvioinnin menetelmät perustuvat?

‐ tieteelliseen kirjallisuuteen
‐ käytännön kokemukseen
‐ ulkopuolisen tarjoajan ehdotukseen
‐ muuhun, mihin? ______________________________________________________________________________________
‐ en osaa sanoa

Millaiset soveltuvuuden arvioinnin menetelmät olette kokeneet toimiviksi opiskelijavalinnassa? 
Perustele vastauksesi.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Huomioidaanko soveltuvuusarvioinnissa hakijan kielitaidon ja kulttuuritaustan vaikutus 
arviointiin?

o kyllä, miten? ___________________________________________________________________________________________
o ei
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Miten hyvin soveltuvuuden arvioinnilla onnistutaan mittaamaan seuraavia asioita?

1 = erittäin 
huonosti

2 3 4 5 =  
erittäin 
hyvin

En osaa 
sanoa

Sosiaaliset taidot o o o o o o

Fyysinen terveydentila o o o o o o

Henkinen hyvinvointi / mielentasapaino o o o o o o

Päihteiden käyttö o o o o o o

Opinnoissa menestyminen o o o o o o

Realistinen kuva alasta o o o o o o

Motivaatio alalle o o o o o o

Työelämässä menestyminen valmistumisen jälkeen o o o o o o

Muu, mikä? o o o o o o

Pystytäänkö oppilaitoksenne soveltuvuuden arvioinnilla tunnistamaan ennakkoon ne opiskelijat, 
jotka tulisivat karsiutumaan SORA-lainsäädännön perusteella?

o kyllä
o ei
o en osaa sanoa

Näytä tämä kysymys:
If Pystytäänkö oppilaitoksenne soveltuvuuden arvioinnilla tunnistamaan ennakkoon ne opiskelijat, jot... = kyllä

Millä tavalla ja missä vaiheessa soveltuvuuden arviointia tällaiset opiskelijat tunnistetaan? 
Anna myös esimerkkejä, miten soveltumattomuus tulee esiin arvioinnissa.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Mitkä ovat soveltuvuuden arvioinnin toteuttamisen suurimpia haasteita?

1 = erittäin 
huonosti

2 3 4 5 =  
erittäin 
hyvin

En osaa 
sanoa

Oppilaitoksen resurssit o o o o o o

Arvioinnin osaamisen vajeet o o o o o o

Kustannukset o o o o o o

Tulosten luotettavuus o o o o o o

Joku muu, mikä? o o o o o o
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Asteikolla 0–10 millaisen arvosanan antaisitte oppilaitoksellenne soveltuvuuden arvioinnin onnis-
tumisesta?  (riippumatta vastaako arvioinnin toteutuksesta oppilaitos itse vai ulkopuolinen taho)

 o 0 
 o 1 
 o 2 
 o 3 
 o 4 
 o 5 
 o 6 
 o 7 
 o 8 
 o 9 
 o 10 

Perustelut arvosanalle

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jos opiskelija karsiutuu soveltuvuuskokeen arvioinnin perusteella, annetaanko hylätyille hakijoille 
palautetta hylkäysperusteesta?

 ‐ kirjallisesti 
 ‐ suullisesti 
 ‐ ei 
 ‐ en osaa sanoa 

Jos opiskelija karsiutuu soveltuvuuskokeen arvioinnin perusteella, millainen on  
palauteprosessinne?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Näytä tämä kysymys:
If Jos opiskelija karsiutuu soveltuvuuskokeen arvioinnin perusteella, annetaanko hylätyille hakijoil... = kirjallisesti
Or Jos opiskelija karsiutuu soveltuvuuskokeen arvioinnin perusteella, annetaanko hylätyille hakijoil... = suullisesti

Millaista palautetta annatte hakijoille?

 ‐ tiedon soveltuvuuspisteistä 
 ‐ lausunnon soveltuvuudesta 
 ‐ muuta, mitä? ________________________________________________
 ‐ en osaa sanoa 

144       Tutkimus oppilaitosten soveltuvuusarvioinnin käytännöistä 2021



Näytä tämä kysymys:
If Millaista palautetta annatte hakijoille? = lausunnon soveltuvuudesta

Onko soveltuvuuskokeesta annetussa lausunnossa yksilöity valinnan perusteet siten,  
että ne reaalisesti mahdollistavat oikaisupyynnön tekemisen?

 o kyllä 
 o ei 
 o en osaa sanoa 

Saako hakija kirjallisesti tiedon oikaisupyynnön mahdollisuudesta ja ohjeet sen tekemiseen?

 o kyllä 
 o ei 
 o en osaa sanoa 

Kuinka paljon tällaisia soveltuvuuskokeen arvioinnin perusteella karsiutuvia opiskelijoita on  
alallanne ollut viimeisen 10 vuoden aikana?

 o ei yhtään 
 o alle 5 kpl 
 o 5–10 kpl 
 o 11–15 kpl 
 o 16–20 kpl 
 o yli 20 kpl 
 o en osaa sanoa 

Näytä tämä kysymys:
If Kuinka paljon tällaisia soveltuvuuskokeen arvioinnin perusteella karsiutuvia opiskelijoita on ala... != ei yhtään

Kuinka moni heistä on hakenut oikaisupyyntöä valintapäätökseen?

 o ei yksikään 
 o 1–5 
 o 6–10 
 o enemmän kuin 10 
 o en osaa sanoa 

Näytä tämä kysymys:
If Kuinka moni heistä on hakenut oikaisupyyntöä valintapäätökseen? != ei yksikään

Kuinka monen kohdalla valintapäätös muuttui oikaisupyynnön perusteella?

 o ei yhdelläkään 
 o 1–5  
 o 6–10 
 o useammalla kuin 10 
 o en osaa sanoa 
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SOVELTUVUUDEN ARVIOINNIN KEHITTÄMISTARPEET
 
Millaisista muutoksista olisi hyötyä jatkossa soveltuvuuden arvioinnin kehittämiselle?

 ‐ lainsäädännön muuttaminen 
 ‐ mahdollisuus saada tukea lainsäädännön tulkintaan 
 ‐ opiskelijoiden soveltuvuuden arvioinnin arviointimenetelmien kehittäminen 
 ‐ oppilaitoksien välinen tiiviimpi yhteistyö 
 ‐ muu, mikä? ___________________________________________________________________________________________

Kerrotko tarkemmin, miten soveltuvuuden arviointia tulisi kehittää?

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

LISÄTIEDOT

Tuleeko sinulle mieleen jotain sellaista lisätietoa tai erillisiä liitteitä oppilaitoksenne soveltuvuu-
den arviointiin liittyvistä käytännöistä opiskelijavalinnoissa, jota haluaisit lähettää meille osaksi  
selvitystyötä?

 o kyllä, voit lähettää ne sähköpostitse osoitteeseen meiju.ahomaki@innolink.fi 
 o ei ole 

Haluatko antaa arviosi myös toisen koulutusalan osalta? Tällöin lomake käydään uudelleen  
kokonaisuudessaan läpi. 

 o kyllä 
 o en 

Olisiko mielessäsi muita henkilöitä, jotka voisivat vastata tähän tutkimukseen?

 o kyllä, yhteystiedot: ____________________________________________________________________________________
 o ei tällä kertaa 

Tämän selvityksen jälkeen toteutetaan syvähaastatteluja, joilla rikastetaan ja konkretisoidaan 
selvitysvaiheen löydöksiä sekä havainnollistetaan oppilaitosten välisiä eroja opiskelijavalinnan 
käytännöissä soveltuvuuden arviointitapojen- ja menettelyiden osalta. Olisitteko halukas osal-
listumaan myöhemmin kevään aikana tällaiseen syvähaastatteluun, mikäli tällaiselle syntyisi 
tarvetta?

 o kyllä, yhteystiedot: _____________________________________________________________________________________
 o ei kiitos tällä kertaa 

146       Tutkimus oppilaitosten soveltuvuusarvioinnin käytännöistä 2021



LIITE 2. TAUSTATIEDOT

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ VASTAUKSIA

AEL-AMIEDU OY 5
AXXELL UTBILDNING AB 1
CAREERIA OY 3
CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU 4
DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 1
ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA 3
ETELÄ-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 2
ETELÄ-SAVON KOULUTUS OY 3
EURAJOEN KRISTILLISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS R.Y. 3
FYSIKAALINEN HOITOLAITOS ARCUS LUMIO & PIRTTIMAA 1
HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU 3
HAAPAVEDEN OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 1
HELSINGIN KAUPUNKI 10
HELSINGIN YLIOPISTO 10
HEVOSOPISTO OY 1
HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 2
HYRIA KOULUTUS OY 3
HÄMEEN AMMATTI-INSTITUUTTI OY 1
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU 4
INVALIDISÄÄTIÖ SR 3
ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 3
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO 4
JOENSUUN KAUPUNKI 1
JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1
JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU 3
JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ GRADIA 1
JYVÄSKYLÄN KRISTILLISEN OPISTON SÄÄTIÖ SR 1
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 3
KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU 6
KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU 3
KAJAANIN KAUPUNKI 4
KANNELJÄRVEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS R.Y. 1
KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU 3
KARSTULAN EVANKELISEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 1
KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA 4
KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ 1
KESKI-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 3
KIIPULASÄÄTIÖ SR 2
KIRKKOPALVELUT RY 1
KITEEN EVANKELISEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 1
KORPISAAREN SÄÄTIÖ SR 1
KOTKAN-HAMINAN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1
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KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ VASTAUKSIA

KOULUTUSKESKUS SALPAUS -KUNTAYHTYMÄ 5
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OSAO 5
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA 2
KOUVOLAN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ SR 1
KOUVOLAN KAUPUNKI 1
LAAJASALON OPISTON SÄÄTIÖ SR 2
LAB-AMMATTIKORKEAKOULU 1
LAHDEN KANSANOPISTON SÄÄTIÖ SR 1
LAPIN YLIOPISTO 4
LAPPEENRANNAN–LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT 1
LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1
LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 5
LÄNSIRANNIKON KOULUTUS OY 4
METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 5
OULUN AMMATTIKORKEAKOULU 5
OULUN YLIOPISTO 3
PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 3
POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 4
POHJOIS-SATAKUNNAN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS R.Y. 2
POHJOIS-SAVON KANSANOPISTOSEURA R.Y. 3
POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ SR 2
PORTAANPÄÄ RY 1
RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 2
ROVALAN SETLEMENTTI RY 1
ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 3
SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS 2
SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 2
SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 5
SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU 3
SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1
SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 4
SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 1
SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU 1
SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 4
SUOMEN DIAKONIAOPISTO - SDO OY 2
SUOMEN NUORISO-OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 1
SUOMEN URHEILUOPISTON KANNATUSOSAKEYHTIÖ 1
SUOMEN YMPÄRISTÖOPISTO SYKLI OY 1
TAIDEYLIOPISTO 1
TAMPEREEN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ SR 1
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 2
TAMPEREEN KAUPUNKI 7
TAMPEREEN YLIOPISTO 4
TANHUVAARAN SÄÄTIÖ SR 1
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TRAFFICA OY 1
TURUN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ SR 1
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 2
TURUN KAUPUNKI 5
TURUN KRISTILLISEN OPISTON SÄÄTIÖ SR 2
TURUN YLIOPISTO 4
TYA-OPPILAITOS OY 1
TYÖTEHOSEURA RY, RUOTSIKSI ARBETSEFFEKTIVITETSFÖRENINGEN RF 3
VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 2
VAASAN KAUPUNKI 6
VALKEAKOSKEN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 5
VALKEALAN KRISTILLISEN KANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS R.Y. 1
VALTAKUNNALLINEN VALMENNUS- JA LIIKUNTAKESKUS OY 1
VANTAAN KAUPUNKI 3
YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 2
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA 1
ÅBO AKADEMI 2
ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ 2
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