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Tarve

• Yliopistojen opiskelijavalintajärjestelmä uudistuu siten, että vuonna 2018 
opiskelijavalinnoissa pääsääntöisesti luovutaan pitkää etukäteisvalmistelua 
vaativista pääsykokeista ja vuonna 2020 todistusvalinta on pääväylä. 

• Pääsykokeiden ja todistusvalinnan rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia reittejä 
yliopistoihin hakeutumisessa. 

• Yhtenä vaihtoehtona on esitetty avoimen väylää. Kuitenkin tulokset 
osoittavat, että avoimen väylä ei tällä hetkellä toimi (Valmiina valintoihin I). 

• Tarvitaan Toinen reitti yliopistoon (TRY) - vaihtoehtoinen mahdollisuus 
osoittaa valmiuksia korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon lisäksi. 

• Rakentaa sellainen opiskelijavalintajärjestelmää, joka ei muodosta 
koulutuksellista umpiperää. 

• Myös aikuiset tarvitsevat heille suunnattuja reittejä tutkinto-opintoihin

• Edellä mainittuihin teemoihin liittyvän neuvonnan ja ohjauksen sekä 
opintopalvelujen kehittäminen
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Näyttöreitti 

• Luodaan mallit toisen asteen opiskelijoille 
tarjottavista opinnoista, jotka mahdollistavat 
joustavan valinnan yliopistoon

• Osaamisperustainen valintatapa perustuu avoimiin 
yliopisto-opintoihin, jotka voidaan suorittaa osana 
toisen asteen opintoja (lukio, ammatillinen). 
Ammatillisen toisen asteen perustutkinnon 
suorittaneille opiskelijoille tarjotaan yhdenmukaiset 
mahdollisuudet yliopisto-opintoihin kuin lukion ja 
ylioppilastutkinnon suorittaneille opiskelijoille. 
Valintatapa perustu näyttöön ja osaamiseen. 



Vaihtoehtoinen reitti

• Luodaan mallit toisen asteen suorittaneille opiskelijoille, jotka 
opiskelevat vapaan sivistystyön oppilaitoksissa yliopisto-opintoja tai 
avoimia yliopisto-opintoja tavoitteenaan tutkinto-opiskelu

• Ylioppilastutkinnon arvosanojen korottamisen ja suorituskertojen 
lisäämisen sijaan avoimet yliopistot ja niiden yhteistyöoppilaitokset 
tarjoavat vaihtoehtoisen valintareitin. 

• Vaihtoehtoinen reitti, toisen asteen ja yliopiston välisessä 
nivelvaiheessa, parantaa opiskeluvalmiuksia ja akateemisia taitoja 
sekä vuorovaikutustaitoja. Samaan aikaan opiskelijan uravalinta 
tarkentuu opinto-ohjauksen avulla. 

• Tähän kokonaisuuteen voi yhdistää Ruotsissa käytetyn 
Högskoleprovetin ominaisuuksia. Silloin avoimien yliopisto-opintojen 
oppimistehtävien tulee arvioida substanssiosaamisen lisäksi yleistä 
valmiutta ja kyvykkyyttä yliopisto-opintoihin.  



Elinikäisen oppimisen reitti

• Luodaan mallit uramuutosta suunnitteleville tai osaamistaan 
kehittäville ja avoimessa yliopistossa opiskeleville aikuisille. 
Huomioi myös aikaisemmin suoritettu toinen 
korkeakoulututkinto (esim. amk-tutkinto). 

• Työelämän kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi työuran 
muutosta suunnittelevat aikuiset tarvitsevat mahdollisuuden 
yliopistojen tutkinto-opintoihin. 

• Tavoitteena on luoda tutkintoon johtavia opintopolkuja 
työelämätarpeiden mukaisesti (esim. joustavia kandipolkuja). 
Toiseksi tämä valintatapa kohdentuu aikuisiin, jotka haluavat 
syventää osaamistaan tai tarvitsevat nykyiseen työhönsä 
tutkinnon tuomaa legitimiteettiä ja turvaa.



Opintopalvelut sekä neuvonta ja 

ohjaus

• Palvelumuotoillaan käyttäjälähtöiset opintopalvelut 

• Eri kohderyhmille muotoiltujen reittien avulla 
opiskelijoiden valintajärjestelmä yliopistoihin 
monipuolistuu ja samalla yksilöityy opiskelijoiden 
tarvitsemat palvelut.

• Vakiinnutetaan toisen reitin valintaperusteet ja 
pyritään perusteiden pysyvyyteen ja 
ennakoitavuuteen sekä sovitaan eri reittien 
valintakiintiöt.

• Siirtymä tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu 
sujuvammin
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Aikataulu ja toteuttajat

• 1.8.2018−31.12.2020

• Mukana 11 yliopistoa

• Hanketta koordinoi JYU

27.8.2018
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Henkilöstö
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Summaten

• Siirtymä toisen asteen opinnoista yliopisto-opintoihin nopeutuu

• Edistää tutkintoaikojen lyhenemistä ja siirtymistä työelämään. 

• Lisää ympärivuotisen opiskelun mahdollisuuksia ja joustavoittaa 
opintopolkuja. 

• Kehittää digitaalisia oppimisympäristöjä avoimessa yliopisto-opetuksessa. 
Laaditaan yliopistojen yhteistä digitaalista materiaalia. 

• Lisää yliopistojen välistä yhteistyötä – myös vapaan sivistystyön 
oppilaitosten kanssa

• Verkottaa opintopalvelujen ja koulutuksen substanssiasiantuntijoita sekä 
kehittää tarjottavaa opintotarjontaa  

• Reitit ovat selkeitä ja ne vastaavat tehokkaasti eri kohderyhmien tarpeisiin.

• Materiaalit tehdään avoimella lisenssillä ja ne ovat siten jatkojalostettavissa. 

• Tuotetaan palvelut käyttäjälähtöisesti sekä osuvasti ja oikea-aikaisesti
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Toinen reitti yliopistoon 

on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 

korkeakoulutuksen kehittämishanke.
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