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OPISKELIJAVALINTA JA
YHDENVERTAISUUS
• Opiskelijavalinnalla tarkoitetaan tässä sitä koko prosessia,
joka liittyy korkeakouluun hakemiseen ja sisäänpääsyyn.
• Myös opiskelijavalinta on sellainen korkeakouluihin liittyvä
osa-alue, jolla saavutettavuus on otettava huomioon.
• Saavutettavuudella opiskelijavalinnassa mahdollistetaan se,
että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet hakea
opiskelemaan ja myös päästä sisään. Tällöin hakijan
henkilökohtaiset ominaisuudet, elämäntilanne tai vaikkapa
sairaus ei vaikuta hänen mahdollisuuksiinsa hakea
opiskelemaan.
Kuva: Oppikouluun pyrkijöitä pääsykokeessa,
ajoittamaton. Kuvaaja Rudolf Valtonen / Museovirasto,
historian kuvakokoelma, Sanomalehti Suomenmaan
kokoelma. CC BY 4.0

INFORMAATIO ENNEN HAKEMISTA
• On olennaista, että potentiaalisilla hakijoilla on tietoa eri koulutusvaihtoehdoista ennen kuin he
päättävät hakea opiskelupaikkaa.
• Tietoa tulisi olla tarjolla saavutettavasti: verkossa, selkeässä muodossa, luettavissa myös
heikkonäköisille.
• Etenkin oppimisvaikeuksista kärsivän opiskelijan tai hakijan, jolla on jokin fyysinen vamma, on
olennaista saada myös tietoa, joka auttaa häntä pohtimaan, sopiiko kyseisen alan opiskelu hänelle
käytännössä. Millaisia opetusmuotoja opinnoissa on? Pystyykö niistä suoriutumaan esimerkiksi
pyörätuolilla kulkeva tai kuuro opiskelija? Opiskelijalle, jolla on lukivaikeus, taas voi olla olennaista
tietää, kuinka paljon lukemista ja kirjoittamista opiskelu pitää sisällään suhteessa käytännön
harjoituksiin.
• Myös opiskeluympäristöstä on hyvä saada tietoa jo ennen hakemista: ovatko tilat esteettömiä?
– On hyvä, jos potentiaalisella hakijalla on mahdollisuus käydä itse tutustumassa tiloihin, jos hän kokee sen
tarpeelliseksi. Tällöin hän voi itse arvioida, pystyykö liikkumaan tiloissa, jos hänellä on esimerkiksi jokin
fyysinen vamma.

HAKUPROSESSIN SAAVUTETTAVUUS
• Hakumateriaalin, lomakkeiden yms. tulisi
noudattaa saavutettavuusdirektiivin
raameja. Tällöin hakuun liittyvät materiaalit,
sivustot ja tavat ovat selkeitä ja
ymmärrettäviä, ja niitä voi käyttää myös
apuvälineillä.
• Hakijalla voi olla mahdollisuus saada
yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen.
– Tämä tarkoittaa useimmiten
mahdollisuutta käyttää tietokonetta, saada
lisäaikaa tai koekysymykset paperilla muita
suuremmalla fontilla.

Kuva: Lyseon alakäytävän portaat, 2013, kuvaaja
Pekka Helin / Keski-Suomen museo, CC BY-ND 4.0

• Hakuvaiheessa on saatava tietoa, miten
näitä järjestelyjä haetaan.

VALINTAKOKEEN SAAVUTETTAVUUS
• Valintakoetilanteessa voidaan ottaa huomioon seuraavia
saavutettavuuteen liittyviä asioita:
– Tilat ovat saavutettavat: esteetön kulku, pyörätuolipaikat, hyvä
valaistus
– Valintakoetta valvovat henkilöt on perehdytetty myös
saavutettavuuskysymyksiin ja yksilöllisiin järjestelyihin. Tällöin
kaikki tietävät miten toimitaan, eikä enää koetilanteessa
tarvitse järjestellä asioita.
– Hakijan saama oikeus yksilöllisiin järjestelyihin toteutuu!

• Usein voi olla helpointa koota erityisjärjestelyjä saavat
hakijat samaan tilaan. Tällöin esimerkiksi lisäajan tarve
voidaan taata ilman, että monissa eri tiloissa ollaan
valvomassa lisäaikaa saaneita hakijoita.
Kuva: Valintakokeet 1980-luvulla / Aaltoyliopiston kuvatietokanta Raami,
Taideteollinen korkeakoulu, CC BY 4.0

OPISKELIJAVALINNAN TULOKSET JA
OPINTOJEN ALOITUS
• Opiskelijavalinnan tuloksien on oltava saavutettavassa muodossa. Sähköiset järjestelmät ja
Opintopolku-palvelu mahdollistavat tämän nykyään hyvin.
– Ei enää paperisia listoja portaiden yläpäässä!

• Hakijan tullessa valituksi hänen tulisi saada jo ennen opintojen ja orientaation alkua tietoa
mahdollisuudesta yksilöllisiin järjestelyihin. Siksi tästä onkin tärkeää liittää maininta materiaaliin,
jota opiskelupaikan saanut opiskelija saa.

