
 
 
 
PUHTAUS ON PUOLI RUOKAA   
 
 
 
Olkoon tässä kirjoituksessa nykyinen oppilasvalinta 
ensimmäinen ja jatko-opiskelutaso kolmas.  Bolognan mukana 
saamme tähän väliin toisen valintatason.  Se on aidosti uusi 
tilanne ja siihen liittyvät käytänteet tulee alusta asti olla hyvin 
valitut. 
 
Tekniikan alan yhteisvalinta on pyörinyt jo kolme 
vuosikymmentä  ja kokemukset ovat voittopuolisen myönteiset.   
Saamme TKKlle ikäluokan kaikkein terävimmästä kärjestä 
huomattavan siivun ja koko alalle ryhtyvistä parhaimmiston.  
Tässä lähtökohtamme on parempi kuin monella  ulkomaisella 
tekniikan alan huippuyliopistolla. 
 
Jatkossa yhteisvalinta hoitaa ensimmäistä valintaa nykyiseen 
tapaan.  Hakukohteina ovat ylemmät tutkinto-ohjelmat, ja niihin 
tulee siten kohdistaa brändinkiillotussuunnitelmat.  Valituksi 
tullut opiskelija saa opiskeluoikeuden johonkin ylempään 
ohjelmaan.  Hänet sijoitetaan opiskelemaan sellaiseen alempaan 
ohjelmaan, josta ylempään ohjelmaan jatkaminen sujuu helposti.   
   
Monen asian toivotaan muuttuvan tutkintorakenteen uudistuksen 
yhteydessä.  Keskityn tässä nyt yhteen.  Opiskelija, joka 
nykyään ensimmäisessä valinnassa saa opiskelupaikan TKKlta, 
mutta ei päässyt haluamaansa koulutusohjelmaan, voi joko 
palata lähtöruutuun ja tulla uudestaan valintakokeilla sisään, tai 
hakea koulutusohjelman vaihtoa kesken opintojen.   
 
On sekä opiskelijan että  yliopiston etu, että opiskelija voisi 
toteuttaa haaveensa kurottamalla elämässään eteenpäin. 
Käytänteiden ei tule tukea uudelleen kouluun kirjautumista eikä 
ohjelman vaihtoa kesken opintojen. Sen sijaan toisen 



valintakierroksen tulee olla siten suunniteltu, että siinä 
haaveiden toteutuminen mahdollistuu ripeästi ja hyvin 
arvosanoin suoritettujen kandiopintojen avulla. 
 
Opiskelijan tulee voida luottaa järjestelmän johdonmukaiseen 
toimintaan. Kriteerien tulee olla avoimet, pysyväisluontoiset ja 
tasapuoliset. Puhtaat. Opiskelijan kannalta toisen valinnan 
“vaihtopaikoista” kilpaileva kilpahakija on samassa asemassa, 
tulee hän sitten koulun sisältä tai toisesta yliopistosta. 
 
Yliopiston sisällä voi syntyä kiusaus nähdä ulkopuolelta tuleva  
toisen kierroksen hakija haluttavampana kuin sisäinen 
ohjelmanvaihtaja. Uskon, että tällaiseen kiusaukseen 
tarttuminen johtaisi pitemmän ajan kuluessa suttuiseen 
kulttuuriin.  Huippuyliopiston ei tule siten toimia.  
Huippuyliopiston etu on, että jokaiselle opiskelupaikalle 
saadaan aina mahdollisimman hyvä, juuri sitä paikkaa haluava 
opiskelija.    
 
Toivottavaa olisi, että toisen kierroksen valinnat, jotka  
tekniikan yliopistomme tekevät jokainen itse, tehtäisiin julkisten 
ja yksinkertaisten  kriteerien avulla.  Yhteisvalintatoiminta 
tarjoaa rakenteet, joissa tekniikan alan yliopistot voivat yhdessä 
keskustella näistä kriteereistä ja rakentaa keskinäistä luottamusta 
Bolognan prosessin liikkuvuutta korostavassa hengessä.  
 
 
 
 
 
 
  
  


