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Lakkautetaanko 
ylioppilastutkinto? 

 
 

Vai viritetäänkö siitä  
entistä ehompi? 



Tiede-lehti 
03/2014 Riippumattomalle mittarille 

on tarvetta! 

Ruotsi lakkautti oman tutkintonsa 
reilut 40 vuotta sitten 
- takaisin saaminen on vaikeampaa,  
     vaikka toiveita olisi 
 
 



Tärkeintä on kuitenkin oppiminen! 
 
Radion ja TV:n alkuaikoina uskottiin, että niistä 
voisi tulla koko kansan yliopisto. 
 
Pian huomattiin kuitenkin erehdys.  
 
Ihmistä ei voida pakottaa kuuntelemaan tai 
katselemaan, vielä vähemmän oppimaan. 
 
(Eero Saarenheimo 1968) 

Radion ja TV:n alkuaikoina uskottiin, että niistä 
voisi tulla koko kansan yliopisto. 
 
tai katselemaan,  
vielä vähemmän oppimaan. 
 
(Eero Saarenheimo 1968) 



Ylioppilastutkinto 202? 

Tarkoituksen-  
mukainen ja  
hyödyllinen 

Luotettava ja 
toimiva 

houkutteleva, kiehtova, sähköinen – tunnistaa tulevaisuuden osaajat 
     

Lukion päättökoe 
Osa oppimis- 
      ympäristöä 
Antaa palautetta  

- kokelaalle 
- lukiolle 

Toimii opiskelijan  
      tukena, ohjaa 
 

Opiskelijavalinnat 
 -rekrytointi 

 
Osaajien etsintä  
ja tunnistaminen 
Opintomenestys 
         kehittäminen 
 

Tutkimus 
 
Tutkimuskäytön 
tehostaminen ja 
kehittäminen 

älykäs 

Jatkuvasti  kehittyvä 

Arvostettu 
KV ja kotona 

Avoin data 



Arvosanojen  
vertailtavuudesta 

Gauss vai ei-Gauss 
vai 
Gauss toisin? 
 
 
Uudistus viedään loppuun  
vuoden 2017 aikana 



L 



Reaalikoeuudistuksen jälkeen terveystiedon ja yhteiskuntaopin kirjoittaminen on 
selvästi yleistynyt. Myös lukiolaiset osaavat taktikoida! 
Useimpien muiden reaaliaineiden kirjoittajamäärät ovat laskussa. 
Matematiikan kirjoittajamäärissä on laskua. 
 
 
 
 
Kokonaismenestykseltään  
keskitasoa selvästi paremmat  
opiskelijat ovat heikompien  
kirjoittajien puuttuessa  
joutuneet tyytymään  
arvosanoihin, jotka eivät  
vastaa heidän osaamistaan  
suhteessa opetussuunnitelman  
tavoitteisiin.  



 

Lähtisinkö opiskelemaan? 
 
 

Suoravalinnan perusteella valitaan kaikki hakijat jotka saavat alla olevan taulukon perusteella yli 59 pistettä. Ylioppilastutkintotodistuksesta 
otetaan huomioon kolme ainetta: 1. matematiikka, 2. äidinkieli, 3. muu koe seuraavan taulukon mukaisesti: 

  L E M C B A 
matematiikka, pitkä 33 27 21 15 9 3 

kaikki muut 21 16 11 6 1 0 

Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon neljä (4) ainetta: 1. äidinkieli, 2 matematiikka/reaalikoe/ainereaali (paras), 3.toinen 
kotimainen kieli tai vieras kieli (paras), 4. muu aine (paras) 

  L E M C B A 
äidinkieli 10,5 9 7,5 6 4,5 3 

reaalikoe, ainereaali 10,5 9 7,5 6 4,5 3 
kaikki pitkät/laajat oppimäärät 10,5 9 7,5 6 4,5 3 

kaikki lyhyet/suppeat oppimäärät 7 6 5 4 3 2 

TTY tietojenkäsittely 

TTY kasvatustiede 

Valinnassa otetaan huomioon neljä (4) koetta jotka tuottavat hakijalle parhaat pisteet, kuitenkin niin, että yksi huomioiduista kokeista on 
äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä seuraavan taulukon mukaisesti: 

  L E M C B A 
äidinkieli 8 7 6 4 3 2 

suomi/ruotsi toisena kielenä 8 7 6 4 3 2 
reaali ja pitkään/keskipitkään 

oppimäärään perustuva koe 7 6 5 4 3 2 

lyhyeen oppimäärään perustuva 
koe 5 4 3 2 1 0 

Ty oikeustiede 



 

Entäs jos?  
 
 
Jatko-opintovalintojen tueksi: 
 
• Pelkkä ylioppilastutkinto 
• Pelkkä pääsykoe 
• Ylioppilastutkinto ja lukion päättötodistus 
• Ylioppilastutkinto ja perinteinen pääsykoe 
• Ylioppilastutkinto ja motivaatiotesti 
• Ylioppilastutkinto + pääsykoe + soveltuvuustesti 
• Ylioppilastutkinto+ motivaatiotesti+ soveltuvuuskoe 
• Pelkkä soveltuvuustesti 
 
….mahdollisuuksia riittää 
 
Korkeakoulut ja YTL pohtivat yhdessä(kin)  
erilaisia mahdollisuuksia 
 
 

Entäs jos joskus?  
 



Tutkinto kehittyy- Vieraissa kielissä tapahtuu 

● Tavoitteena saada viitekehyksen mukaiset arvosanat 
ylioppilastutkintoarvosanan rinnalle todistukseen jossain 
vaiheessa – osaamisen taitotaso tiedossa hakuvaiheessa 

 
 
 
 

Tutkimusta 
tarvitaan  

 
 
 
. 

Sähköistämisen 
myötä mahdollistuu 
suullisen kielitaidon 
mittaaminen- arvio 

2020 

Virkamiesruotsi 
lukioon vai 
ylioppilastutkintoon? 



● Äidinkielen tekstitaidon koetta uudistetaan tavoitteena 
tiedon käsittelyä ja pätevyyden arvioinnin taitoja entistä 
paremmin mittaava kokeesta.  
 

● Jotta taitoa voidaan arvioida autenttisten ja 
tietoyhteiskunnalle tyypillisten laajojen ja 
monimuotoisten aineistojen avulla, on tärkeää, että 
kokeessa voidaan hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa.  

● Äidinkielen kokeen uudistamisen ensimmäisen vaiheen 
tulokset ovat YTL:n verkkosivuilla  

∝ Tiedon valintaa ja arvioinnin taitoja. 

∝ Vad är relevant och tillförlitlig information?  
 
 

http://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Raportit_tutkimukset/tiedon_valintaa_ja_arvioinnin_taitoja_2014.pdf
http://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Raportit_tutkimukset/vad_ar_relevant_och_tillforlitlig_information_2014.pdf


Raportti ei esittele uutta äidinkielen koetta,  
vaan antaa taustatietoja, joiden varaan koe voidaan 
rakentaa 
 
Tehtävät haastoivat mm. 
- tunnistamaan paikkansa pitämättömän tiedon 
- laajan aineiston tiivistämiseen ja keskeisten 
 teemojen pelkistämiseen 
 
Kokeilun perusteella kokelailla on jonkin verran 
valmiuksia käsitellä tietoa ja arvioida sen pätevyyttä,  
mutta he ovat tottumattomia kielentämään  
havaintojaan. 
 
Työkaluja tiedon pätevyyden arviointiin on saatu, mutta niitä  
hyödynnetään varsin sattumanvaraisesti.  
 
Vastauksista välittyi, ettei opiskelijoilla ole rutiinia  
sellaisten lukustrategioiden käyttöön, joiden avulla  
he osaisivat tai uskaltaisivat nopeasti valita tehtävän  
kannalta olennaiset ja jättää huomiotta epäolennaise   
tekstit. 
 
 
 



Matematiikan kokeen uudistuminen 

Keväästä 2016 alkaen matematiikan koe tulee olemaan 
kaksiosainen:  
 Uudistuksen tavoitteena 
 on ops:n kaikkien  
 osaamistavoitteiden 
 tasapuolinen huomiointi  
 arvioinnissa 
 

 
 
● 13 tehtävää, joista valitaan 10    B1 ja B2 tehtävät 
● taulukkokirja sallittu koko kokeen ajan   erottuvat toisistaan 
● kaikki tehtävät 6 pisteen arvoisia    vaativuustasoltaan 
● A-osassa osa tehtävistä voi olla nykyistä helpompia 

  Tehtäviä 
Joista 
valitaan  Max aika apuvälineet 

A-osa 4 4 3 h taulukkokirja 

B1-osa 5 3 6 h 
laskin, 
taulukkokirja 

B2-osa 4 3 6 h 
laskin, 
taulukkokirja 

http://phasto.wordpress.com/2014/03/10/kaksiosainen-koe-luonnos-mallikokeesta/ 



Käytännön järjestelyjä 
 Matematiikan osalta: 

Tehtävävihkoissa värikoodit. A-osan vastaukset tehtäväpaperille. Jos ei millään 
mahdu, voi jatkaa vastausta erilliselle puoliarkille.  
Lisäaikaa saaneet: 
Tavallisin lisäaika on kaksi tuntia. Silloin A-osaa saa tehdä maksimissaan neljä 
tuntia ja koko koetta kahdeksan tuntia. 
 
A-osan tehtäväpaperia ei tarvitse leimata, mutta rehtorin on varmistettava että 
jokaisessa paperissa on sekä kokelaan että lukion nimi ja numero. 
 
Muuta: 
Kerrothan myös YTL:lle, jos lukion sähköpostiosoite muuttuu 
Pakkaathan suorituksen ohjeen mukaan. Kirjekuoreen AINE, taso LUKION nimi ja 
nro selvällä käsialalla. 
Siirtymäaika opsien osalta S17- tarvittaessa 
Erityisjärjestelyjä ei useimmissa tapauksissa tarvitse anoa uudelleen sähköistä 
koetta varten  
Paperikoetta ei tule saamaan erityisjärjestelynäkään 
Postitushaasteet 
 
 





Hallitusohjelman kertomaa: 
 ● Oppimisympäristöjä on modernisoitu, digitalisaation ja uuden pedagogiikan 
mahdollisuuksia hyödynnetään oppimisessa.  

  (10 v tavoite) 
● Laajennetaan oppimistapoja ottamalla käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä. 

  (Hallituksen kärkihanke) 

● Uudistetaan korkeakoulujen valintakoemenettelyä. (Hallituksen kärkihanke) 

● Lisätään toisen asteen koulutuksen ja korkea-asteen välistä yhteistyötä.  
  (Hallituksen kärkihanke) 

Välillisesti mm. 

● Digitalisaatio – toivottavasti kaikessa laajuudessaan  

● Kokeilukulttuuri – toivottavasti ketterästi  (Kokeileminen on kuin kävelemään oppimista. Siinäkin 
pitää sietää epäonnistumisia.- Anssi Tuulenmäki) 

● Esineiden internet – toivottavasti laajemmin kuin HO:ssa 



Maailma muuttuu- muutos jatkuu sekä kouluissa että 
tutkinnossa: 

 
Adaptiivinen koe? 

- Kaksi reaaliaineen koetta yhtenä päivänä? 
- Kiinan kieli ja java tutkintoon? 

- Suullinen osuus reaaliaineen kokeisiin? 
-  Yleissivistystä mittaava koe? 

- Koe/osiopankki, josta tehtävät tai osa tehtävistä aina 
tulevat?  

- Englanninkielinen tutkinto? 
- Pakollisten kokeiden määrän lisääminen? 

- Non-stop-tutkinto ? 
- Vapaa verkon käyttö kokeessa?  

- Ryhmäkoe? 
 



Darwin:  It Is Not the Strongest of the Species that Survives But the Most 
Adaptable. 
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