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Johdanto
Vuonna 2019 järjestettiin valintakoe yhteisvalintana Helsingin, Turun, Itä-Suomen ja Lapin yliopiston kaikissa
suomenkielisissä oikeustieteen hakukohteissa. Hakijapalautetta on Helsingissä kerätty vuodesta 2016, jolloin siirryttiin
tarkistamaan valintakoe kaksivaiheisesti. Kysely on pohjaltaan aiempia vuosia vastaava, mutta siinä on huomioitu
yhteisvalintaan siirtyminen.
Tietoja kerättiin 14.5.-21.6.2019 välisenä aikana. Kysely avattiin valintakoepäivänä samaan aikaan, kun salista sai poistua
jos koe oli päässyt alkamaan heti klo 10.00. Vastatessaan kyselyyn ei hakijoilla ollut vielä tiedossa oman valintakokeensa
tuloksia. Kutsua osallistua kyselyyn jaettiin valintakoetilaisuudessa, yhteisvalinnan oikeustieteet.fi –verkkosivuilla ja
sähköpostitse.
Kysely toteutettiin e-lomakkeella ja siinä oli kuusi osiota. Aikaa lomakkeen täyttämiseen kuluu noin 20 minuuttia. Osiot
olivat: taustatiedot, koulutuksen valinta, kokeesta tiedottaminen, kokeeseen valmistautuminen, valintakoe, kokeen
kehittäminen. Vastaajilta tiedusteltiin suostumusta käyttää vastaajan antamia tietoja tutkimuskäytössä ja yhdistää
kyselystä saatavat tiedot valintakoetilastoihin.
Kyselyyn osallistui 820 valintakokeeseen osallistunutta hakijaa ja vastausprosentti oli 21 %, 16 prosenttiyksikköä
enemmän, kuin viime vuonna ja 85 prosenttia vastanneista antoi luvan yhdistää tietojaan valintakoetilastoihin.
Tiedekunnan opetusavustaja Alberto Guidastri on purkanut raakamateriaalia numeroiksi ja prosenteiksi sekä luetteloinut
avoimet vastaukset. Avoimet vastaukset ovat erillisellä liitteellä, joka saatavissa kirjoittajalta.
Kyselyn osioiden mukaan nimetyt luvut esittelevät kyselyn tulokset. Lopussa on yhden sivun laajuinen tiivistelmä
hakijapalautteesta.

Taustatiedot
Naisia oli 73 prosenttiyksikköä ja miehiä ja 27 % vastanneista. Naisten osuus vastanneista kasvoi prosenttiyksikön verran viime
vuodesta.
Vastaajien ikä vaihteli 70-luvulla syntyneistä 2000-luvulla syntyneisiin. Puolet (50,91 %) vastaajista oli syntynyt vuosina 19982001.
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Vastaajien ikä
Osuus prosenttiyksiköittäin
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Taulukko 1: Vastaajien ikä

Vastanneista suurin osa ilmoitti olevansa eteläisestä Suomesta Uudenmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen alueelta.
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Taulukko 2: Maakunta

Tutkinto, jolla haettiin koulutukseen oli pääasiallisesti ja odotetusti ylioppilastutkinto (81 %). Ylioppilaiden osuus pysyi samana
viime vuosiin verrattuna. Yli puolet hakuperustetutkinnoista oli suoritettu kolmen viime vuoden aikana eli vuosina 2017-2019.
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Helsingin yliopiston hakijapalveluiden tilastoinnin mukaan 73 prosenttia (kaksi prosenttia vähemmän, kuin viime vuonna)
Helsinkiin hakeneista oli ensikertalaisia1.

Tutkinto, jolla haen
Ylioppilas

81,34%

Ylempi korkeakoulututkinto

5,73%

Alempi korkeakoulututkinto
Ammatillisen aikuiskoulutuksen perustutkinto

3,29%
1,34%

Muu ulkomainen koulutus

0,12%

Muu ammattitutkinto

0,12%

IP-, EB-, Reifeprüfung, AICE-tutkinto

0,24%

Ei mitään tai tyhjä
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Taulukko 3: Tutkinto, jolla haen

osuus kaikista hakuperustetutkinnoista

Hakuperustetutkinnon suoritusvuosi
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Taulukko 4: Hakuperustetutkinnon suoritusvuosi

Aikaisempi tutkinnonsuoritusoikeus oli 17 prosentilla vastaajista. Ammattikorkeakoulussa opiskelevien osuus laski hieman viime
vuodesta. Vuonna 2018 ammattikorkeakoulussa opiskelevien osuus oli 7 prosenttia, kun se nyt oli 3.66 prosenttia. Yliopistossa
tai muussa korkeakoulussa opiskelevien osuus säilyi samana. Aikaisempi tutkinnonsuoritusoikeus oli noin viidenneksellä (19,52
%) hakijoista.

1

https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/tilastoja-opiskelijavalinnoista
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Aikaisempi
tutkinnonsuoritusoikeus

Aikaisempi alempi tai
ylempi korkeakoulututkinto
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Taulukko 5: aikaisempi tutkinnonsuoritusoikeus

Taulukko 6: aikaisempi tutkinto

Koulutuksen valinta
Koulutuksen valinta -osiossa hakijoilta kysyttiin muun muassa aiempaa hakutaustaa sekä selvitettiin, miksi hakija on hakenut
oikeustieteellisen alan koulutukseen. 42 prosenttia vastaajista haki ensimmäistä kertaa, kun viime vuonna vain 34 prosenttia ei
ollut hakenut oikeustieteellisen alan koulutukseen (ero +8 %). Aiemmassa hakutaustassa oli tänä vuonna eroja viime vuoteen ja
erityisesti kerran tai kaksi kertaa hakeneiden määrä muuttui merkittävästi.

Olen hakenut oikeustieteellisen alan koulutukseen aiemmin
kuusi kertaa
viisi kertaa

1%
1,91%
1%

3,18%
10%
8,69%

neljä kertaa

18%

kolme kertaa

29,24%
27%

kaksi kertaa
yhden kerran
0,00%

45,34%
43%

11,65%
5,00%
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20,00%
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35,00%
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Taulukko 7: Olen hakenut oikeustieteellisen alan koulutukseen aiemmin
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Koulutuksen valinnassa ei ollut isoja muutoksia viime vuosiin. Eniten valintaan vaikuttivat edelleen alan kiinnostavat
työmahdollisuudet, koulutuksen kiinnostavuus ja usko siihen, että soveltuu alalle hyvin.

Koulutuksen valintaani vaikutti -väitteiden kanssa täysin tai jokseenkin
samaa mieltä
Hakukohteen hyväksyttävien määrät ja pisteytykset…
Hakukohteen edellisten vuosien pisterajat

8,66%
8,66%

Suosittelu vanhemmilta, kavereilta, opettajilta

29,76%

Suositttelu tällä alalla opiskelevalta tai opiskelleelta

34,51%

Mahdollisuus hakea moneen hakukohteeseen yhdellä kokeella

52,07%

Alan tutkimuskohteet

69,39%

Se millaista oikeustieteen opiskelu on

81,59%

Koulutuksesta saa ammattipätevyyden

86,22%

Alan palkkaustaso

87,56%

Alan hyvä työllisyystilanne

88,05%

Alan koulutuksen arvostus

89,51%

Usko siihen, että sovellun alalle hyvin

95,49%

Koulutuksen kiinnostavuus

95,73%

Alan kiinnostavat työmahdollisuudet

96,83%
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40,00%
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80,00%

100,00%

120,00%

Taulukko 8: Koulutuksen valintaani vaikutti – väitteiden kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä

Valintakokeesta tiedottaminen
Oikeustietieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe järjestettiin toista kertaa. Valinnasta tiedotettiin Opintopolku.fi -palvelussa
ja kaikkien yksiköiden yhteisellä oikeustieteet.fi -sivustolla. Yksiköt tiedottivat myös omilla haku- tai yksikkösivustoillaan
opiskelijavalinnoistaan. Tiedon saatavuus on parantunut kumpanakin vuonna ja maltillinen nousu vastauksissa näkyi tänäkin
vuonna.
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Sain riittävästi tietoa -väitteiden kanssa joko täysin tai jokseenkin samaa
mieltä
62%
64,02%

Millainen valintakoe tulee olemaan
Miten valinta tapahtuu (esim. hyväksyttävien määrä, kokeen
pisteytys, lähtöpisteytys)

79%
83,41%

Missä voin osallistua kokeeseen, mitä voi ottaa kokeeseen mukaan
jne.

79%

Valintakokeen tarkastamisen kaksivaiheisuudesta (esim.
monivalintatehtävien karsivuudesta ja toiseen vaiheeseen…

85,98%

84%

Miten valintakoevalinnassa haetaan (esim. hakuajat ja
hakulomakkeen täyttäminen)

90,37%

89%
91,59%
93%
89,63%

Milloin ja missä tulokset julkistetaan
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Taulukko 9: Sain riittävästi tietoa –väitteiden kanssa joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä

Kyselyssä haluttiin myös tietää hakijoiden tärkeimmät tietolähteet. Suosituimpina säilyivät odotetusti oikeustieteet.fi -sivusto ja
Opintopolku.fi -palvelu.

Tiedonlähteet
Opintomessuilta

6,46%

Abi-infosta

6,59%

Opinto-ohjaajalta/ muulta opettajalta
Yliopiston hakuneuvonnasta
Kavereilta/perheeltä
Internetin keskustelupalstoilta/…
Yliopiston opiskelijaksi-verkkosivuilta

14,39%
6,34%
20,24%
19,76%
21,96%

Valmennuskurssilta

55,37%

Opintopolusta (www.opintopolku.fi)

77,32%

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan…
0,00%

94,02%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00% 100,00%

Taulukko 10: Tiedonlähteet
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Kokeeseen valmistautuminen
Kokeeseen valmistautumista kartoitettiin kysymällä hakijoilta muun muassa heidän valmistautumiseen käyttämäänsä aikaa.
Valmennuskurssit, valmennuspalveluiden itseopiskelupaketit ja muu oheismateriaalin käyttö olivat myös kiinnostuksen
kohteina. Tämän lisäksi hakijoilta tiedusteltiin esimerkiksi sitä vaikuttiko tieto monivalintakysymyksistä ja niiden karsivuudesta
valmistautumiseen ja jos vaikutti, niin miten. Myös valintakoekirjallisuutta pyydettiin arvioimaan erilaisten väitteiden avulla.
Tänä vuonna valintakoekirjallisuus oli ensimmäistä kertaa maksuttomasti saataville sähköisenä versiona. Sitä oli edelleen myös
mahdollista tilata postitse maksua vastaan.
Valintakoekirjallisuuden julkaisemisesta oli valintakokeeseen neljä viikkoa ja kuusi päivää. Hakijoiden vastauksissa ei ollut suuria
muutoksia koskien valmistautumisaikaa. Suurin osa vastaajista käytti enemmän kuin viisi työviikkoa eli yli 200 tuntia
valintakoekirjallisuuden lukemiseen.

Tänä vuonna valintakoekirjallisuuden lukemiseen
oli aikaa 4 viikkoa ja viisi päivää. Arvioi
lukemiseen käyttämääsi aikaa.
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

42,56%

23,05%
12,68%

16,71%

4,15%
< 1 työviikkoa
(alle 40 tuntia)

1-2 työviikkoa 3-4 työviikkoa 4-5 työviikkoa
(40-80 tuntia) (120-160 tuntia)
(160-200)

> 5 työviikkoa
(enemmäkin
kuin 200 tuntia)

Taulukko 11: lukuaika

85 prosenttia vastaajista antoi luvan vastaustensa yhdistämiseen valintakoetilastoihin. Alla on vertailu hyväksymistiedoista
suhteessa lukuaikaan. Kokeessa hylätyillä viitataan ei valituksi tulleisiin.
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Käytetty lukuaika valintakokeessa hyväksytyksi ja hylätyksi tulleiden
kesken
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

60,42%
42,56%

12,68%
4,15%

8,33%

4,17%

0%

< 1 työviikkoa (alle 40
tuntia)

23,05% 25%

16,71%

1-2 työviikkoa (40-80
tuntia)

3-4 työviikkoa (120-160 4-5 työviikkoa (160-200)
tuntia)

hylätyt

> 5 työviikkoa
(enemmäkin kuin 200
tuntia)

hyväksytyt

Taulukko 12: Käytetty lukuaika hyväksytyksi ja hylätyksi tulleiden kesken

Kyselyyn vastaajia pyydettiin valitsemaan väitteistä ne, joiden kanssa hakija oli samaa mieltä. Alla olevassa taulukossa
vastaukset esitetään verrattuna edelliseen vuoteen. Sivumäärä ja lukuaika olivat kummatkin vähentyneet vuodesta 2017. Ja nyt
hakijoista 60 prosenttia oli sitä mieltä, että tekstiä oli sopivasti, kun vuonna 2017 niin ajatteli vain 24 prosenttia vastaajista.
Samoin tekstin helppolukuisuus ja ja valmistautumisaikaa koskevat väitteet saivat enemmän samaa mieltä -vastauksia kuin
aikaisemmin.

Olen samaa mieltä seuraavien väitteiden kanssa
Tieto monivalintatehtävistä ja niiden karsivuudesta vaikutti
valmistautumiseeni

35,42%
37,19%

Rajattu lukuaika suosi abiturientteja

72,92%

46,21%

Valmistautumisaikaa oli riittävästi
14,58%
20,00%

66,70%

Oli hyvä, että lukuaika oli rajattu
33,33%
28,72%

Käytin valmennuspalveluiden itseopiskelupakettia

51,82%

Kävin valmennuskurssin
33,41%

Käytin oheismateriaalia apuna

64,58%

47,92%
60,60%

Tekstiä oli sopivasti
Teksti oli helppolukuista
Aikaisempi korkeakoulututkintoni auttoi minua
valintakoekirjallisuuden sisäistämisessä
Avoimen yliopiston oikeustieteen opinnot auttoivat minua
valintakoekirjallisuuden sisäistämisessä
Lukion lakitiedon opinnot auttoivat minua valintakoekirjallisuuden
sisäistämisessä

81,25%

82,25%

27,03%
18,90%
12,50%
13,54%
39,58%
33,41%
14,58%
15,85%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%
Valintakokeessa valituksi tulleet vastaajat

kaikki vastaajat

Taulukko 13 Kokeeseen valmistautuminen, hyväksytyt ja hylätyt

9

Vuonna 2018 yhteisvalintaan siirtymisen myötä hakijapalautteessa huomattiin suuri muutos valmennuskursseille
osallistumisessa ja itseopiskelupakettien käytössä. Kurssille ilmoitti osallistuneensa 27 prosenttiyksikköä vähemmän vastaajista,
kuin vuonna 2017. Yhteisvalinnan toisena vuonna muutos on tasaantunut ja havaittavissa on pientä nousua. Valmennuskurssin
ilmoitti käyneensä 52 prosenttia vastaajista, mikä oli kahdeksan prosenttiyksikköä enemmän, kuin viime vuonna.

Olen samaa mieltä seuraavien väitteiden kanssa (vuodet 2019 ja 2018)
Tieto monivalintatehtävistä ja niiden karsivuudesta vaikutti
valmistautumiseeni

31%

37,19%
42%
46,21%

Valmistautumisaikaa oli riittävästi
19%
20,00%

Rajattu lukuaika suosi abiturientteja

54%

Oli hyvä, että lukuaika oli rajattu

66,70%

26%
28,72%

Käytin valmennuspalveluiden itseopiskelupakettia

44%

Kävin valmennuskurssin
22%

Käytin oheismateriaalia apuna

51,82%

33,41%
60%
60,60%

Tekstiä oli sopivasti
Teksti oli helppolukuista

18,90%

0,00%

36%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%
2018

2019

Taulukko 14 Kokeeseen valmistautuminen, vuodet 2018 ja 2019

Oheismateriaalia tai itseopiskelupakettia hyödyntäneet sekä
valmennuskurssille osallistuneet
64,58%

70,00%
60,00%
40,00%

51,82%

47,92%

50,00%
33,41%

28,72%

30,00%

33,33%

20,00%
10,00%
0,00%
Käytin oheismateriaalia apuna

Kävin valmennuskurssin
kaikk vastaajat

Käytin valmennuspalveluiden
itseopiskelupakettia

hyväksytyt

Taulukko 15 Oheismateriaalia tai valmennuspalveluita hyödyntäneet

Tänä vuonna hakijoilta tiedusteltiin myös sitä, miten he katsoivat aikaisempien opintojen auttaneen valintakokeeseen
valmistautumisessa. Vastauksia vertailtin myös hyväksytyksi tulleisiin. Avoimen yliopiston opinnot katsottiin vastauksissa
hyödyllisemmiksi. Aikaisempaa korkeakoulututkintoa tai lukion lakitiedon opintoja eivät hakijat vastausten perusteella
kokeneet hyödylliseksi valmistautumisessaan.
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Aikaisemmat opinnot
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

39,58%
33,41%

15,85%

14,58%

Lukion lakitiedon opinnot auttoivat minua
valintakoekirjallisuuden sisäistämisessä

13,54%

Avoimen yliopiston oikeustieteen opinnot
auttoivat minua valintakoekirjallisuuden
sisäistämisessä
kaikki hakijat

12,50%

Aikaisempi korkeakoulututkintoni auttoi
minua valintakoekirjallisuuden
sisäistämisessä

hyväksytyt

Taulukko 16 Aikaisemmat opinnot

Vertailu viime vuoden ja tämän vuoden välillä osoittaa, että 14 prosenttiyksikköä vähemmän hyväksytyistä oli tänä vuonna
osallistunut valmennuskurssille. Sen sijaan sekä oheismateriaalin ja itseopiskelupakettia hyödyntäneiden määrä kasvoi hieman.

Vertailu 2018 ja 2019 hyväksyttyjen kesken valmennuspalveluiden käyttö
ja itseopiskelumateriaalit
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

79%
64,58%
47,92%
33,33%

32%

Käytin oheismateriaalia apuna

Kävin valmennuskurssin
vuonna 2019

26%

Käytin valmennuspalveluiden
itseopiskelupakettia

vuonna 2018

Taulukko 17 Vuonna 2018 ja 2019 oheismateriaalia tai valmennuspalveluita käyttäneiden hyväksyttyjen osuus

33 prosenttia vastaajista jätti sanallista palautetta monivalintatehtävistä. Saman verran palautetta jätettiin sekä kaikkien
hakijoiden että hyväksytyksi tulleiden kesken. Hyväksytyksi tulleiden avointen vastausten määrä ei ole kovin suuri, joten siitä
emme tässä tee päätelmiä. Monivalintatehtävien kertoi vaikuttaneen valmistautumiseen 37 prosenttia hakijoista (35 %
hyväksytyistä).
Sanalliset vastaukset jakaantuivat pääasiallisesti muutamaan teemaan. Suurin osa kertoi keskittyneensä paljon yksityiskohtien
muistamiseen (56 prosenttia vastanneista, 12 % hyväksytyistä) ja/tai harjoitelleensa paljon monivalintatehtäviä etukäteen (38
prosenttia vastanneista, 17 % hyväksytyistä). Yksityiskohtien muistamiseen kertoi panostaneensa tänä vuonna 21 prosenttia
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useampi vastaaja, kuin viime vuonna. Muut maininnat koskivat ajankäytön suunnittelua kokeessa, tehtävien tärkeyden
tiedostamista sekä niihin liittyviä strategioita, kuten vastaamatta jättäminen jos oli epävarma oikeasta vastauksesta.
Esimerkkejä avoimista vastauksista:

Esim. 1
Opettelin paljon nippelitietoa kokonaisuuksien sijaan, mikä vaikutti asioiden soveltamisen vaikeutena valintakokeessa.
Esim. 2
Tieto monivalintatehtävien tärkeydestä ja siitä millaisia ne ovat aikaisempina vuosina olleet, kertoi minulle sen, että
niissä pärjääminen edellyttää koko aineiston todella hyvää hallintaa.
Esim. 3
Yritin tehdä mahdollisimman paljon monivalintoja opiskellessani, että oppisin jättämään epävarmat kohdat vastaamatta.
Opettelin myös huomaamaan tärkeät sanat kuten vain tai ainakysymyksistä, sillä usein poikkeus löytyy.
Tämän lisäksi hakijoille annettiin mahdollisuus jättää avoin vastaus, jos he eivät olleet samaa mieltä. Näitä vastauksia jätettiin
40 kappaletta. Moni vastaajista kommentoi lukuaikaa, lakitiedon roolia valmentautumisessa sekä ennakkomateriaalina olleita
kirjoja. Lukuaikaa pidettiin sopivana tai liian lyhyenä. Lakitiedosta ei kukaan vastanneista katsonut hyötyneensä.
Ennakkomateriaalina olleita kirjoja arvioitiin suhteessa lukuaikaan ja ymmärryttävyyteen. Kokonaisuudessaan vastaukset ovat
luettavissa kummankin avoimen kysymyksen osalta liitteessä yksi.

Vastaajia pyydettiin myös antamaan oma arvionsa valintakoekirjallisuudesta. Väitteissä kysyttiin mikä teos herätti eniten
kysymyksiä, mikä teos oli helpoin ja vaikein sekä mistä teoksesta piti eniten.

Tämä teos herätti eniten kysymyksiä
2,93% 5,00%

8,05%

84,02%

Tyhjä

Norio

Salminen

Määttä & Paso

Taulukko 18 Teos, joka herätti eniten kysymyksiä
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Tämä teos oli helpoin
2,68%

37,20%

57,80%

2,32%

Tyhjä

Norio

Salminen

Määttä & Paso

Taulukko 19 Teos, joka oli helpoin

Tämä teos oli vaikein
2,44%
8,90%

8,54%

80,12%

Tyhjä

Norio

Salminen

Määttä & Paso

Taulukko 20 Teos, joka oli vaikein
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Tämä teos sai minut pohtimaan aihepiiriä
laajemminkin
3,54%

29,39%

40,24%

26,83%

Tyhjä

Norio

Salminen

Määttä & Paso

Taulukko 21 Teos, joka sai pohtimaan aihepiiriä laajemminkin

Tästä teoksesta pidin eniten
2,56%

42,32%
45,49%

9,63%

Tyhjä

Norio

Salminen

Määttä & Paso

Taulukko 22 Teos, josta pidin eniten

Tänä vuonna kirjat olivat täysin maksutta hakijoiden ladattavissa sähköisesti Unigrafian verkkokaupassa. Sen lisäksi kirjat
olivat vanhaan tapaan ennakkotilattavissa valintakoekirjapakettina tai niitä oli mahdollista ostaa kappaleittain. Ehkä
vähän yllättävästi vain neljännes hakijoista kertoi hyödyntäneensä paljon sähköistä materiaalia.
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Hyödynsin paljon sähköista valintakoemateriaalia
1,59%

34,63%

25,61%

15,61%
12,56%
10,00%
Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

ei samaa eikä eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä

Tyhjä

Kyselyyn vastaavilla oli mahdollisuus jättää avointa palautetta valintakoekirjallisuudesta. Palautetta jätti 392 vastaajaa. Suurin
osa palautteesta koski sitä, miten helppo- tai vaikealukuiseksi vastaaja oli teoksen tai teokset kokenut. Jonkun verran
palautteessa korostui vaikeaselkoisuuden kohdalla terminologian vaikeus. Käsitteiden määrittely ja avaaminen ovat seikkoja,
jotka olisi jatkossa hyvä ottaa huomioon johdantomaisessa ennakkomateriaalissa. Teoksien aihepiiriä kehuttiin ja erityisesti sitä
seikkaa, että aihepiirit leikkasivat toinen toisiaan, siten että yhden lukeminen hyödytti toiseen perehtymistä. Samoin kirjojen
yleisemmin hyödyllinen aihe keräsi kiitosta vastaajilta.

Joitain esimerkkejä vastauksista alla:

Esim. 1
Janne Salmisen kirja hyvin vaikealukuinen, käsitteitä ei alkuun määritelty lainkaan. Teoksen ymmärtäminen vaati
tutustumistsa muuhun aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen.
Esim. 2
Kirjat olivat hyviä! Nautin siitä, että esim. Janne Salmisen kirja vaati paljon perehtymistä, joten kiinnostus siihen säilyi.
Valintakoekirjat olivat kaikki yleishyödyllistä materiaalia, joiden haltsaamisesta on varmasti hyötyä jokaiselle hakijalle,
pääsi sisään tai ei. Valintakirjat olivat sopivan mittaisia ja mielestäni oli sopivaa, että kaikki asiat eivät auenneet
ensilukemalta. Se mielestäni edesauttaa sitä, että hakijan on itse ymmärrettävä lukemansa ja panostettava omaa
aikaansa, eikä valmennuskurssi voi tehdä sitä kenenkään puolesta. Näen tämän hakijoita tasa-arvoistavana, joten
kiitos siitä.
Esim. 3
Hienosti kirjoitettu ja oli löydetty myös aihepiirien yhdistävät tekijät (punainen lanka).

15

Vastaajilta pyydettiin myös avointa palautetta sähköisistä valintakoekirjoista ja 267 henkilöä (33 % vastaajista) kommentoi niitä.
Kolmannes kommenteista koski valintakoekirjallisuuden teknistä toteutusta ja sen parannusehdotuksia. Nämä vastaukset
välitetään edelleen Unigrafian tekniikkatiimille. Suurin osa vastauksista (61 %) oli positiivista palautetta sähköisten
valintakoekirjojen maksuttomuudesta. Kirjat olivat nyt ensimmäistä kertaa saatavilla ilmaiseksi sähköisenä julkaisuna.

Esim. 1
Systeemi toimii vähän nihkeästi, kirja ei muista missä kohtaa olet. Alleviivauksia ei voinut kirjaan tehdä.
Esim. 2
Ilman maksuttomia sähköisiä valintakoekirjoja en olisi todennäköisesti hakenut oikeustieteelliseen. Loistava kehitys
perusoikeuksien toteutumisen kanssa, toivottavasti kirjat ovat tarjolla sähköisessä muodossa kaikille maksutta myös
tulevaisuudessakin!

Valintakoe
Valintakokeesta esitettiin kyselyssä väitteitä muun muassa kysymysten luonteesta, vastaamiseen käytettävissä olleen ajan
riittävyydestä, vastausohjeiden selkeydestä ja koejärjestelyistä. Erikseen tiedusteltiin mikä tehtävä tai tehtävätyyppi tuntui
kaikkein vaikeimmalta ja helpolta. Vastaajilla oli myös mahdollisuus antaa avoimessa vastauksessa palautetta valintakokeesta.

Valintakokeessa -väitteiden kanssa samaa tai jokseenkin samaa mieltä
Valintakokeessa koejärjestelyt toimivat hyvin

86%

43%

Kokeen valvojat toimivat rauhallisesti ja asiantuntevasti

90%

47%

Löysin hyvin koepaikalle

91%

54%

Monivalintakysymykset vaativat laajojen kokonaisuuksien…

55%

29%

Monivalintakysymykset eivät olleet liian pikkutarkkoja

53%

38%

Osa monivalintakysymysten asetteluista oli vaikeasti…

52%

3%
3% 8%

Arvasin paljon monivalintatehtävien vastauksia
Tehtävänannot olivat selkeitä ja yksinkertaisia

67%

43%
17%
18%

Osa kysymyksistä oli liian helppoja
Vastausohjeet olivat selkeät

83%

49%

Ymmärsin kuinka paljon mistäkin tehtävästä sai pisteitä

85%

55%

Aikaa vastaamiseen oli riittävästi

33%

47%

Tehtävissä tarvittiin ymmärtämisen lisäksi soveltamista

94%

52%

Kokeessa oli sopivasti eri tehtävätyyppejä

42%

Muistamisen lisäksi kokeessa tarvittiin ymmärrystä

60%
94%

55%
0%
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Taulukko 23Valintakokeessa -väitteiden kanssa samaa tai jokseenkin samaa mieltä vuosina 2018 ja 2019

Vuosina 2018 ja 2019 valintakokeessa on ollut kahdeksan tehtävää ja aikaa kokeen suorittamiseen on viisi tuntia.
Ensimmäisessä neljässä karsivassa monivalintatehtävässä on ollut jokaisessa kymmenen alakohtaa. Valintakoetta arvioitiin
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käytännön järjestelyiden ja kysymystenantojen osalta. Kysymyksissä pyydettiin erikseen palautetta monivalintatehtävistä.
Vastaajat pitivät koetta selkeästi soveltavampana, kuin edellisvuonna. 55 prosenttia tänä vuonna vastanneista arvioi
monivalintatehtävien vaatineen laajojen kokonaisuuksien ymmärtämistä, kun viime vuonna osuus oli 29 prosenttia. Kokeen
järjestelyt onnistuivat hyvin.

Tehtävänannoista oli mahdollista jättää erikseen sanallista palautetta ja vastaajista 22 prosenttia teki niin. Suurin osa
palautteesta koski kysymyksen tai kysymysten tehtävänannon selkeyttä tai vaikeammin hahmotettavaa muotoilua. Jonkin
verran palautetta tuli myös siitä, että kokeessa oli tullut liian kiire tai aineistoa oli ollut liikaa.
Valintakokeen ensimmäiset neljä tehtävää olivat monivalintatehtäviä. Ensimmäinen perustui Tapio Määtän ja Mirjami Pason
kirjaan Johdatus oikeudellisen ratkaisun teoriaan. Toinen perustui Janne Salmisen Suomen valtiosääntö ja Euroopan unioni –
nimiseen teokseen. Kolmannen monivalintatehtävän kysymyksiin piti vastata Jaana Norion kirjoittaman Johdatus
kuluttujaoikeuteen perusteella. Neljännen monivalintatehtävän ohessa jaettiin aineistona Rikoslain säännöksiä (RL,
19.12.1889/39) ja tehtäviin tuli vastata niissä annettujen tietojen sekä oheismateriaalin perusteella.
Niin sanotut esseetehtävät olivat tänä vuonna tehtävät 5-8. Näistä ensimmäinen, tehtävä viisi oli perinteinen esseetehtävä, joka
perustui Janne Salmisen teokseen. Tehtävässä kuusi oli oikeustapaustehtävä ja se perustui Määtän & Pason teokseen, samoin
tehtävä seitsemän, joka perustui kokeessa jaettuun sopimusaineistoon ja Norion teokseen. Viimeinen tehtävä perustui
pelkästään kokeessa jaettuun aineistoon Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan
unionin jäsenvaltioiden välillä (1286/2003) ja siinäkin piti arvioida annettujen tietojen avulla alakohtia a-d.
Monivalintakysymykset sinänsä eivät nousseet vastauksissa esiin, mutta kokeessa jaettuun aineistoon liittyvät tehtävät kyllä.
Tämä vastaa myös viime vuoden hakijapalautetta. Tuolloin vain aineistoon perustuvia tehtäviä oli yksi, aineistoa sisältäneitä
tehtäviä oli kaksi. Aineistoon liittyvä palaute liittyi ajankäyttöön ja soveltavien tehtävien vaativuuteen.
Esimerkkejä vastauksista:

Esim. 1
Tehtävä 8. Sovellettavaa aineistoa oli paljon ja se oli yksityiskohtaista ja vaikealukuista, eikä siitä löytänyt mielestäni
suoria vastauksia kysymyksiin.

Esim. 2
Valintakoekirjojen ulkopuolinen aineisto, joka oli kaiken kaikkiaankin uutta itselle.

Valintakokeesta muuta sanallista palautetta jätti 427 vastaajaa (52 %). Yli puolet vastauksista koski aineistojen määrää ja
osuutta valintakokeen pisteytyksestä. Koetta pidettiin mukavan tai kamalan soveltavana. Aineistojen määrä oli selkeästi
lisännyt kiireen tuntua koetilanteessa ja moni vastaajista kertoi ajan loppuneen kesken. Huomionarvoista on, että
monivalintojen karsivuus ja niiden rooli valintakokeessa on ollut hakijoiden kritiikin ja ymmärryksen kohteen niiden käyttöön
otosta asti, mutta tänä vuonna niistä ei enää jätetty juurikaan palautetta.
Kokeen järjestelyistä tuli jonkin verran palautetta. Valvojilla oli joissakin saleissa ollut epäselvyyksiä sallituista tavaroista kokeen
alussa. Auditoriosalit koettiin häiritsevinä erityisesti penkkirivin päässä istuville.
Esimerkkejä vastauksista:
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Esim. 1
En ymmärrä, miksi ennen pääsykokeita painotetaan pääsykoekirjojen sanatarkkaa osaamista, kun itse
valintakokeeseen laitetaan useampi täysin kirjan ulkopuolinen aineisto. Onneksi en itse käyttänyt monta tonnia
valmennuskurssiin, sillä tänä vuonna se olisi ollut täysin turhaa. Pääpaino oli kirjan ulkopuolisessa aineistossa.
Esim. 2
Kokonaisuutena koe tuntui vaikealta. Monivalintatehtävissä piti muistaa laajasti koko valintakoemateriaalista,
kirjoitustehtävissä piti muistaa tietyistä asioista tarkasti. Kokeesta saa varmasti selville sen, kuka on lukenut ja
ymmärtänyt lukemansa.
Esim. 3
Koe oli ylimitoitettu aikaan nähden. Aika loppui pahasti kesken, ja moneen kysymykseen joutui vastaamaan
ajanpuutteen vuoksi hutaisten.

Valintakokeen kehittäminen
Valintakokeen kehittämisestä kysyttiin hakijoiden mielipidettä. Kehitysehdotuksista esitettiin väitteitä ja kyselyyn vastanneita
pyydettiin myös kirjoittamaan avointa palautetta. Viime vuoden kanssa johdonmukaisen pieni osuus valintakokeessa
hakeneista oli sitä mieltä, että kokeen voisi korvata todistusvalinnalla (5 %). Sen sijaan muun kehittämisen suhteen oltiin tänä
vuonna reippaasti enemmän samaa mieltä, kuin aikaisempina vuosian. Esimerkiksi kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että
aineiston voisi jakaa kokonaan vasta kokeessa.
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Miten oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoetta tulisi mielestäsi
kehittää tulevaisuudessa?
4%
5%

Todistusvalinta voisi korvata valintakokeen

28%

Aineiston lukuajan tulisi olla pidempi kuin nyt oli (4 viikkoa, 5 päivää)

21%
43%

Kokeen pitäisi kestää pidempään kuin viisi tuntia

22%
53%

Kokonaisuuksien ymmärtämistä vaativia tehtäviä tulisi olla enemmän

34%
31%

Valintakoekirjallisuutta tulisi saada käyttää kokeessa

13%

Valintakoeaineisto, josta kysymykset laaditaan, tulisi jakaa vasta
kokeessa
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Taulukko 24 Valintakokeen kehittämistä koskevien väitteiden kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä

Korkeakouluvision mukaisesti korkeakoulujen odotetaan tarjoavan

Kiinnostaako
tutustumiskurssi?
16,59%

toisen asteen opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua
korkeakoulutukseen. Mahdollisuuksista on puhuttu muun muassa
kurkistuskursseina. Hakijoilta tiedusteltiin kiinnostaisiko tai olisiko
ennen valintakoetta kiinnostanut tutustumiskurssi oikeustieteen
opintoihin. Kysymys esitettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Kaiksi

21,75%
61,66%

kolmesta vastaajasta olisi ollut tutustumiskurssista kiinnostuneita.
Hakijoilta kysyttiin myös olisivatko he olleet kiinnostuneita verkossa
tehtävästä

EI

Kyllä

EOS/Muu

oikeustieteen
kurssista, jonka

Kiinnostaako verkossa tehtävä
opiskelijavalintakurssi?

avulla olisi mahdollista saavuttaa opinto-oikeus tiedekuntaan.
22,01%

Opetusministeriön kärkihankkeessa selvitetään mahdollisuutta
järjestää oikeustieteessä toisenlaisia väyliä opintojen pariin ja

40,88%

osana hanketta selvitetään myös ns. näyttöreitin järjestämistä,
jossa toisen asteen opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta
37,11%

osoittaa osaamistaan jo toisen asteen opintojen aikana
oikeustieteessä. Verkkokurssi tuntui herättävän paljon

EI

Kyllä

EOS/muu

kysymyksiä ja vähän alle 40 prosenttia vastaajista ilmoitti
olevansa suoraan kiinnostuneita.
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Vain 24 prosenttia vastaajista jätti avointa palautetta. Suurin osa palautteesta koski valintakokeen kehittämistä ja
valintakokeelle vaihtoehtoisia reittejä, kuten avoimen yliopiston väylä ja todistusvalinta. Todistusvalinta keräsi edelleen
lähinnä negatiivisia kommentteja.

Tiivistelmä hakijapalautteesta
Vastaajia oli 820, 21 prosenttia valintakokeeseen osallistuneista. Puolet vastaajista oli 18-21 –vuotiaita ja suurin osa ilmoitti
olevansa eteläisestä Suomesta Uudenmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen alueelta. Ylioppilaiden osuus pysyi samana ja yli
puolella tutkinto oli suoritettu kolmen viime vuoden aikana 2017-2019. Ensimmäistä kertaa hakevien osuus kasvoi kahdeksan
prosenttia viime vuodesta. Oikeustieteet.fi –sivusto on vakiiinnuttanut paikkansa yhteisvalinnan tiedotuskanavana ja se on jopa
opintopolku –palvelua suositumpi.
Tänä vuonna valintakoekirjallisuus oli ensimmäistä kertaa saatavilla täysin maksuttomasti sähköisinä kirjoina. Hakijoilta tuli siitä
paljon positiivista palautetta ja useampi vastaaja kertoi, ettei olisi voinut hakea jos kirjoista olisi tarvinnut maksaa.
Valmennuskurssille tai muuten valmennuspalveluita käyttäneiden määrä laski vuonna 2018 verrattuna aikaisempaan vuoteen.
Vuonna 2018 siirryttiin yhteisvalintaan. Tänä vuonna valmennuskurssin ilmoitti käyneensä 52 prosenttia hakijoista (+ 8%
vuoteen 2018), mutta valmennuskurssilaisten osuus hyväksytyistä laski 14 prosenttia.
Aikaisemmista opinnoista ja siitä, miten hakijat kokivat niiden mahdollisesti hyödyntäneen valmistautumista valintakokeeseen
tiedusteltiin ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Lukion lakitiedon opintojen koki kaikista hakijoista auttaneen 16 prosenttia ja
hyväksytyistä 15 %. Avoimen yliopiston oikeustieteen opintoja piti valintakoekirjallisuuden sisäistämisessä hyödyllisenä 33
prosenttia kaikista hakijoista ja 40 % hyväksytyistä. Aikaisemman korkeakoulututkinnon hyöty ei näytä prosenttiosuutena kovin
suurelta 12-14 prosenttia, mutta vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuutta vastaajista.
Vastaajilta kerättiin palautetta ennakkomateriaalina olleista kirjoista. Palautteessa nousi esiin maksuttomuuden lisäksi se
positiivinen asia, että teoksista katsottiin olevan hyötyä arjessa ja muussa elämässäkin. Neljännes vastaajista oli käyttänyt
valmistautumiseen ainoastaan sähköistä materiaalia. Sisällöstä esiin nousi terminologian vaikeus ja jatkossa harkittavaksi jää
tulisiko johdantomaisessa kirjallisuudessa määritellä ja avata käsitteitä vielä tarkemmin.
Kokeen järjestelyt onnistuivat hyvin. Vastaajat olivat viime vuotta tyytyväisempiä kokeen ohjeistukseen. Koetta pidettiin hyvin
soveltavana koetilanteessa jaettujen aineistojen vuoksi. Aineistojen laajuus ja määrä herättivät keskustelua palautteessa ja
osan mielestä niitä oli liikaa suhteessa valintakokeen ennakkomateriaalin tai käytettävissä olevaan aikaan.
Valintakokeen ja opiskelijavalintojen kehittämiselle hakijat olivat aiempaa vuotta avoimempia. Todistusvalinta ei ollut
valintakokeessa käyneiden hakijoiden mieleen väylänä, mutta koetilanteessa jaettava aineistokoe oli melkein kolmanneksen
mielestä hyvä tapa tehdä valintakoe. Tänä vuonna kysyttiin ensimmäistä kertaa hakijoilta myös kiinnostaisiko heitä tai olisiko
ennen valintakoetta kiinnostanut osallistua tutustumiskurssille (kyllä 62 %) tai verkossa suoritettavalle opiskelijavalintakurssille
(kyllä 37 %).
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