
Ylioppilastutkinnon pisteytystyökalu 
yliopistoille todistusvalintaan
 - Kvantin ehdotus

Kvantti on perehtynyt parhaansa mukaan yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamisprojek-
tiin ja sen olennaisiin taustamateriaaleihin ja koonnut niiden ja itsenäisen ajattelun pohjalta 
seuraavan muunnoksen alkuperäisestä pistetyökaluluonnoksesta. Ehdotuksemme on nimen-
omaan muunnelma alkuperäisestä työkalusta, mutta olemme pyrkineet korjaamaan sen on-
gelmakohtia monin pienin tavoin. Emme ole tehneet voimakkaampaa irtiottoa mallista, jotta 
kehitysehdotukset voisivat olla konkreettisia ja soveltamiskelpoisia.
 Me toivotamme erityisen tervetulleeksi keskustelun valintaperiaatteiltaan perustavan-
laatuisesti erilaisista malleista. Sekä alkuperäinen pisteytystyökaluehdotus että meidän ver-
siomme siitä on rakennettu korimallin ja työnteon palkitsemisen periaatteille. Mitkä muut 
vaihtoehdot toimisivat, mitä vaihtoehtosia periaatteita voisi käyttää?
 Kvantti on Aalto-yliopiston Fyysikkokillan alla itsenäisesti toimiva lehti. Ehdotuk-
semme ei siis ole virallinen luonnos tai suunnitelma, vaan yksityinen parannusehdotus, joka 
pohjaa ja rajoittuu meidän osaamiseemme.
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L E M C B A
 äidinkieli1 18 15 12 9 6 3

   painotuskori  painotettu aine, 0-3 kpl2 24 20 16 12 8 4

 painotettu aine, 0-3 kpl 24 20 16 12 8 4
 painotettu aine, 0-3 kpl 24 20 16 12 8 4

   matemaattiset  pitkä matematiikka 22 18 14 11 7 4

   aineet  lyhyt matematiikka3 17 14 11 8 6 3
 fysiikka 16 13 11 8 5 3
 kemia 13 11 9 7 4 2

   ainereaalit  biologia 13 11 9 7 4 2
 filosofia 12 10 8 6 4 2
 historia 15 12 10 7 5 2
 terveystieto 10 9 7 5 3 2
 maantiede 12 10 8 6 4 2
 psykologia 13 11 9 7 4 2
 uskonto tai elämänkatsomustieto 15 12 10 7 5 2
 yhteiskuntaoppi 12 10 8 6 4 2

   kielet  pitkä4 20 17 14 12 10 7
 keskipitkä4 15 13 11 8 5 3
 lyhyt4 12 10 8 6 4 2

Pistetaulukko

1 Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä.
2 Painotuskorin aineet lasketaan myös muissa koreissa. Tämän korin aineiden pisteytyksiä ei ole perustet-
tu työmäärään.
3 Samaa aihetta käsittelevät eri laajuiset aineet ovat vaikeita arvottaa tässä järjestelmässä. Nykyinen pistey-
tys voi kannustaa pitkän matematiikan opiskelijoita vaihtamamaan lyhyeen, mutta pisteytyksen muuttami-
nen vähentäisi mallin johdonmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä.
4 Sama ongelma kuin kohdassa 3. Nämä luvut eivät varsinaisesti perustu mihinkään. Eri kielien laajuuksia 
on olennaisesti mielivaltaisesti muunneltu, jotta insentiivi kirjoittaa laajempia kieliä säilyisi.

Kaikki hakukohteet käyttävät samaa taulukkoa. Alojen väliset erot tulevat eri aineista paino-
tuskorissa. Korin sisältö on ainoa asia, joka yliopiston pitää päättää ja viestiä hakijoille. 
 Painotuskorin sisältö ei vaikuta esittämässämme mallissa muihin koreihin. Painotetut 
aineet lasketaan siis ikään kuin kahteen kertaan. Näin takaamme, että painotetuilla aineilla 
on riittävä merkitys: alakohtainen osaaminen on erityisen arvokasta. Painotuskorin aineiden 
painot olivat haastavia päättää, mutta perusajatus on meistä hyvä.
 Hakijan painotuskorin ulkopuoliset pisteet ovat samat kaikkialle hakiessa, joten haki-
jalla on aina hyvä käsitys yleispisteistään ja hänen täytyy erikseen arvioida vain painotuskorin 
vaikutus pisteisiin.
 Jos mallin erottelukyky on riittämätön, voi sitä täydentää Kvantin sivuilla olevassa 
raportissa esitellyin keinoin kaikilla tai vain tarkempaa erottelua vaativilla aloilla.
 Yliopisto voi lisäksi ottaa käyttöön kynnysehtoja tarpeen vaatiessa.

Kaikki kirjoitetut aineet huomioidaan. Poiminta tehdään koreittain seuraavasti: 

Oppilaan eniten pisteitä pistetaulukosta tuottanut aine lasketaan sellaisenaan.
Toiseksi eniten pisteitä tuottaneen aineen pisteet jaetaan kahdella ja lisätään summaan.
Kolmanneksi eniten pisteitä tuottaneen aineen pisteet jaetaan kolmella ja lisätään summaan.
Jatketaan vastaavasti, kunnes kaikki aineet on huomioitu.

Sama toimenpide toistetaan kaikille koreille, ja korien yhteispistemäärä on hakijan valintapis-
teytys.

Poimintamalli

   kielet  pitkä5 20 17 14 12 10 7
 keskipitkä5 15 13 11 8 5 3
 lyhyt5 12 10 8 6 4 2

Esimerkki: kielikorin pisteytys

Opiskelija on kirjoittanut kolme kieltä: E:n pitkästä englannista, C:n pitkästä saksasta ja M:n 
keskipitkästä ruotsista. Näin ollen voimme laskea korin pisteet:

17 + 12/2 +11/3 = 26,67
Eniten pisteitä 
tuottaa pitkän kielen 
E, se lasketaan 
täydellä painolla.

Toiseksi eniten 
pisteitä saa 
taulukossa pitkän 
kielen C:stä, nämä 
jaetaan kahdella.

Näistä kolmesta 
vähiten pisteitä 
tuottaa keskipitkän 
ruotsin M, joten se 
jaetaan kolmella.

Kaikkien korin 
kirjoitettujen 
aineiden painotettu 
summa on korin 
kokonaispistemäärä.

Sama toimenpide toistetaan samalla tavoin muille koreille, ja kaikkien korien pisteiden sum-
ma on hakijan valintapistemäärä.

Poimintamallin ansiosta kaikki opiskelijan suorittamat aineet huomioidaan. Lisäksi eri korit 
ovat keskenään tasapainossa työmäärän suhteen. 20 kurssin laajuisen reaalikokonaisuuden 
kirjoittaja saa työpanoksestaan hakupisteissä saman palkinnon kuin 20 kurssin laajuisen ma-
temaattisen kokonaisuuden kirjoittanut. 

5 Huomioi yhä että nämä ovat luonnoslukuja. Näiden tärkein tehtävä on havainnollistaa poimintamallin 
toimintaa. Varsinkin kielten pisteytys saattaa vaatia vielä oikean asiantuntijan huomiota, koska työmäärä-
painotteinen pisteytys toimii hassusti erilaajuisissa versioissa samasta aineesta: pelkän työmäärän perus-
teella lyhyestä kielestä saisi eniten pisteitä!




