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Parental income and application 
decisions in post-secondary education
In 2018, the higher education institutions should no 
longer use entrance examinations that require exten-
sive preparation and, instead, evaluate prospective 
students by their general upper secondary school (i.e. 
high school) matriculation examination grades. While 
the aim of the reform is to speed up the transition of 
students from secondary to post-secondary education, 
there are concerns that the reform increases inequali-
ties between girls and boys and between students from 
different high schools.

On the other hand, the current student admission 
processes may also generate inequalities between high 
school students from high- and low-income fami-
lies. Not all students have resources to take prepara-
tion courses or cover the costs of spending gap years 
to prepare for the exam. Consequently, students from 
low-income families may either choose not to apply to 
higher education or end up choosing less selective pro-
grams. These application decisions may later affect ca-
reer opportunities and earnings prospects. However, 
this aspect of student selections processes has gained 
less attention in the public debate.

In this brief, I document differences in the application 
behaviors between newly graduated high school stu-
dents from different family income groups. The find-
ings show that students who have performed equal-
ly well on the Finnish language test in the nation-
al matriculation examination, but come from low-in-
come families are less likely to apply to universities 
and choose less selective programs than their peers 
from high-income families.

Korkeakoulujen on tarkoitus luopua pitkäkestoista val-
mentautumista vaativista pääsykokeista vuoteen 2018 
mennessä. Uudistuksen tavoite on nopeuttaa uusien 
ylioppilaiden siirtymistä korkeakouluopintoihin. Vaih-
toehtona pääsykokeille on esitetty ylioppilastutkinnon 
tuloksiin perustuvia valintoja, mutta julkisessa kes-
kustelussa ehdotus on kohdannut paljon vastustusta. 
Huolta ovat herättäneet muun muassa lukioiden väli-
set erot kertauskurssitarjonnassa ja se, että pojat suo-
riutuvat ylioppilaskirjoituksissa tyttöjä heikommin.

Toisaalta myös nykyinen opiskelijavalintajärjestelmä 
on ongelmallinen juuri tasa-arvonäkökulmasta. Kai-
killa hakijoilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia osal-
listua maksullisille valmennuskursseille tai viettää vä-
livuosia pääsykokeisiin valmistautuen. Pienituloisen 
perheen nuori voi siksi jättää joko kokonaan hakemat-
ta korkeakouluun tai jättää hakematta sellaisiin kohtei-
siin, joista olisi aidosti kiinnostunut, mutta joihin on 
vaikeaa tulla valituksi. Hakupäätökset voivat osaltaan 
vaikuttaa nuorten uravaihtoehtoihin sekä odotettavissa 
oleviin tuloihin. Tämä eriarvoisuuden näkökulma on 
kuitenkin jäänyt julkisessa keskustelussa taka-alalle.

Tässä muistiossa selvitän perheen tulotason yhteyt-
tä vastavalmistuneiden ylioppilaiden tekemiin korkea-
kouluhakupäätöksiin. Vertailen ylioppilaskirjoitusten 
äidinkielen kokeessa yhtä hyvin suoriutuneiden, mutta 
eri tuloluokista lähtöisin olevien nuorten valintoja kes-
kenään. Tulokset osoittavat, että pienituloisten perhei-
den ylioppilaat hakevat vähemmän yliopistoihin kuin 
ylioppilaat suurituloisista perheistä. Lisäksi pienitu-
loisten perheiden ylioppilaat kohdistavat hakemuksen-
sa varmemman sisäänpääsyn kohteisiin kuin suuritu-
loisten perheiden ylioppilaat.



2 ETLA Muistio • Brief     62 • 1.2.2018

herättäneet lukioiden väliset erot kertauskurs-
sitarjonnassa ja se, että pojat suoriutuvat yliop-
pilaskirjoituksissa tyttöjä heikommin. Sen si-
jaan nykyjärjestelmän häviäjät – pienituloisten 
perheiden uudet ylioppilaat – ovat jääneet kes-
kustelussa taka-alalle.

Vahvasti kilpailluilla koulutusaloilla opiskelu- 
paikan saaminen edellyttää täysipäiväistä pää-
sykokeisiin valmistautumista. Kun aikaa ei ole 
hukattavaksi ansiotyöhön, joutuvat hakijat tur-
vautumaan vanhempiensa taloudelliseen tu-
keen. Kaikilla vanhemmilla ei tätä tukea ole 
kuitenkaan antaa. Erityisen ongelmallisen ti-
lanteesta tekevät valmennuskurssit, jotka tar-
joavat hakijoille maksullista kilpailuetua pää-
sykoekoitokseen. Eurostudent VI -kyselytut-
kimuksen perusteella jo joka neljäs yliopisto-
opiskelija ja joka kahdeksas ammattikorkea-
kouluopiskelija on osallistunut valmennuskurs-
sille. Osallistuminen on ollut yleisintä vahvasti 
kilpailluilla aloilla. (OKM, 2017:37.)

Pienituloisen perheen nuori voi lopulta jättää 
joko kokonaan hakematta korkeakouluun tai 
jättää hakematta sellaisiin kohteisiin, joista oli-
si aidosti kiinnostunut, mutta joihin on vaikeaa 
tulla valituksi. Ilmiön tutkimista rajoittaa se, et-
tä hakijoiden todellisia koulutustoiveita ei voi-
da suoraan havaita. Suomen poikkeuksellisen 
kattavia rekisteriaineistoja hyödyntämällä on 
kuitenkin mahdollista selvittää vanhempien  
tulotason ja nuorten hakupäätösten välistä  
yhteyttä. Tämän yhteyden tulkinnan kannalta 
ensiarvoisen tärkeää on se, että rekisteriaineis-
toissa on myös tieto nuorten suoriutumisesta 
ylioppilaskirjoituksissa.

Vanhempien tulotason yhteys 
vastavalmistuneiden ylioppilaiden 
korkeakouluhakupäätöksiin
Omien mahdollisuuksien arviointi on erityisen 
vaikeaa uusille ylioppilaille, joilla ei vielä ole 
kokemusta pääsykokeisiin valmistautumisesta. 
Nuoren taloudellinen tilanne voi siksi sanella 
ehdot hakupäätöksille heti toisen asteen koulu-
tuksesta valmistumisen kynnyksellä.

Tutkimuksessa hyödynnän tietoja vuosien 2004 
ja 2013 välillä valmistuneista uusista ylioppi-
laista, jotka ovat suorittaneet äidinkielen ko-
keen suomeksi. Äidinkielen koe on pakolli-
nen ja siitä tyypillisesti myönnetään lisäpistei-
tä hakukohteissa, joissa osa opiskelijoista vali-

Pääsykokeet lisäävät taktikoinnin tarvetta 
hakukohteiden valinnassa
Suomessa korkeakoulut painottavat opiskelija-
valinnoissaan pääsykokeita, joilla mitataan ha-
kijoiden kykyä omaksua alakohtaista kirjalli-
suutta. Valintakoekirjallisuuden opiskelu on 
usein työlästä, ja siksi yhteen kohteeseen hake-
minen heikentää nuoren mahdollisuuksia tulla 
valituksi johonkin toiseen kohteeseen. Näin to-
teavat VATT:n tutkimusprofessori Tuomas Pek-
karinen ja johtava tutkija Matti Sarvimäki pohti-
essaan pääsykokeita parempaa tapaa valita kor-
keakouluopiskelijat (VATT, 2016:1).

Myös tilastot antavat viitteitä siitä, että hakij an 
todella kannattaa keskittyä yhteen pääsy ko-
keeseen kerrallaan. Vuoden 2016 kevään yh-
teishaussa jopa 70 % opiskelupaikan vastaan-
ottaneista tuli valituksi ensimmäiseen hakutoi-
veeseensa (OKM, 2016:37). Yhteen kohteeseen 
hakeminen tarkoittaa väis tämättä myös sitä,  
että opintojen aloittaminen hakukevättä seuraa-
vana lukuvuonna riippuu kohtuuttoman paljon 
vain yhdestä koesuori tuksesta. Vuonna 2016 
vain kolmannes uusista ylioppilaista sijoitt ui 
välittömästi jatko-opintoihin (SVT, 2016).

Välivuoden todennäköisyyteen hakija voi silti 
vaikuttaa monella tavalla. Määrätietoisen ko-
keisiin valmistautumisen lisäksi olennaista on 
etenkin se, kohdistaako hakemuksensa heikosti 
vai vahvasti kilpailtuun kohteeseen. Sisäänpää-
syn vaikeus riippuu kaikkien hakijoiden pääsy-
koesuorituksista, ja suosituilla aloilla hyviä ha-
kijoita on aina paljon. Tämä osaltaan selittää se-
kä valmennuskurssien suosiota että sitä, mik-
si toisen asteen opinnoissaan hyvin suoriutu-
neet hakijat voivat jäädä kokonaan ilman opis-
kelupaikkaa.

Kaikilla nuorilla ei ole varaa osallistua 
maksullisille valmennuskursseille tai 
viettää välivuosia pääsykokeisiin 
valmistautuen
Korkeakoulujen on tarkoitus luopua pitkä-
kestoista valmentautumista vaativista pää-
sykokeista vuoteen 2018 mennessä (OKM, 
17.8.2017). Aihetta käsittelevässä uutisoinnista 
on monipuolisesti nostettu esille uudistuksen 
hyviä ja huonoja puolia.1 Juuri tasa-arvonäkö-
kulma on kuitenkin jäänyt julkisessa keskus- 
telussa puutteelliseksi. Ylioppilastutkinnon  
tuloksiin perustuvissa valinnoissa huolta ovat 
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taan yhteispistekiintiöllä.2 Lisäksi äidinkielen 
kokeen arvosanan tiedetään ennustavan kor-
keakouluopinnoissa menestymistä (Kupiainen, 
2017).

Äidinkielen kokeessa yhtä hyvin suoriutuneil-
la ylioppilailla on ainakin yhdellä mittarilla tar-
kasteltuna samat valmiudet hakea kohteisiin, 
jotka ovat sisäänpääsyn vaikeuden suhteen eri-
laisia. Tähän ajatukseen pohjautuen vertailen 
äidinkielen kokeessa yhtä hyvin suoriutunei-
den, mutta eri tuloluokista lähtöisin olevien 
nuorten tekemiä valintoja keskenään. Tarkem-
min ottaen keskityn ylioppilaisiin, jotka per-
heen tulotasolla mitattuna kuuluvat joko  
alimpaan tai ylimpään tulokvartiiliin.3

Pienituloisten perheiden ylioppilaat 
hakevat vähemmän yliopistoihin kuin 
suurituloisten perheiden ylioppilaat
Kuvio 1 osoittaa, että erot ylimmän ja alimman 
tulokvartiilin ylioppilaiden todennäköisyydes-
sä hakea opiskelupaikkaa heti valmistumiske-
väällä ovat pieniä. Suurin osa uusista ylioppi-
laista lähettää ainakin yhden hakemuksen yli-
opistoon tai ammattikorkeakouluun riippumat-
ta perheen tulotasosta. Sen sijaan eri tuloluokis-
ta tulevat ylioppilaat suosivat eri korkeakoulu-
tyyppejä. Pienituloisten perheiden ylioppilaat 
hakevat vähemmän yliopistoihin, vaikka olisi-
vat suoriutuneet ylioppilaskirjoitusten äidin-
kielen kokeessa yhtä hyvin kuin suurituloisista 
perheistä tulevat ylioppilaat.

Pienituloisten perheiden ylioppilaat 
valitsevat varmemman sisäänpääsyn 
hakukohteita kuin suurituloisten 
perheiden ylioppilaat
Kuviossa 2 tarkastelen uusien ylioppilaiden va-
litsemien hakukohteiden sisäänpääsyn vaikeut-
ta.4 Sisäänpääsyn vaikeutta mittaan kohteessa 
aloittaneiden opiskelijoiden ylioppilaskirjoitus-
ten äidinkielen kokeen arvosanojen keskiarvol-
la. Vaikean sisäänpääsyn kohteissa kilpailu on 
kovaa ja epävarmuus opiskelupaikan saamises-
ta suuri. Siksi huomioin kunkin ylioppilaan ha-
kuportfoliosta sisäänpääsyn vaikeuden suhteen 
haastavimman hakukohteen.

Myös kuvio 2 osoittaa, että äidinkielen kokees-
sa yhtä hyvin suoriutuneiden, mutta eri tulo-
luokista lähtöisin olevien ylioppilaiden haku-
kohdevalinnoissa esiintyy eroja. Pienituloisten 
perheiden ylioppilaat hakevat kohteisiin, joissa 
aloittaneiden opiskelijoiden äidinkielen taso  
on keskimäärin heikompi kuin suurituloisten 
perheiden ylioppilaiden suosimissa kohteissa.

Edellä kuvattu yhteys vanhempien tulojen ja 
nuorten hakupäätösten välillä on luonteeltaan 
kuvaileva. Tämä tarkoittaa, että havaittuja ero-
ja hakukäyttäytymisessä voivat selittää myös 
muut perhetaustaan liittyvät tekijät kuin van-
hempien tulot. Esittämäni tulokset kuitenkin 
saavat vahvistusta asetelmasta, jossa tarkaste-
len perheen tuloissa tapahtuvan äkillisen muu-
toksen vaikutusta nuorten hakupäätöksiin.
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Vanhempien tulotason kausaalivaikutuksen 
tunnistamiseksi hyödynnän pro gradu -tutkiel-
massani tietoa yritysten toimipaikkojen lak-
kauttamisen aiheuttamista vanhempien irtisa-
nomisista. Irtisanomisten tiedetään johtavan 
voimakkaaseen ja pitkäkestoiseen tulojen ale-
nemiseen (Oreopoulos, Page ja Stevens, 2008; 
Huttunen ja Kellokumpu, 2016). Asetelman nä-
kökulmasta olennaista on myös se, että toimi-
paikan sulkeutuessa kaikki työntekijät menet-
tävät työpaikkansa. Tämä nimittäin vahvistaa 
luottamusta siihen, että tutkimusryhmä koos-
tuu laajasta kirjosta erilaisia vanhempia.

Tutkielmani tulokset osoittavat, että työpaik-
kansa menettäneiden vanhempien lapset lähet-
tävät pienemmän kokonaismäärän hakemuk-
sia ja kohdistavat ne varmemman sisäänpääsyn 
kohteisiin. Koska on epätodennäköistä, että ir-
tisanomisen seurauksena myös asenteet kou-
luttautumiseen muuttuisivat olennaisesti, voisi-
vat hakukäyttäytymisessä havaitut muutokset 
selittyä juuri perheen tulojen alenemisella. Van-
hempien irtisanomisella ei kuitenkaan ole vai-
kutusta ylioppilaan todennäköisyyteen hakea 
ainakin yhtä opiskelupaikkaa (yliopisto tai  
ammattikorkeakoulu) tai hakea ainakin  
yhteen yliopistoon.

Uusia eväitä keskusteluun opiskelija- 
valintojen uudistamisesta
Pääsykokeiden painoarvon vähentämiselle on 
olemassa monia syitä, mutta tutkimuksessani 
olen keskittynyt niistä vain yhteen. Pääsyko-

keet lisäävät taktikoinnin tarvetta hakukohtei-
den valinnassa ja siksi voivat synnyttää eriar-
voisuutta eri perhetaustoista tulevien hakijoi-
den välille. Esittämäni tulokset osoittavat, että 
perheen tulotaso on yhteydessä nuorten haku-
käyttäytymiseen myös siinä tapauksessa, että 
nuoret ovat suoriutuneet yhtä hyvin ylioppilas-
kirjoitusten äidinkielen kokeessa.

Aihepiiriin liittyvän kansainvälisen tutkimuk-
sen valossa korkeakoulujen hakujärjestelmiin 
liittyvät kustannukset vaikuttavat enemmän 
juuri alemmista sosioekonomisista ryhmistä tu-
levien nuorten koulutusvalintoihin. Esimerkik-
si Pallais (2015) tutkii Yhdysvalloissa toimeen-
pantua politiikkamuutosta, jossa korkeakoulu-
hakemusten maksua alennettiin kuudella dol-
larilla. Tutkimus osoittaa, että muutoksen jäl-
keen alemmista sosioekonomisista ryhmistä tu-
levat hakijat vastaanottivat opiskelupaikkoja 
vaikeamman sisäänpääsyn hakukohteista. Seu-
raavaksi olisi syytä selvittää, onko hakemiseen 
liittyvien kustannusten ja opiskelupaikan vas-
taanottamisen välillä yhteys myös suomalaises-
sa koulutusjärjestelmässä.

Kansainvälinen kirjallisuus on myös osoittanut, 
että koulutusalavalinnat heijastuvat nuorten 
myöhempiin työmarkkinatulemiin (Kirkeboen, 
Leuven ja Mogstad, 2016). Suomessa vastaavaa 
tutkimusta ei ole tehty, mutta eri alojen välil-
lä tiedetään olevan selviä tuloeroja. Näin ollen 
esittämäni tulokset tarjoavat uusia eväitä sekä 
keskusteluun opiskelijavalintojen uudistuksis-
ta että laajemmin mahdollisuuksien tasa-arvos-
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Viitteet
1 Uudistuksen toivotaan nopeuttavan siirtymis-
tä toisen asteen opinnoista korkeakoulutukseen. Yk-
si uudistuksen haasteista on ammatillisen perustut-
kinnon ja ylioppilastutkinnon heikko vertailtavuus. 
Ks. esim. Helsingin Sanomat 2.6.2016 ja Helsingin 
Sanomat 16.8.2017.
2 Äidinkielen kokeen voi suorittaa joko suo-
men, ruotsin tai saamen kielellä. Äidinkiele-
nään muuta kuin yhtä edellä mainituista puhu-
vien on myös mahdollista suorittaa suomi toi-
sena kielenä -koe. Esimerkiksi ruotsinkielisil-
le hakijoille on korkeakouluissa määrätty omat 
valintakiintiönsä.
3 Perheen tulotaso perustuu ylioppilaan van-
hempien yhteenlaskettuihin veronalaisiin tu-
loihin. Tulot on korjattu kuluttajahintaindeksil-
lä. Kunkin vanhemman tuloille on laskettu kol-
men vuoden keskiarvo. Tulokvartiilijaossa on 
huomioitu vai kunakin vuonna valmistuneiden 
ylioppilaiden perheet.
4 Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen si-
säänpääsyn vaikeutta hyödyntäen äidinkielen 
kokeen tarkkoja koepisteitä.

ta koulutuspolulla. Tulokset tukevat näkemys-
tä, että pääsykokeiden painoarvon vähentä- 
minen voisi parantaa mahdollisuuksien tasa- 
arvoa eri tuloluokista lähtöisin olevien hakijoi-
den välillä.

Julkisen keskustelun kannalta olennaista on se, 
että erot eritaustaisten nuorten tekemissä kor-
keakouluhakupäätöksissä tunnistetaan. Eten-
kin tasa-arvokeskustelussa tulisi jatkossa entis-
tä monipuolisemmin nostaa esille sekä vanho-
ja että uusia eriarvoisuuden muotoja. Tällä  
hetkellä hakupäätöksissä ratkaisevaa on se, 
millaisiksi nuori itse arvioi mahdollisuutensa 
tulla valituksi. Järjestelmäuudistuksen myötä 
tilanne toivottavasti muuttuu siten, että ratkai-
sevaksi tekijäksi jää hakijan aito kiinnostus  
valitsemaansa alaan.
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