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Verkkokeskustelijat korkeakoulutuksen tuntemattomalla polulla: tie akateemiseksi vie aina lukioopintojen kautta?
Abstrakti
Nykyisessä tietoyhteiskunnassamme erilaiset mediat rakentavat aktiivisesti kuvaamme
todellisuudesta. Älylaitteiden maailmaan syntyneet nuoret eli diginatiivit etsivät erityisesti
sosiaalisesta mediasta tietoa erilaisista opintopoluista toiselta asteelta korkeakoulutukseen. Tämän
tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisen kuvan verkkokeskustelu, eräs sosiaalisen
median ilmentymä, rakentaa niistä mahdollisista opintopoluista, joita pitkin voi hakeutua
opiskelemaan eläinlääkäriksi. Tutkimuksessa selvitettiin, millaista keskustelua kahdella internetin
keskustelupalstalla käytiin Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijaksi
pääsemisestä. Vertailua varten tarkasteltiin sitä opinto-ohjaukseksi tarkoitettua virallista viestintää,
jolla eläinlääketieteellinen tiedekunta omilla verkkosivuillaan tiedottaa eläinlääkäriopinnoista ja
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opiskelemaan hakeutumisesta sekä ohjaa käyttämään Opintopolku-palvelua. Lisäksi tarkasteltiin,
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millä tavoin Opintopolku-palvelu puolestaan ohjaa sivustollaan eläinlääkäriopinnoista
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kiinnostunutta hakijaa. Verkkokeskustelussa painottuivat lukio-opinnot ja Opintopolku-palvelu
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ohjasi palvelun käyttäjiä vaihtoehtoisillekin opintopoluille. Hakijan on osattava lukea kriittisesti
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verkkokeskustelua ja yhdistellä erilaisista tietolähteistä saamaansa tietoa.
Asiasanat: diginatiivi, eläinlääkäri, keskustelu, korkeakoulutus, media, opintopolku

Media, diginatiivit ja diginatiivien opintopolut
Tietoyhteiskunnan ihminen elää kauttaaltaan medioituneessa kulttuurissa (Herkman 2007, 39).
Sellaista yhteiskuntaa kutsutaan myös mediayhteiskunnaksi. Jo 1980-luvulla havaittiin, että mediat
tuottavat teksteissään kapitalistisen yhteiskunnan mukaisia hallitsevia, muut selitykset poissulkevia
merkityksiä (Hall 1980, 117–118). Media ei ainoastaan välitä neutraalia tietoa, vaan pyrkii myös
luomaan yhteisöllisyyttä ja siten muokkaamaan sosiaalista todellisuutta (Huhtala & Hakala 2007;
Sjöman 2017). Erityisesti joukkotiedotusvälineillä on historian saatossa ohjailtu sitä, millaisia
mielipiteitä ihmisille muodostuu (Wiio 1970, 21, 27) ja minkälaisissa puitteissa näitä merkityksiä
tulkitaan (Brookfield 1995, 257). Medialla on katsottu olevan sosiaalista todellisuutta muokkaava
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roolinsa, kun ihmiset muodostavat mielipiteitään ja käsityksiään esimerkiksi yritysjohtajien
johtajuus -ja julkisuuskuvasta (Sinervo 2012), sosiaalityöntekijän julkisuuskuvasta (Hirvelä 2013)
tai eläinlääkärin työstä (Helminen 2009; Koskinen 2008).

Tietäminen ja tieto ovat olemassa ihmisten välisissä suhteissa, joissa käytetty kieli muokkaa ja
ylläpitää yhteisön jäsenten yhteistä käsitystä todellisuudesta (Berger & Luckmann 1966/1994).
Henkilökohtainen mielipiteiden vaihto onkin joukkotiedotusta tehokkaampi keino mielipiteiden ja
asenteiden muuttajana (Wiio 1970, 45). Valtamedian ja poliittisten toimijoiden ohella vastamediat
osallistuvat vaihtoehtoisten todellisuuskuvien rakentamiseen (Sjöman 2017). Mediat ovat
hyödyllisiä, koska ne tarjoavat vaihtoehtoja yhdenmukaistavaa massoittumista ja totalitarismia
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vastaan (Vattimo 1989/1991, 17–20, 35), ja tukevat Wiion (1970, 41) havaitsemaa ihmisten
taipumusta valikoida tiedoista itselleen miellyttävimmät ja hyödyllisimmät. Vaarana on kuitenkin,
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että todellisuus muodostuu liikaa vain siitä kuvitelmasta, jota mediat meille tarjoavat (Vattimo
1989/1991). Medioituneessa arjessa on yhä enemmän sisältöjä, joiden todenperäisyys on
kyseenalainen (Sjöman 2017). Tämä on erityisen tärkeää ottaa huomioon sosiaalisen median
kriittisessä tutkimuksessa, jossa sosiaalisella medialla tarkoitetaan Kaplanin ja Haenleinin (2009,
565) määritelmän mukaisesti kaikkia niitä erilaisia sovelluksia, jotka mahdollistavat mielipiteiden,
näkemysten ja kokemusten jakamisen.
Sosiaalinen media on nuorten media. Toimiminen sosiaalisessa mediassa – erityisesti kuvien
tuottajana ja jakajana – on lukiolaisten yleisintä visuaalista toimintaa (Juntura 2016). Tämän hetken
lukioikäiset edustavat sitä sukupolvea, joka on syntynyt erilaisten älylaitteiden maailmaan. Heitä on
kutsuttu diginatiiveiksi tai Google-sukupolveksi. Diginatiivin käsitteen kehittäneen Prenskyn (2001,
1–2) mukaan tämä sukupolvi rakentaa maailmansa nopean tiedonvälityksen avulla. Diginatiivit
vastaanottavat tietoa nopeasti, koska he ovat siihen tottuneita ja he pitävät monimuotoisesta
tiedonhausta päällekkäisine ja yhtäaikaisine tehtävineen (Prensky 2001, 2). Tämä on tietenkin koko
ikäluokkaa koskeva yleistys, jota on myös kritisoitu. Kuten Mertala (2018, 18) kannanotossaan
ilmaisee, 2000-luvun alussa luotu määritelmä ei viittaa nykyisiin korkeakouluhakijoihin, vaan 1970ja 1980-lukujen taitteessa syntyneeseen sukupolveen, joka on jo työelämässä. Kolin (2016, 5)
mukaan diginatiivien määrä on kuitenkin vähäinen ainakin yrityselämässä, sillä monella yrittäjällä
ei näyttäisi olevan tarvittavaa osaamista sähköisten välineiden tai kanavien hyödyntämiseen.
Lapsilla ja nuorilla ei olekaan sen enempää tiedonhakutaitoa tai taitoa kriittiseen ajatteluun kuin
aiemmillakaan sukupolvilla (Mertala 2018, 18). Tutkimuksissa on havaittu, että toimistoohjelmistojen käyttötaitojen opettaminen on tarpeellista myös diginatiiveiksi kutsutulle
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sukupolvelle (Sokura 2016) yleistä medialukutaitoa ja digitaaliseen kulttuurin kasvattamisen
tärkeyttä unohtamatta (Kupiainen 2013).

Nuorten medioiden käyttö on pirstaleista ja se suuntautuu yksilöllisesti itselle tärkeiden kanavien
seuraamiseen (Tammi 2016). Medioiden käyttäminen tiedon etsimiseenkin on entistä
yksilöllisempää (Sjöman 2017). Tiedon tarve oletettavasti kasvaa koulutuksen strategisissa
nivelvaiheissa, siis siellä, missä siirrytään koulutusasteelta toiselle. Viime hetken päätökset jatkoopintoihin hakeutumisesta voivat perustua puutteelliseen tietoon, koska aika tiedon etsimiseen on
loppunut kesken (Garam & Ahola 2001, 27). Yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta
koulutuspaikan jo saaneista 59 prosenttia on arvioinut, että heillä on ollut heikosti tietoa
koulutuksensa sisällöistä (Vuorinen & Valkonen 2005). Internetin merkitys koulutusvaihtoehtojen
ja -valintojen tietolähteenä on lisääntynyt (Garam & Ahola 2001), mutta korkeakoulutukseen
hakijat ovat käyttäneet www-sivujen lisäksi lähteenään ensisijaisesti valintaoppaita ja -esitteitä sekä
jossakin määrin opinto-ohjaajia ja ystäviä (Vuorinen & Valkonen 2005, 34–35). Enemmän tietoa
hakijat olisivat kaivanneet esimerkiksi siitä, millaista korkeakouluopiskelu on käytännössä
(Vuorinen & Valkonen 2005, 44).

Yliopistoissa opiskelevat eroavat entistä enemmän toisistaan iältään, kokemuksiltaan,
motivaatioltaan, sosioekonomiselta asemaltaan ja kulttuuriselta taustaltaan (Haapamäki 2017;
Honkimäki 2001, 101; Mikkonen 2013, 114; Nori 2011; Uusitalo & Korhonen 2012).
Korkeakoulutukseen, erityisesti yliopistoon, on hakeuduttu pääasiassa perinteisen lukioväylän
kautta. Opetus -ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmän raportissa (2019)
näkyy, että tätä sidosta halutaan entisestään voimistaa. Kivisen, Aholan, Hedmanin, Kaipaisen ja
Silvennoisen (2001, 14) mukaan jo ennen uutta yliopistolakia ja koululainsäädäntöä muilla kuin
ylioppilailla oli periaatteessa mahdollisuus hakeutua korkeakoulutukseen, mutta heidän osuutensa
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oli hyvin pieni. Kivisen tutkimusryhmässä havaittiin tämän osuuden nousua vasta vuonna 1999,
jolloin uusista korkeakouluopiskelijoista kuusi prosenttia oli edennyt ammatillista koulutusväylää
pitkin korkeakouluun. Ammatillista reittiä korkeakoulutukseen edenneet ovat olleet
ylioppilastaustalla pyrkiviä varmempia päätöksestään hakeutua korkeakoulutukseen (Vuorinen &
Valkonen 2005, 28) ja he ovat käyttäneet ylioppilaita vähemmän koulutusvalintaansa tukevia
tietolähteitä (Vuorinen & Valkonen 2005, 37). Heidän tasa-arvoiset oikeutensa korkeakoulutukseen
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puhuttavat erityisesti nyt, kun ylioppilastutkinnon asema valinnoissa tulee voimistumaan (Haltia,
Jauhiainen & Isopahkala-Bouret 2017).

Viimeisimmän EUROSTUDENT-tilaston mukaan 18 prosenttia korkeakouluopiskelijoista on
suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon (Potila,
Moisio, Ahti-Miettinen, Pyy-Martikainen & Virtanen 2017, 30). Nuorisobarometrin (Pekkarinen &
Myllyniemi 2017, 13) mukaan 62 prosentilla yliopisto-opiskelijoista on ylioppilastutkinto ja 17
prosentilla ammattikorkeakoulututkinto. Vain yhdellä prosentilla on toisen asteen ammatillinen
tutkinto. Ammatillisella tutkinnolla kuitenkin haetaan yliopistoon. Vuonna 2015 hakijoista 12
prosentilla oli ammatillinen tutkinto aikaisempana tutkintonaan. Se tarkoittaa 3882 ammatillisen
tutkinnon suorittanutta hakijaa enemmän kuin vuonna 2010. (Vipunen 2018a). Vipunen –
opetushallinnon tilastopalvelusta käy myös ilmi, että ammatillisella tutkinnolla yliopistoon
hakevien määrät ovat kasvaneet vuosittain aikavälillä 2011–2015. Hakijamäärät ovat samassa
suunnassa nuorisobarometrin haastatteluaineiston tuloksiin nähden, joiden mukaan ammatillisen
tutkinnon suorittaneista tai sitä suorittavista 10 prosenttia ilmoittaa haluavansa jatkaa yliopistoopintoihin (Pekkarinen & Myllyniemi 2017, 51).

Vipunen – opetushallinnon tilastopalvelun koulutusalakohtainen raportti (Vipunen 2018b) kertoo,
että ammatillisella tutkinnolla haetaan eniten kasvatustieteelliseen ja yhteiskuntatieteelliseen
yliopistokoulutukseen. Vuonna 2015 kasvatustieteelliseen koulutukseen hakeneista 15 prosentilla
(2619 hakijaa) ja yhteiskuntatieteelliseen koulutukseen hakeneista 12 prosentilla (2100 hakijaa) oli
ammatillinen tutkinto. Hakijamäärällä mitattuna kaikkein vähiten ammatillisella tutkinnolla haettiin
eläinlääketieteelliseen (120 hakijaa) ja hammaslääketieteelliseen koulutukseen (138 hakijaa).
Suhteet ovat pysyneet samanlaisina vuosien 2010–2015 välisellä tarkastelujaksolla. Ammatillisen
väylän kautta hakukelpoisuuden hankkineet ovat kuitenkin menestyneet muita hakijoita heikommin
yliopistojen valinnoissa, ellei heillä ole ollut myös ylioppilastutkintoa (Nori 2011, 107). Vipunen –
opetushallinnon tilastopalvelun haku- ja valintatiedot (Vipunen 2018c) esimerkiksi osoittavat, että
vuonna 2017 eläinlääketieteelliseen koulutukseen haettiin Suomessa suoritetun ylioppilastutkinnon
perusteella (671 hakijaa), Suomessa suoritetun korkeakoulututkinnon perusteella (73 hakijaa),
Suomessa suoritetun ammatillisen perustutkinnon, kouluasteen, opistoasteen tai ammatillisen
korkea-asteen opintojen perusteella (65 hakijaa), Suomessa suoritetun ammatti -tai
erikoisammattitutkinnon perusteella (27 hakijaa) tai lukion oppimäärän ja ammatilliset opinnot
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yhdistävällä kaksoistutkinnolla (22 hakijaa). Samana vuonna paikan eläinlääketieteen opinnoissa
vastaanotti 67 ylioppilasta (10 % kaikista hakeneista ylioppilaista), yhdeksän jo korkeakoulutettua
(12 % korkeakoulututkinnon suorittaneista hakijoista), yksi ammatillisen perustutkinnon,
kouluasteen, opintoasteen tai ammatillisen korkea-asteen suorittanut (1,5 % omasta
hakijaryhmästään), yksi ammatti -tai erikoisammattitutkinnon suorittanut (3,7 % kaikista kyseessä
olevan tutkinnon suorittaneista hakijoista) ja kolme kaksoistutkinnon suorittanutta (14 % kaikista
kaksoistutkinnon suorittaneista hakijoista) (Vipunen 2018c).

Yliopistolain (558/2009) 37 § määrittää, että yliopisto-opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, joka on
suorittanut 1) ylioppilastutkinnon, 2) ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai
erikoisammattitutkinnon. Tämä takaa jatko-opintokelpoisuuden myös ammatillisen perustutkinnon
suorittaneille. Korkeakoulukentällä on tutkittu opiskelijaksi aikovien nuorten koulutustoiveita ja suunnitelmia (Garam & Ahola 2001; Pekkarinen & Myllyniemi 2017) ja valintapäätöksen apuna
käytettyjä tiedonlähteitä (Vuorinen & Valkonen 2005). Korkeakouluopiskelijoiden sukupuolesta,
sosioekonomisesta taustasta, toimeentulosta ja asumismuodosta sekä opintojen etenemisestä on
esitetty tilastotietoa, joka perustuu hallinnolliseen rekisteriaineistoon (esimerkiksi Potila ym. 2017)
ja opiskelijoille itselleen suunnattuihin kyselyihin, esimerkiksi opiskelijabarometri 2014 (Villa
2016) ja nuorisobarometri (Pekkarinen & Myllyniemi 2017). Tutkimusten viitekehyksissä on
kuitenkin sivuutettu median sosiaalista todellisuutta muokkaava rooli tilanteessa, jossa nuoret
etsivät tietoa koulutusmahdollisuuksistaan esimerkiksi sosiaalisen median kanavilla. Tämän
tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata, millaista informaatiota mielenpiteiden ja tiedon vaihdon
sallivilla kanavilla on tarjolla, ja onko se linjassa yliopistolain sallimien vaihtoehtoisten
opintopolkujen kanssa. Tutkimus keskittyy selvittämään, minkälaisen kuvan media, erityisesti
sosiaalisen median verkkokeskustelu, rakentaa niistä mahdollisista opintopoluista, joita pitkin voi
hakeutua opiskelemaan eläinlääkäriksi.

Keskustelupalstat ja verkon virallinen opinto-ohjaus sekä niiden
analyysi
Nuorelle sukupolvelle on luonnollista käyttää internetiä silloin, kun he haluavat etsiä tietoa itseään
kiinnostavista asioista. Henkilökohtainen mielipiteiden vaihto internetin keskustelupalstoilla on
heille luonteva tapa vaikuttaa ja tulla vaikutetuiksi. Osa tämän tutkimuksen aineistosta kerätiin

Oikeutta eläimille -järjestön internet-sivuillaan ylläpitämältä keskustelupalstalta, jonka
eläinoikeusfoorumilla keskustellaan muiden aiheiden ohella eläinlääkäriopinnoista. Isona
eläinlääkäriksi? -nimistä keskusteluosiota tarkasteltiin osana tutkimusta, koska se oli tullut
kirjoittajalle tutuksi aikaisempien eläinlääkärin työn julkisuuskuvaa koskevien tutkimusten kautta.
Keskusteluosio täyttää sosiaalisen median tunnusmerkit, koska siellä eläinlääkäriopinnoista
haaveilevat vaihtavat mielipiteitä tai kyseisiä opintoja jo suorittavat jakavat opiskelijaksi
hakemiseen ja opiskelemiseen liittyvää tietoa. Kuten sosiaalisessa mediassa yleensäkin, täällä
keskustellaan nimimerkkien suojissa tai ainoastaan etunimellä. Keskustelualue oli aktiivinen ja
avoinna vuonna 2017, vaikka viimeinen viesti oli lähetetty vuonna 2011.

Toisella samanlaisella sosiaalisen median keskustelupalstalla, Suomi24-foorumilla, keskustellaan
myös eläinlääkäriopinnoista. Täydentävää keskusteluaineistoa kerättiin täältä, koska ideologisesti
värittyneellä oikeutta eläimille -järjestön keskustelupalstalla oli vähemmän keskustelijoita ja
ainoastaan 64 viestiä. Yleisemmällä ja ideologisesti neutraalimmalla Suomi24-foorumilla oli 110
aihepiiriä käsittelevää viestiä vuosien 2005–2016 välisenä aikana. Keskusteluun Suomi24foorumilla osallistui nimimerkkejä käyttäen yläaste -ja lukioikäisiä, jopa yksi viidesluokkalainen.
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Mukana oli myös biologian, eläinlääketieteen, lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoita.
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Kaikki vielä opiskelupaikasta haaveilevat halusivat opiskella eläinlääkäriksi. Lisäksi perusasteen ja
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toisen asteen opiskelijat halusivat hakea tietoa omista opiskelijaksi hakeutumisen
mahdollisuuksistaan ja saada toisiltaan vertaistukea oikeiden ainevalintojen tekemiseen toisen
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asteen koulutuksessaan.

Oletettavasti aineistona käytetyissä keskusteluissa on mukana juuri niitä 1970- ja 1980-lukujen
taitteessa syntyneitä, joihin Prensky on diginatiivin määritelmässään viitannut, mutta myös heidän
jälkeensä syntyneitä ikäluokkia. Tutkimusta ei tehty vain diginatiivien, jo keski-ikäisinä pidettyjen
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sukupolvien näkökulmasta, vaan tunnistettiin diginatiivisuutta kohtaan esitetty kritiikki ja otettiin
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mukaan myös nuoremmat sukupolvet ja ne nuoret, joita ei pidetä tai jotka eivät itse pidä itseään
diginatiiveina. Koska keskusteluissa on mukana sekä niitä, jotka ovat jo vastaanottaneet
opiskelupaikkansa, että niitä, jotka vasta haaveilevat opintopaikasta, keskustelijoilla on erilaista
omaan statukseensa liittyvää kokemusperäistä tietoa. Opiskelijaksi ottamisesta säätävä yliopistolaki
ei ole vuosien varrella muuttunut, mutta koulutuskohtaisissa pääsyvaatimuksissa on
valintakoemateriaalia koskevia muutoksia, joten jo opiskelijaksi hyväksytyillä saattaa olla vain
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oman hakuprosessinsa aikaan voimassa ollutta tietoa, joka on jo vanhentunut. Tarpeeksi vanhat
opiskelijat eivät ehkä tiedä esimerkiksi, että vuoden 2017 valintakoe ei perustunut erikseen
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valintakoetta varten opiskeltavaan oppikirjaan, joka poistui vaatimuksista jo vuonna 2012, vaan
lukion opetussuunnitelman mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin kursseihin sekä
valtakunnallisiin syventäviin kursseihin.

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta tiedottaa opiskelumahdollisuuksista omalla
verkkosivullaan. Koska eläinlääketieteellinen tiedekunta Opiskelijaksi-sivullaan ohjaa hakijaa
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tekemään hakemuksen vuonna 2014 korkeakouluhauissa käyttöön otetussa Opintopolku-palvelussa,

Poistettu: , jonne ohjautuu hakemalla ensin tietoa Helsingin
yliopistosta

tämän palvelun tarjoama virallinen opiskelua ja hakemista koskeva informaatio otettiin mukaan
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tutkimuksen uudemmaksi ja vertailun mahdollistavaksi aineistoksi. Opetushallituksen ylläpitämä
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Opintopolku-palvelu on sähköinen palvelukokonaisuus, joka tarjoaa palveluita elinikäisen ja
yksilöllisen opintopolun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opintopolku löytyy myös nuorten
käyttämästä Instagramista (@opintopolku_studieinfo). Palvelu edustaa virallisen tahon antamaa
digitaalista opintoneuvontaa, joka on linjassa nykyisten digiajan vaatimusten kanssa. Olettavasti
Opintopolku-palvelu on myös sellainen media, jonka muutkin kuin yliopistoon hakevat nuoret
tuntevat, koska sen kautta hakeudutaan korkeakoulutuksen ohella ammatilliseen ja
lukiokoulutukseen sekä perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen.

Aineistoa käsiteltiin poistamalla ensin tarkastelluista keskusteluista kaikki erilaisiin opintopolkuihin
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kuulumaton keskustelu. Tällaista aineiston puhdistamista ei tarvinnut tehdä viralliselle, yliopiston ja
Opintopolku-palvelun tarjoamalle aineistolle. Aineisto jaettiin teemoihin sen mukaan, käsiteltiinkö
keskustelussa tai virallisessa opintoneuvonnassa lukiokoulutusta vai ammatillista koulutusta. Sen
jälkeen etsittiin kuvailevaa sisällönanalyysiä hyväksi käyttäen, millaisia asioita näiden teemojen
puitteissa tuotiin eksplisiittisesti näkyviin. Koska Huhtalan ja Hakalan (2007) sekä Sjömanin (2017)
viitoittamassa viitekehyksessä on uskottavaa, että mediateksti muokkaa todellisuuskäsitystä
kaikkien mediakulttuuriin osallistuvien mielessä, tutkimus keskittyi käsittelemään sitä, minkälaisen
yhteisesti jaetun kuvan media erilaisista ja vaihtoehtoisista opintopoluista rakentaa. Ruohoniemi ja
Haga (2006) ovat jo tutkineet sitä, minkälainen käsitys eläinlääketieteen opinnoista ja eläinlääkärin
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ammatista yksittäisten opintoihin hakeneiden ja abiturienttimiesten mielessä muodostuu ja mikä
siihen vaikuttaa.

Poistettu: , on jo tutkittu toisaalla (Ruohoniemi & Haga
2006)

Median tuomaa ja yhteisön luomaa
Isona eläinlääkäriksi? -keskusteluosion viesteistä 47 prosenttia käsitteli tämän tutkimuksen kannalta
olennaisia asioita eli tiedekunnan valintakoetta ja sitä ennen tehtäviä ainevalintoja. Kysymys oli
nimenomaan lukion ainevalinnoista ja lukion käymisestä itsestään selvänä oletuksena (”eiks
eläinlääkäriks tarvi käydä lukio?”, ”Lukiossa tärkeetä on…”, ”Ja välillä olen ajatellut yrittää, mutta
kannattaako kahlata läpi juuri niiden kaikkein vaikeimpien aineiden, pitkän matikan, kemian,
biologian…”). Toiset uskoivat lukion arvosanoilla olevan merkitystä (”lukiosta huonoil arvosanoil
ei tee mitään, et mun haave meni siinä?”), mutta toiset tiesivät jo omasta kokemuksestaan
eläinlääketieteen opiskelijoina, että ”virallisesti muilla arvosanoilla ei ole paskaakaan väliä” ja ”ei
sitä lukiota tarvitse noin vakavasti ottaa”.

Suomi24-foorumilla 72 prosenttia viesteistä käsitteli eläinlääketieteen opintoihin pyrkimistä ja
opiskelijavalinnassa painotettavia aineita sekä kouluarvosanoja. Lukion tiedettiin antavan valmiudet
eläinlääkärin jatko-opintoihin (”Lukio varmaankin pakollinen tai ainakin suotava?”, ”itse olen
miettinyt mitä kannattaisi painottaa ja ottaa pitkänä lukiossa”) ja tätä käsitystä vahvistivat
keskusteluun osallistuvan lääkäriksi opiskelevan ohje ”opiskele huolella keskittyen lukiossa pitkä
fysiikka ja kemia” sekä hammaslääkäriopiskelijan vastaväitteet kumoava lause ”pitää suorittaa
ylioppilastutkinto eli lukioon siis”. Opinto-ohjaajien kerrottiin sanoneen, että ”matikka, fyssa ja
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kemma pitää ottaa pitkinä.” Toisaalta keskustelijoilla oli muutakin tietoa: ”Lukio on tosiaan suotava
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mutta ei pakollinen. (Mutta monta kertaa parempi vaihtoehto kuin esim. eläinten hoitaja tutkinto tai
mitä niillä on ammattikoulun puolella.)”, ja joku osasi kyseenalaistaakin asian (”onko pakko käydä
lukio että pääsee eläinlääkkikseen? minkä muun koulun kautta voi käydä?”, ”tietääkö joku onko
fysiikka, kemia ja biologia pakko kirjoittaa mikäli mielii eläinlääkikseen?”).

Sekä uudemmissa että vanhemmissa keskusteluissa korostettiin lukion merkitystä. Nimimerkki
”wanhempi opiskelija” vuonna 2005 myönsi, että ”lukio on tosiaan suotava, mutta ei pakollinen”
painottaen kuitenkin sitä, mitä kaikkea lukiossa kannattaa opiskella. Toinen asiantuntevasti
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kirjoittava <3-nimimerkki muistutti vuonna 2010, että ”vain lukion YO kirjoitukset painaa”.
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Keskustelupalstalla kysyttiin vuonna 2011 myös ”kumpi on tärkeämpi: se pääsykoe vai
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ylioppilastodistus?” aivan kuin ylioppilastodistukselle ei olisi olemassa vakavasti otettavia
vaihtoehtoja. Nimimerkki ”perusteekkari” ohjeisti vuonna 2011 tekemään opiskelupaikan
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varmistamisen kannalta oikeita valintoja (”valitse lukiossa seuraavat:…”). Vielä peruskoulussa
opiskeleva tuntui vuonna 2012 huolestuneen koulujen eroista kysyessään, ”onko sillä väliä mihin
lukioon menee?”. Lukio piti pintansa vielä vuoden 2014 keskusteluissa, joissa sen todettiin olevan
ainoa mahdollinen vaihtoehto (”Kyllä yleissääntö on, että jos yliopistoon haluat niin lukio on paras
vaihtoehto”, ”kokopäiväinen lukio on paras mahdollinen vaihtoehto jatkokoulutuksen kannalta”).

Keskustelupalstan uudemmissa viesteissä (vuodesta 2011 eteenpäin) alettiin käydä keskustelua
kaksoistutkinnosta (”Hei sitä mä vaa kysyisin että jos käy kaksoistutkinnon Ypäjän hevosopistoll, ni
onk sit mahis päästä eläilääkikseen?”, ”aion mennä lukioon, mutta oisko kaksoistutkinto
eläintenhoitajasta parempi?”, ”mahtaisikohan laborantti kaksoistutkinnosta olla hyötyä jos aion
pyrkiä eläinlääketieteelliseen?”). Toiset osasivat myös varmistella mahdollisuuksiaan (”oon aika
paljon ottanu selvää mitä vaaditaan eläinlääkikseen pääsemisessä, joten siks tuon lukion oon
valinnu. … ekana hakutoiveena oli Iisalmen ammattiopisto, eläintenhoitajan perustutkinto, mutta
valitsin myös lukion siihen, eli siis kaksoistutkinnon suoritan jos pääsen sinne ja toisella sijalla oli
pelkkä lukio.” Tämä oli erään toisenkin hakijan tavoitteena. Eräs keskustelija myös muistutti, että
”Lukio ei ole PAKOLLINEN. Yhtä hyvin voit hankkia ammatillisen koulutuksen ja hakea
pääsykoekiintiössä. Mutta lukio kannattaa ehkä siinä suhteessa, että voit opiskella siellä jo fysiikan
ja kemian kunnolla.” Kaikki keskustelijat eivät tosin uskoneet ammatillisen koulutuksen tuottamaan
jatko-opintokelpoisuuteen (”kyllä yleissääntö on, että jos yliopistoon haluat niin lukio on paras
vaihtoehto. Ei niillä amiksen tiedoilla ole pahemmin mitään tekemistä yliopistossa opetettavien
asioiden kanssa.” ja ” kokopäiväinen lukio (ei kaksoistutkinto) on paras mahdollinen vaihtoehto
jatkokoulutuksen kannalta. …En usko, että laborantin tutkinnosta (tai muustakaan ammattikoulun
tutkinnosta) on mitään hyötyä yliopistoon haettaessa. Parempi on siis mennä pelkkään lukioon”).

Suomi24 -foorumin keskustelussa myös ohjattiin ihmisiä tiedekunnan sivuille ja virallisen tiedon
pariin keväällä 2012 (”kaikille kyselijöille voin antaa sellaisen neuvon että parhainta ja luotettavinta
tietoa saatte kun menette vierailemaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan
sivuilla ja tutkitte VIRALLISIA lähteitä tämän typerän keskustelun sijasta.”). Helsingin yliopiston
eläinlääketieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta on kuitenkin vuodesta 2014 lähtien ohjattu
suoraan Opintopolku-palveluun eikä tiedekunnan sivuilta tai tiedekunnan sosiaalisen median
sovelluksista vuonna 2017 ollut löydettävissä sen enempää opiskelijaksi hakeutumista koskevaa
tietoa. Opintopolku-palvelun linkki aukesi sivustolle, joka vastasi useimpiin keskustelupalstoilla
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esiintyviin kysymyksiin. Ne liittyivät pääasiassa opiskeluaikaan ja -paikkaan, opintojen sisältöön,
kurssikirjallisuuden kieleen sekä lähtö- ja valintakoepisteiden laskemiseen. Tiedot
hakukelpoisuuden antavista tutkinnoista tuli kuitenkin tarkistaa yliopiston verkkosivuilta, koska
Opintopolku-palvelu viittasi vain riittäviin aikaisempiin opintoihin, jotka antavat
korkeakoulukelpoisuuden.

Riittävät aikaisemmat opinnot pystyi kuitenkin tarkistamaan myös Opintopolku-palvelusta.
Opintopolku-palvelun verkkosivusto tunnisti hakusanan ”eläinlääkäri” ja antoi hakutulokseksi 19
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koulutusvaihtoehtoa. Näistä yksi oli lukiokoulutus (Rautalammin lukion ratsastuslinja), kaksi
yliopistokoulutusta (eläinlääketieteen kandiohjelma ja kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelma)
sekä 16 ammattitutkintoon johtavaa koulutusta (eläintenhoitajan ammattitutkinto eri
suuntautumisvaihtoehtoineen, hevostalouden perustutkinto peruskoulu- ja lukiopohjaisena sekä
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maatalousalan perustutkinto). Pohjakoulutusvaatimuksena lukio tai ylioppilastutkinto mainittiin 15
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hakukohteessa (eläintenhoitaja eri suuntautumisvaihtoehtoineen, eläinlääketieteen kandiohjelma,
hevostalouden perustutkinto ja maatalousalan perustutkinto). Pohjakoulutusvaatimuksena
ammatillinen tutkinto tuli esiin 13 hakukohteessa (eläintenhoitaja eri suuntautumisvaihtoehtoineen
ja eläinlääketieteen kandiohjelma). Ammattikorkeakoulututkinnolla pystyi puolestaan hakemaan 13
hakukohteeseen (eläintenhoitaja eri suuntautumisvaihtoehtoineen ja kliinisen eläinlääketieteen
tohtoriohjelma).

Opintopolku-palvelussa kerrottiin kunkin koulutuksen jälkeisistä jatko-opintomahdollisuuksista.
Lukio-opintojen kohdalla kerrottiin, että lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto antavat yleisen
jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin. Eläintenhoitajan eri suuntautumisvaihtoehdoissa kerrottiin,
että eläintenhoitajan koulutus tuottaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Hevostalouden ja
maatalousalan perustutkinnon jatko-opintomahdollisuuksien kohdalla jaettiin tietoa ammatillisen
perustutkinnon antamasta yleisestä jatko-opintokelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin ja
yliopistoihin ja esiteltiin eräitä mahdollisia koulutusväyliä (agrologi, hortonomi, iktyonomi,
metsätalousinsinööri, ympäristösuunnittelija, maatalous-metsätieteiden kandidaatti ja -maisteri,
metsänhoitaja). Jatko-opintomahdollisuuksien joukossa ei mainittu eläinlääketieteen koulutusta.

Tutut ja tuntemattomat korkeakoulutuksen polut

Poistettu: antaa

Aineiston pohjalta voidaan todeta, että medialla on todellisuutta ylläpitävä ja muokkaava vaikutus.
Sosiaalisen median tarjoama vuorovaikutus ja henkilökohtainen mielipiteiden vaihto rakentavat
tehokkaasti nuorten kuvaa yliopisto-opiskelijaksi pääsemisestä ja yliopistossa opiskelemisesta.
Sosiaalisessa mediassa käytävään keskusteluun osallistuu jo yliopistossa opiskelevia. Heillä on
keskustelussa sellainen sosiaalinen asema, joka korostaa heidän mielipiteensä merkitystä. He ovat
opintojaan suunnitteleville nuorille tiedonlähde, joka täydentää ja jossain tapauksissa korvaa
oppilaitosten antamaa virallista opintoneuvontaa. Ystävät, vanhemmat opiskelijat ja yleensäkin
henkilökohtaiset yhteydet ovat olleet opiskelijaksi hakeutuvien tärkeitä tiedonlähteitä ennenkin
(Vuorinen & Valkonen 2005). Sosiaalisen median ansiosta virtuaalisten vertaisten merkityksen voi
uskoa kasvavan tulevaisuudessa. Opiskelunsa jo aloittaneilla on sellaista henkilökohtaista tietoa,
jota ei ole virallisessa ja kankeassa organisaatiossa ja sosiaalisen median ansiosta heillä on
mahdollisuuksia jakaa tätä tietoaan.

Sosiokonstruktionistisesti uskotaan, että tieto on ihmisten välisissä suhteissa, siellä missä ihmiset
jakavat tietoa ja muodostavat yhteistä käsitystä todellisuudesta (Berger & Luckmann 1966/1994).
Samaan aikaan mediassa on yhä enemmän sisältöjä, joiden todenperäisyys on kyseenalainen
(Sjöman 2017). Sama osin virheellinen ja puutteellinen tieto jää verkkokeskustelujen luomissa
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ihmisten välisissä suhteissa kiertämään, koska vain harvat kyseenalaistavat vanhempien
opiskelijoiden käsityksen lukio-opintojen välttämättömyydestä yliopiston pohjakoulutuksena.
Keskustelussa suorastaan halveksitaan ammattikoulutusta (”Lukio on tosiaan suotava mutta ei
pakollinen. (Mutta monta kertaa parempi vaihtoehto kuin esim. eläinten hoitaja tutkinto tai mitä
niillä on ammattikoulun puolella.)” esittämättä mitään perusteluja tälle käsitykselle. Käsitys siitä,
että laborantin tai muun ammatillisen tutkinnon suorittamisesta ei ole hyötyä yliopistoon haettaessa,
perustuu puutteelliseen tietoon ammattitutkintojen jatko-opintokelpoisuudesta. Todellisuus
muodostuu siitä kuvitelmasta, jonka media tarjoaa (Vattimo 1989/1991), mikä tässä tapauksessa
ylläpitää vallitsevaa jyrkkää jakoa ammattiin opiskelevien ja akateemisten kirjaviisaiden välillä.

Lukio-opintojen välttämättömyys tulee esiin sekä vanhemmissa että uudemmissa keskusteluissa.
Samaan aikaan pääsyvaatimukset ovat kuitenkin muuttuneet. Vanhemmat opiskelijat tietävät, että
valintakoemateriaali ei perustu pelkästään lukion oppimääriin, vaan siinä on myös lukiokurssien
ulkopuolista itsenäisesti opiskeltavaa materiaalia. Se on pohjakoulutuksesta riippumatta kenen
tahansa opiskeltavissa. Lukion merkitys pohjakoulutusvaatimuksena on uudistusten myötä
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sittemmin korostunut, koska valintakoemateriaali perustuu kokonaan lukiossa suoritettaviin
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kursseihin. Olisi siis voinut olettaa, että käsitys lukio-opintojen välttämättömyydestä olisi
korostunut uudemmissa keskusteluissa vanhempia keskusteluita enemmän. Näin ei kuitenkaan ollut
ehkä siksi, että aikojen saatossa yliopisto-opintoja on totuttu pitämään luonnollisena jatkumona
ylioppilastutkinnolle. Siitä on tullut kyseenalaistamaton itsestäänselvyys, jonka sukupolvi toisensa
jälkeen on sisäistänyt ja jonka uusiutumista edelleen tuetaan valtakunnallisella lukiouudistuksella,
jonka tavoitteena on ”kehittää lukiolaisten korkeakouluvalmiuksia ja lisätä lukiokoulutuksen
vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden ja valmiudet tuottavana
koulutusmuotona” (OKM 2019, 13).

Tässä tutkimuksessa huomio kiinnittyi pääasiassa verkossa käytävään keskusteluun, koska tässä
ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa syntyy tietoa. Korkeakoulujen opintoneuvojia ei voi
ainakaan tunnistaa nimimerkeistä sosiaalisen median keskustelupalstoilla, minkä johdosta viralliset
ja epäviralliset tiedonlähteet integroituvat huonosti keskenään. Oikeutta eläimille -keskustelupalstan
ja Suomi24-foorumin keskustelut on kuitenkin käyty suurimmaksi osaksi ennen toisenlaisen
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tietolähteen, virallisen Opintopolku-palvelun käyttöönottoa. Opiskeluaikaa ja -paikkaa, opintojen
sisältöä sekä lähtö- ja valintakoepisteiden laskemista koskevat viestit Suomi24-foorumilla ovatkin
Opintopolku-palvelun käyttöönoton (vuoden 2014) jälkeen huomattavasti vähentyneet. Nuoret ovat
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luultavasti löytäneet kysymyksiinsä vastaukset sieltä, missä on ajantasaista ja varmistettua tietoa
eikä samanlaista tarvetta henkilökohtaiselle hakuneuvonnalle ole nähtävissä kuin vielä joitakin
vuosia aikaisemmin. Opintopolku-palvelu voi olla vastaus sujuvampaan siirtymiseen toisen asteen
ja korkea-asteen koulutuksen välillä. Tätä korostetaan myös lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmän
raportissa, jossa digitaalisia alustoja, kuten Opintopolku-palvelua kehotetaan kehittämään edelleen
(OKM 2019, 10, 43).

Tietoa hakukelpoisuuden antavista tutkinnoista on saatavilla sekä yliopiston verkkosivuilla että
Opintopolku-palvelussa. Tietoa tosin joutuu jonkin verran etsimään. Sen ei pitäisi olla vaikeaa
sukupolvelle, joka on syntynyt Googlen aikakaudella. Virallisen tiedon perusteella on
muodostettavissa toisenlainenkin todellisuus, jota eivät leimaa kenenkään henkilökohtaiset intressit.
Medialukutaitoa ei kuitenkaan opita opettamatta (Kupiainen 2013). Tässä tutkimuksessa ei
perehdytty siihen, millä tavalla opinnoista tietoa etsivät nuoret mediaa käyttävät, toisin sanoen,
mistä lähteistä he ensisijaisesti tietoa hakevat, kuinka he saamaansa tietoa käsittelevät ja kuinka sen
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ymmärtävät. Edeltävässä tutkimuksessa (Sokura 2016) on havaittu, että edes yleisimpien toimistoohjelmien käyttäminen ei luonnistu diginatiiveilta noin vain itsestään. Olisikin tärkeää tutkia
lokidataa hyväksi käyttäen, millaisilla sivuilla ja millaisia reittejä pitkin korkeakouluun hakijat
navigoivat ja kokevatko he saavansa Opintopolku-palvelusta riittävästi tarpeellista tietoa.
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Olennaista on, riittävätkö heidän digitaitonsa kriittiseen sosiaalisen median lukemiseen ja usean
tiedonlähteen antaman – joskus ristiriitaisenkin – tiedon integroimiseen.
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Tarkastelemani sosiaalisen median keskustelu voi rakentaa kapeaa kuvaa niistä opintopoluista, joita
pitkin voi hakeutua opiskelemaan eläinlääkäriksi. Polku levenee hieman virallisen opintoneuvonnan
ansiosta. Virallista opintoneuvontaa ovat oppilaitoksissa annettu opintoneuvonta sekä Opintopolkupalvelun antama tieto. Sosiaalisen median ja virallisen opintoneuvonnan välittämä tieto voi olla
ristiriitaista. Jääkin hyvin paljon nuorten omalle vastuulle selvittää eri lähteiden antamat ristiriitaiset
tiedot. Lisäksi nuorten medioiden käyttö on pirstaleista ja he seuraavat usein vain tiettyjä, itselleen
tärkeitä medioita (Tammi 2016). Ihminen valitsee helposti tiedoista vain itselleen miellyttävimmät
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ja hyödyllisimmät (Wiio 1970, 41) ja tässä tapauksessa saattaa turvata selustansa hakemalla lukioon
pelkästään siksi, että muutkin tekevät niin. Ammatillista reittiä korkeakoulutukseen edenneet ovat
käyttäneet ylioppilaita vähemmän koulutusvalintaansa tukevia tietolähteitä (Vuorinen & Valkonen
2005, 37), mikä saattaisi tarkoittaa, että heillä on ollut vähemmän ristiriitaista, ammatillista
koulutusta väheksyvää tietoa. Viimeisimmän EUROSTUDENT-tilaston (Potila ym. 2017) ja
opetushallituksen tilastojen mukaan ammatillista väylää korkeakoulutukseen edenneiden määrä on
kasvanut 1990-lukuun verrattuna. Korkeakoulutus ei näyttäisikään olevan enää ammatillisesta
näkökulmasta täysin tuntematon.
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