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YHTEENVETO 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan korkeakoulujen hakujärjestelmiä kymmenessä maassa, joihin 

kuuluu Euroopan unionin jäsenvaltioita (Italia, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovenia ja 

Yhdistynyt kuningaskunta), ehdokasvaltio (Turkki) ja kolme maata, joita käytetään yleisesti 

kansainvälisessä vertailussa (Australia, Japani ja Yhdysvallat). Hakujärjestelmien tarkastelu 

perustuu kolmeen alueeseen: oikeudenmukaisuus, laatu ja opiskelijoiden liikkuvuus. 

 

Tutkimussuunnitelma perustuu useaan menetelmään: tieteellinen ja alaa koskeva 

kirjallisuuskatsaus, sidosryhmien haastattelut ja kuvaileva tilastollinen analyysi. Koska 

lähestymistapa perustuu suhteellisen jäsentelemättömiin tietoihin ja pienen N:n tapauksen 

tutkimukseen, tutkijat suhtautuvat varovaisesti esitettyjen väitteiden yleistettävyyteen, 

erityisesti kun otetaan huomioon tarkastellussa kymmenessä maassa havaitut varsin 

erilaiset menetelmät ja vaatimukset. 

 

Nämä rajoitukset huomioon ottaen tutkimuksessa todettiin, että asiaa olisi tarpeen tutkia 

lisää. Esimerkiksi hakujärjestelmien oikeudenmukaisuuden ja laadun välisestä suhteesta 

voitaisiin tehdä järjestelmällinen ja perusteellinen analyysi, jossa keskityttäisiin siihen, 

miten eri järjestelmissä määritellään "oikeudenmukainen" kohtelu ja miten sitä 

noudatetaan sekä miten viimeaikaiset korkeakoulutuksen suuntaukset vaikuttavat 

pääsyvaatimuksiin. 

 

Tutkimus jakautuu seitsemään lukuun. Luvussa 1 esitellään tutkimuksen sisältö ja siinä 

käytetyt keskeiset käsitteet. Luvussa 2 esitellään käytetyt menetelmät. Luvussa 3 tehdään 

kuvaileva katsaus valittujen maiden hakujärjestelmiin. Luvussa 4, 5 ja 6 arvioidaan näitä 

järjestelmiä kolmen analyyttisen ulottuvuuden avulla: oikeudenmukaisuus (luku 4), laatu 

(luku 5) ja liikkuvuus (luku 6). Luvussa 7 esitetään päätelmiä ja annetaan 

toimintasuosituksia Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioille sekä esitetään ehdotuksia 

suositusten toteutettavuuden testaamiseksi. 

 

Näiden lukujen perusteella tehdään oikeudenmukaisuutta, laatua ja liikkuvuutta koskevat 

seuraavat tärkeimmät havainnot. 

Oikeudenmukaisuutta koskevat tärkeimmät havainnot 

 Hakujärjestelmät vaikuttavat merkittävästi korkeakouluopetukseen pääsyä 

koskevaan oikeudenmukaisuuteen. Toimiin olisi kuitenkin sisällyttävä 

korkeakouluun hakua edeltäviä ja korkeakoulutukseen ilmoittautumisen jälkeisiä 

prosesseja. 

 Hakujärjestelmät eivät koske ainoastaan korkeakoulutukseen pääsyä, vaan 

niillä olisi myös edistettävä opiskelijoiden menestyksekkäitä akateemisia uria. Niiden 

avulla olisi saatava opiskelijat ja kurssit kohtaamaan toisensa. 

 Kun opiskelijat saavat oikeaa tietoa ennen opiskelemaan hakemista, 

parannetaan heidän kykyään valita sopivia opintoja ja voidaan varmistaa 

opintojen jatkaminen ja korkeampi valmistumisaste. 

 Yhtäläisten mahdollisuuksien parantaminen korkeakoulutukseen pääsyssä 

on monimutkaista, eikä se automaattisesti merkitse vapaata pääsyä 

korkeakoulutukseen. Erityisen haastavaa on epätyypillisten opiskelijoiden taitojen, 

osaamisen ja tutkintojen tunnustaminen ja vastaavuus. 
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Laatua koskevat tärkeimmät havainnot 

 Itsenäisyyttä koskevien säännösten hyväksyminen edellyttää 

hakujärjestelmien muuttamista, sillä niiden myötä tavanomaisia keskitettyjä 

hallinnointitapoja käytetään samanaikaisesti yliopistojen itsenäisyyttä lisäävien 

järjestelmien kanssa. 

 Hakemusten keskitetyllä käsittelyllä voidaan varmistaa yhtäläiset vaatimukset, 

mutta sitä esiintyy yhä useammin samanaikaisesti yliopistojen itsenäisen toiminnan 

kanssa. 

 Erikoistuneet verkostot tai hakutoimistot, joilla edistetään parhaiden 

käytäntöjen vaihtoa, auttavat yliopistoja kehittämään omia 

hyväksymiskäytäntöjä. 

 Yliopistojen itsenäisyyden lisääminen hakuasioissa voisi parantaa 

opiskelijoiden ja kurssien yhteensopivuutta, mutta se saattaa johtaa 

hallinnollisiin puutteisiin, jos yliopistoilla ei ole kykyä hallinnoida prosessia. 

 Toteuttamalla hakumenettelyjä aikaisemmassa vaiheessa lukuvuoden 

aikana voidaan vähentää opiskelijoille ja yliopistoille aiheutuvia haitallisia 

vaikutuksia. 

 Kansainväliset todisteet viittaavat siihen, että keskiasteen opinnoista saadut 

arvosanat ennakoivat opiskelijan saavutuksia paremmin kuin 

yhdenmukaistetut pistemäärät, koska keskiasteen koulutuksen päättökokeet 

kuvastavat yleensä keskiasteen koulussa saavutettuja tuloksia. 

 Käyttämällä useita hakuperusteita ja antamalla enemmän tietoja tuleville 

opiskelijoille kyetään ennustamaan paremmin opiskelijoiden tulevaa menestymistä 

opinnoissa. 

Liikkuvuutta koskevat tärkeimmät havainnot1 

 Liikkuvien opiskelijoiden määrä kasvaa sekä EU:ssa että kansainvälisesti. 

Joissakin maissa on esteitä opiskelijoiden liikkuvuudelle, kuten kiintiöitä tai erilaisia 

lukukausimaksuja ja taloudellista tukea koskevia järjestelmiä. 

 Vaikka Euroopan unionissa hankittujen pätevyyksien ja tutkintojen vastaavuus 

tunnustetaan suhteellisen hyvin, useita maita koskevien hakemusten 

käsittelystä aiheutuvat kulut saattavat olla korkeampia opiskelijoille ja 

korkeakouluille tai hakutoimistoille. 

 Todisteet näistä kuluista ovat kuitenkin edelleen laadullisia. Olisi kerättävä 

vertailukelpoista Euroopan laajuista tietoa korkeakouluopintonsa aloittaneiden 

opiskelijoiden liikkuvuudesta. 

Toimintasuositukset yhteistyön lisäämiseksi hakuasioissa koko Euroopan 

unionissa 

Tietojenvaihtoa hakuvaatimuksista voidaan lisätä huomattavasti koko Euroopassa. Toimet, 

joilla edistetään tietojenvaihtoa ja tuetaan kansallisia hakutoimistoja liikkuvien 

opiskelijoiden hakemusten käsittelyssä, vähentäisivät kuluja ja lisäisivät eurooppalaisen 

korkeakoulujärjestelmän houkuttelevuutta muiden kuin kansallisten hakijoiden silmissä. 

 

                                                 
1  Tutkimuksessa keskitytään liikkuvuuteen Euroopan unionissa (EU:sta peräisin olevien hakijoiden liikkuvuus EU:n jäsenvaltioiden välillä). 
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Nämä ehdotukset eivät välttämättä edellytä hakujärjestelmien suurempaa 

yhdenmukaistamista, joka olisi vastoin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(SEUT) määräyksiä2. 

 

Kolme mahdollista Euroopan unionin toimintatapaa 

Tutkimuksessa ehdotetaan kolmea mahdollista toimintatapaa, joilla parannetaan 

hakujärjestelmien oikeudenmukaisuutta ja laatua sekä tehostetaan liikkuvuutta. Kaksi 

suosituksista edellyttäisi ennakoivaa aloitetta Euroopan unionin toimielimiltä. 

 

 Vaihtoehto 1: Säilytetään perustilanne, jossa opiskelijat saavat edelleen tietoja 

kohdemaasta tai lähtömaasta. Tästä ei aiheutuisi kustannuksia Euroopan unionin 

toimielimille, mutta siitä aiheutuisi suhteellisen suuria kuluja, erityisesti jos 

opiskelijat jättävät useita hakemuksia. 

 Vaihtoehto 2: Laaditaan rekisteri hakutoimistoista parhaiden käytäntöjen 

vaihtamiseksi. Euroopan unioni voisi edistää hakuasioita koskevaa tietojenvaihtoa 

kansallisten hakutoimistojen eurooppalaisella rekisterillä. Eurooppalaisesta 

rekisteristä aiheutuisi vähäisiä perustamiskustannuksia, mutta se tarjoaisi monia 

etuja: tietojenvaihto edistäisi liikkuvuutta ja lisäisi laatua ja oikeudenmukaisuutta 

hakumenettelyissä sekä tehostaisi tutkintojen tunnustamista. 

 Vaihtoehto 3: Luodaan useiden hakemusten käsittelemistä varten 

tukijärjestelmä valtioiden välille. Euroopan unionin toimielimet voisivat perustaa 

foorumin, jolla tuettaisiin kansallisia hakutoimistoja ja liikkuvia opiskelijoita. 

 

Vaihtoehtoihin 2 ja 3 sisältyy perustamiskustannuksia, mutta ne vähentävät opiskelijoille, 

hakemusten käsittelijöille ja yliopistoille aiheutuvia kuluja kaikissa jäsenvaltioissa. 

 

Tutkimuksessa suositetaan, että Euroopan parlamentti tarkastelee näitä kolmea mahdollista 

toimintatapaa ja testaa niiden toteutettavuutta sidosryhmien seminaarissa. 

Suositukset EU:n jäsenvaltioiden hallituksille 

Koska kansalliset hakujärjestelmät eroavat suuresti, tutkimuksessa ei esitetä tiukkoja 

suosituksia jäsenvaltioiden hallituksille, vaan laaditaan sen sijaan välineistö 

toimintapoliittisille vaihtoehdoille, joita on arvioitava kriittisesti maakohtaista taustaa 

vasten. Suositukset on jaoteltu analyysin kolmen tärkeimmän ulottuvuuden mukaisesti. 

 

Oikeudenmukaisuuden suhteen tutkimuksessa suositetaan, että jäsenvaltiot 

 

 laativat kansallisten tapojensa mukaisesti hakujärjestelmiä, joissa tarjotaan 

mahdollisimman paljon tietoa tuleville hakijoille 

 kiinnittävät hakumenettelyissä huomiota opiskelijoiden kykyyn suorittaa tutkinto 

menestyksekkäästi pelkän pääsyvaatimusten täyttämisen sijasta 

 arvioivat epätyypillisiin opiskelijoihin sovellettavia nykyisiä käytäntöjä ja 

tarkastelevat toimia, joilla voitaisiin esimerkiksi ottaa käyttöön (tai lisätä) 

mahdollisuuksia tunnustaa aiempi koulutus hakumenettelyissä. 

 

                                                 
2  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 artikla. 
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Laadun suhteen tutkimuksessa suositetaan, että jäsenvaltiot 

 

 kannustavat yliopistoja käyttämään riittävästi pätevää henkilöstöä 

hakumenettelyjen hallinnoinnissa 

 kannustavat hakutoimistoja tarkastelemaan kriittisesti hakemusten jättämisen 

ajankohtaa  

 lujittavat yliopistojen ja keskiasteen koulujen välistä yhteistyötä sen 

varmistamiseksi, että opiskelijat tekevät tietoisia valintoja. 

 

Liikkuvuuden suhteen tutkimuksessa suositetaan, että jäsenvaltiot 

 

 sitoutuvat siihen, että lähtömaa antaa hakemista ja ilmoittautumista koskevia 

tietoja kaikissa EU:n jäsenvaltioissa 

 poistavat esteet opiskelijoiden liikkuvuudelta korkeakoulutuksen kaikissa vaiheissa, 

ensimmäiselle vuosikurssille pääsy mukaan luettuna.  


