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Opetus- ja kulttuuriministeriö 
lausuntopalvelu.fi 
 
 
Asia:  OKM 38/040/2016 
 
Gaudeamus igitur - ylioppilastutkinnon kehittäminen 
 

1.1 Työryhmä ehdotti, että tutkintoon osallistuvan on suoritettava äidinkielessä ja kirjallisuudessa 
järjestettävä koe sekä kolme koetta tai koeparia seuraavista: - Matematiikka - Toinen kotimainen 
kieli - Vieras kieli - Kaksi reaaliaineen koetta tai yksi reaaliaineen koe ja yksi vieraan kielen 
koe   Tutkintoon osallistuva voi lisäksi suorittaa yhden tai useamman kokeen edellä mainituista 
kokeista. 

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta? 

Puollan ehdotusta. 

Kantanne perustelut 

Esitetty malli on pitkälti nykyisen kaltainen. Malli tukee OAJ:lle tärkeitä 
kehittämistavoitteita, kuten kielten kirjoittamisen lisäämistä ja matematiikan kirjoittamisen 
lisäämistä. Kun kirjoitettavien reaaliaineitten määrää kasvatetaan, niin ei niidenkään 
kirjoittaminen ole vaarantumassa. Lausuntolomakkeen kohdassa 2 käsiteltävät esitykset 
ovat osaltaan turvaamassa laajan yleissivistyksen mittaamista ylioppilastutkinnossa. 
Yhdistelmäpari reaalikoe ja vieraan kielen koe on erikoinen yhdistelmä, johon 
suhtaudumme kriittisesti. Mikäli uuteen malliin mennään, on kehitystä tarkoin seurattava ja 
tehtävä tarvittaessa korjaavat toimet, jotta tutkinnon laaja-alaisuus yleissivistän lukion 
päättökokeena säilyy. 

2.1 Työryhmä ehdotti, että kaikkiin kokeisiin laaditaan oppiainerajat ylittäviä tehtäviä. Tehtävien 
laadinnassa otetaan huomioon myös aihekokonaisuudet. 

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta? 

Puollan ehdotusta. 

Kantanne perustelut 

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto ja siinä selvitetään lukion opetussuunnitelmassa 
määriteltyjen tietojen ja taitojen sekä lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen kypsyyden 
saavuttamista. Opetussuunnitelmia on kehitetty tähän suuntaan ja on siksi luonnollista, 
että muutos näkyy myös yo-tutkinnossa. Oppiainerajat ylittävien tehtävien tulee olla 
sellaisia, ettei opiskelijan oikeusturva tehtävissä vaarannu lukion oppiainetarjonnan tai 
opiskelijan tekemien valintojen vuoksi.   
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2.2 Työryhmä ehdotti, että tulevaisuudessa kokeiden tausta-aineistoihin voisi sisältyä myös 
materiaalia eri kielillä.  

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta? 

Puollan ehdotusta. 

Kantanne perustelut 

Lukio on yleissivistävä oppilaitos, jonka tehtävänä on antaa valmiudet jatko-opintoihin 
korkeakouluissa. Digitalisoitu yo-koe merkitsee tehtävien tausta-aineistojen 
monipuolistumista ja tulevaisuudessa internetin käyttöä (vrt. lomake kohta 7). Näiden 
tavoitteiden toteuttamiseksi on tehty esitys perusteltu. Kielitaito ei kuitenkaan saa olla se, 
joka ratkaisee menestyksen muissa kuin kielten kokeissa.  

2.3 Työryhmä ehdotti, että kokeiden laadinnassa vahvistetaan edelleen tavoitteiden mukaista 
osaamista yksittäisten sisältöjen sijaan. 

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta? 

Puollan ehdotusta. 

Kantanne perustelut 

Tavoite on oikea ja vastaa muuttuneita lukion opetussuunnitelmia. On kuitenkin 
muistettava, että laajaan yleissivistykseen kuuluu myös tietopohja, joka mahdollistaa 
soveltamisen, tiedonhaun taidot, kriittisyyden jne. Asioita on vietävä eteenpäin 
tasapainoisesti. Joskus kuultu ajatus, että tiedon merkitys vähentyisi, kun tieto on 
etsittävissä ja helposti löydettävissä, ei ole realistinen. Laaja yleissivistys motivoi ja 
mahdollistaa tiedon etsimisen, kun on ymmärrystä siitä, mitä kannattaa hakea, mikä tieto 
on tarpeellista ja mikä luotettavaa. 

On myös otettava huomioon, että (kaikkien) lukion päättövaiheessa olevien opiskelijoiden 
kognitiiviset taidot eivät riitä pelkkien soveltavien tehtävien ratkaisemiseen. Päättökokeen 
kaikkien tehtävien ratkaiseminen ei voi edellyttää vain näitä korkeimpia kognitiivisia taitoja. 
Mukana on oltava myös yksinkertaisempia, ns. perustehtäviä, eri oppiaineista. 

 

3.1 Työryhmä ehdotti, että ylioppilastutkinnon valmistumista koskevia säännöksiä täsmennetään 
siten, että niistä selkeästi ilmenee, että ylioppilastutkinnon suorittaminen edellyttää lukion 
oppimäärän suorittamista tai muiden lukiolain 18 a §:n mukaisten edellytysten täyttymistä. 

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta? 

Puollan ehdotusta. 
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Kantanne perustelut 

Ylioppilastutkinto tulee säilyttää lukion päättötutkintona ja sitä on sellaisena kehitettävä. 
Lukion oppimäärän suorittaminen on nykyisin hiukan epämääräinen asia ja kaipaisi 
täsmentämistä. Jos suoritukset koostuvat suuresta määrästä nelosen arvosanoja, ei 
kyseessä oikeastaan ole suoritus. Tästä asiasta tulisi saada yksiselitteinen ohjeistus, mikä 
helpottaisi rehtoreitten työtä.  

3.2 Työryhmä ehdotti, että kokelaat eivät enää sitovasti valitse kokeita pakollisiksi tai ylimääräisiksi 
ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkinto muodostuu muutoin nykyisen kaltaisella tavalla. 

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta? 

Puollan ehdotusta. 

Kantanne perustelut 

Ehdotus selkeyttää käytäntöjä ja sujuvoittaa tutkinnon suorittamista. 

3.3 Työryhmä ehdotti,  että kokelaan ilmoittautumista eritasoisiin kokeisiin samassa 
tutkintoaineessa ei rajoiteta. Kokelaan tutkintoon voidaan kuitenkin sisällyttää vain yksi koe 
samassa oppiaineessa. Muista kokeista kokelas saa erillistodistuksen. 

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta? 

Puollan ehdotusta. 

Kantenna perustelut 

Ehdotus mahdollistaa yksilölliset valinnat sekä parantaa näytön antamisen edellytyksiä. 

3.4 Työryhmä ehdotti, että saamen vieraan kielen kokeen tilalle kokelas voi valita myös saamen 
äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen. Tällöin saamen kielen osaamista voi osoittaa aiempaa 
joustavammin. 

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta? 

Puollan ehdotusta. 

Kantanne perustelut 

Esityksellä tuetaan saamen kielen aseman parantamista ja kulttuurin ylläpitoa. 

4.1 Työryhmä ehdotti, että erillisinä kokeina suoritetut hyväksytyt kokeet voidaan lukea hyväksi 
ylioppilastutkintoon kolmen vuoden ajan erillisen kokeen hyväksymisajankohdasta. 

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta? 

Puollan ehdotusta. 
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Kantanne perustelut 

Esitys on realistinen ja toimiva. 

4.2 Työryhmä ehdotti, että koulutuksen järjestäjä voisi periä kokelaalta maksun, mikäli kokelas ei 
olisi kyseisen koulutuksen järjestäjän opiskelija ja joka uusii tutkintoonsa sisältyvän kokeen 
ylioppilastutkinnon tultua suoritetuksi, täydentää tutkintoaan tai suorittaa erillisen 
ylioppilastutkintoon kuuluvan kokeen koulutuksen järjestäjän oppilaitoksessa. 

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta? 

Puollan ehdotusta. 

Kantanne perustelut 

Kokeiden uusiminen ja täydentäminen saattavat nykyisestä lisääntyä merkittävissä määrin 
tutkinnon käytön lisääntyessä korkeakoulujen opiskelijavaloinnoissa. Uusijoiden ja 
täydentäjien kohdentuminen eri lukioihin ei ole tasaisesti jakautuvaa, vaan se kohdistuu 
erityisesti suurempien paikkakuntien keskustan lukioihin aiheuttaen näille merkittävästi 
lisätyötä. Jotta tuo lisätyö tulisi korvatuksi, on esitys hyvä. Esityksellä myös vähennetään 
sellaista uusimista ja korottamista, jossa kokelas ei kunnolla valmistaudu, vaan käy 
katsomassa kysymykset aiheuttaen näin lukioille ja ylioppilastutkintolautakunnalle lisätyötä 
ja vähentäen itseltään suorituskertoja. Kokelasmaksun tulee olla kokelaalle kohtuullinen. 

4.3 Työryhmä ehdotti, että lukion oppimäärää suorittavalla kokelaalla tulee olla puolet lukion 
oppimäärästä tai kirjoitettavan oppiaineen pakolliset kurssit opiskeltuna voidakseen osallistua 
tutkinnon kokeisiin. Rehtori varmistaa kokelaan oikeuden osallistua tutkintoon. 

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta? 

Vastustan ehdotusta. 

Kantanne perustelut 

Onko ehdotuksen sanamuodossa virhe? Pitäisi edellyttää puolta oppimäärästä ja 
pakollisten kurssien suorittamista kirjoitettavassa aineessa. Tuntuisi erikoiselta, että 
kokelas olisi suorittanut puolet oppimäärästä, muttei esim. yhtään kirjoitettavan aineen 
pakollisista kursseista. Sinänsä rehtorin työn helpottaminen on hyvä tavoite. 

5.1 Työryhmä ehdotti, hylättyjä kokeita voisi uusia nykyisen kahden kerran sijaan kolme kertaa. 

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta? 

Puollan ehdotusta. 

Kantanne perustelut 

Kompensaation poistuessa on paikallaan lisätä uusimiskertoja. Esitetty määrä on sopiva. 
OAJ ei pidä käytännön kannalta järkevänä rajatonta uusimiskertojen määrää. 
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5.2 Työryhmä ehdotti, että hyväksytyn kokeen voisi uusia jatkossa nykyisen yhden koekerran 
sijaan kaksi kertaa. 

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta? 

Puollan ehdotusta. 

Kantanne perustelut 

Esitetty malli on hyvä. Hyväksyttyjen kokeiden suorituskerroiksi riittää tuo 1 + 2 = 3. Mikäli 
suorituskertoja olisi enemmän, olisi kokelaan valmistautuminen usein puutteellista ja turhat 
yritykset aiheuttaisivat tarpeetonta lisätyötä. Huolellinen valmistautuminen on myös 
kokelaan itsensä etu. 

5.3 Työryhmä ehdotti, että tutkinnon tultua hylätyksi, hylätyyn tutkintoon sisältyneet hyväksytyt 
kokeet voidaan sisällyttää aloitettavaan uuteen tutkintoon kolmen vuoden ajana aiemmin suoritetun 
kokeen hyväksymisen ajankohdasta. 

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta? 

Puollan ehdotusta. 

Kantanne perustelut 

- 

5.4 Työryhmä ehdotti, että hylätyn kokeen kompensaatiomahdollisuus poistetaan samalla, kun 
uusimismahdollisuuksia lisätään edellä esitetyllä tavoin. 

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta? 

Puollan ehdotusta. 

Kantanne perustelut 

Esitys tuo selkeyttä järjestelmään ja lisääntyneet uusimismahdollisuuksiin sekä kokeiden 
pakollisuuksiin esitetyt muutokset vaikuttavat siten, etteivät valmistumisen ehdot tiukkene.   

6.1 Työryhmä ehdotti, että koepäivien aikatauluja tiivistetään ottaen huomioon kokelaiden riittävä 
palautuminen, kokelasmäärät eri päivinä, eri kokeiden tyypilliset yhdistelmät ja järjestelyjen 
vaikutus kokelaiden jaksamiselle. 

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta? 

Vastustan ehdotusta. 

Kantanne perustelut 

Tiivistämistä voidaan tehdä, mutta vain rajoitetusti. Kokelaille on oltava mahdollisuus 
palautumiselle kokeiden välissä. Sellainen malli, jossa kaikki kokeet olisivat peräkkäisinä 
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päivinä, on mahdoton, vaikka sillä joku yksittäinen koulutuksen järjestäjä saisikin säästöjä 
tilakuluissa. Ylioppilaskirjoitukset ovat vaativa suoritus ja monelle kokelaalle iso ponnistus. 
Tämä on otettava huomioon ratkaisuja tehtäessä. 

6.2 Työryhmä ehdotti, että kokeiden pituus lyhennetään neljään tuntiin. Äidinkielen koe muutetaan 
yksipäiväiseksi. Kokeiden rakenne, sisältö ja laajuus mitoitetaan uuteen kestoon. 

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta? 

Puollan ehdotusta. 

Kantanne perustelut 

Ylioppilastutkinnon kokeen kehittämisessä ei lähtökohdaksi tule asettaa kokeen kestoa, 
vaan sitä kuinka koe parhaimmin mittaa lukion opetussuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamista. Tutkinnon kehittämisessä on myös otettava huomioon tutkinnon kokeiden 
käytön lisääminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. 

OAJ kannattaa kokeiden keston lyhentämistä ja mahdollisesti myös päivien lukumäärän 
vähentämistä, jos se on edellä esitettyjen reunaehtojen puitteissa perusteltua. 
Ylioppilastutkinto on vuosikymmenien kuluessa jatkuvasti paisunut kestoltaan ja vienyt yhä 
enemmän aikaa lukion työssä. Kokelaille myönnetyt jatkoajat kokeen suorittamiseen ovat 
merkittävästi lisänneet valvontojen määrää ja kasvattaneet opettajien työaikaa ilman, että 
tästä olisi saatu korvausta. Digitaalinen koe antaa mahdollisuuden kokeen sisällölliseen 
kehittämiseen siten, että sen suorittaminen on nykyistä koetta joutuisampaa. Kokeiden 
rakenne, sisältö ja laajuus on järkevää mitoittaa uudelleen. Kestoltaan lyhyempi koe olisi 
kokelaille vähemmän rasittava ja tasaisi opettajien työtaakkaa, joka on lukioissa jatkuvasti 
ollut kasvussa. Asia vaatii kuitenkin vielä harkintaa. Lyhyempi koe antaisi myös aikaa 
lukion muulle perustyölle ja vähentäisi kokelaiden stressiä. Erilaisia koemalleja tutkittaessa 
on sitten päätettävä, onko koe kestoltaan 4, 5 vai 6 tuntia. Tuleeko kaikkien aineitten 
kokeiden olla saman pituisia? 

Ylioppilastutkinnolla selvitetään lukion opetussuunnitelmassa määriteltyjen tietojen ja 
taitojen sekä lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen kypsyyden saavuttamista. Äidinkielen 
koe on ylioppilastutkinnon ainoa kaikille yhteinen koe ja sen käyttö korkeakoulujen 
opiskelijavalinnoissa on laajaa. Nykyinen äidinkielen koe on kaksipäiväinen ja yksi koe 
kestoltaan 6 tuntia. Kokeiden kestosta päätettäessä on tarkoin harkittava, ehditäänkö 
uudistetussa kokeessa riittävästi mitata saavutettuja tietoja, taitoja ja kypsyyttä, mikäli 
kokeen kokonaiskesto on 4 tuntia. Asiaa on syytä selvittää huolellisesti 
ylioppilastutkintolautakunnan äidinkielen jaoksessa, äidinkielen opettajia ja muita 
asiantuntijoita sekä kentän ääntä kuunnellen. Mikäli äidinkielen koe olisi yksipäiväinen, niin 
tulisiko sen olla pidempi kuin 4 tuntia?  

 

7.1 Työryhmä ehdotti, että tutkintoa kehitetään kohden avoimia digitaalisia oppimisympäristöjä, 
joissa on mahdollisuus hyödyntää monipuolisesti taustamateriaaleja. Osa kokeesta voi hyödyntää 
internetyhteyttä. 
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Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta? 

Puollan ehdotusta. 

Kantanne perustelut 

Esitys on suunta, johon on tulevaisuudessa edettävä. 

7.2 Työryhmä ehdotti, että opettajien ja opiskelijoiden tutustuminen ylioppilastutkintotehtävien 
tyyppisiin digitaalisiin tehtäviin mahdollistetaan hyödyntäen vanhoja koetehtäviä. 
Tekijänoikeudellisia haasteita voidaan ratkaista erillissopimuksin, tehtävien laatimisen keinoin ja 
tarvittaessa selvittämällä viranomaistyönä lainsäädännön antamat mahdollisuudet ja rajoitteet. 

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta? 

Puollan ehdotusta. 

Kantanne perustelut 

Vanhoihin tehtäviin tutustumalla voidaan vähentää kokelaiden jännitystä ja stressiä ennen 
yo-koetta. Vanhat tehtävät ovat myös hyvää opetusmateriaalia. Paperisen kokeen aikana 
vanhoihin tehtäviin tutustuminen on ollut helppoa ja tavallista. Digitaalinen koe ei saa 
heikentää tilannetta entisestä. 

8.1 Työryhmä ehdotti, suullisen kielitaidon koe otetaan osaksi vieraiden kielten ja toisen kotimaisen 
kielen kokeita. Kehittyvää teknologiaa hyödynnetään kokeen toteutuksessa. Käyttöönottoa 
testataan ja uudistuksen vaikutuksia arvioidaan kokelaiden, opettajien, koulujen, koulutuksen 
järjestäjien ja ylioppilastutkintolautakunnan kannalta ennen toimeenpanoa. 

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta? 

Puollan ehdotusta. 

Kantanne perustelut 

Suullisen kielitaidon mittaaminen yo-kokeen vieraissa kielissä ja toisessa kotimaisessa 
kielessä on tervetullut uudistus. Suullinen testaaminen ja suorituksen arviointi pelkästään 
koneellisesti kuitenkin epäilyttää, kun kyseessä on vuorovaikutteinen asia. Työryhmän 
esitys on kytketty teknologian kehittymiseen ja testaamiseen, mikä on hyvä asia. 

9.1 Työryhmä ehdotti, valmistavassa arvostelussa opettaja korjaa oman oppilaitoksen 
koesuoritusten lisäksi myös muiden oppilaitosten koesuorituksia. 

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta? 

Puollan ehdotusta. 
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Kantanne perustelut 

Kun arviointi muuttuu anonyymiksi, ei kokelaan oppilaitoksella ole samanlaista merkitystä 
kuin ennen. Lukiot ovat erilaisia ja valmiuksiltaan erilaisten kokelaiden kokeiden 
korjaaminen parantaa opettajan edellytyksiä arvioinnin monipuolisuuteen. Korjattavien 
kokeiden tulee kuitenkin olla pääosin omien kokelaiden kokeita, eikä korjattavien 
suoritusten kokonaismäärä opettajalla saa ulkopuolisten kokeiden vuoksi kasvaa. 
Alustavaa korjausta ei enää tarvita, jos kokeet ovat kokonaan muiden lukioiden kokelaiden 
kokeita. Opettajalle omien kokelaiden kokeiden korjaaminen antaa palautetta opetuksen 
perille menosta ja on osa opettajan ammatillista kehittymistä. 

10 Osiopankki ja adaptiiviset kokeet 

Kantanne asiaan perusteluineen 

Ylioppilastutkintoa pitää kehittää lukion päättötutkintona. Ajatus non-stop-tyyppisestä yo-
kokeiden suorittamisesta istuu tällä hetkellä huonosti lukion traditioon. Tuon tyyppinen koe 
kehittyisi helposti pedagogisesti yksinkertaistetuksi kokeeksi ja tutkinto alkaisi muistuttaa 
enemmän testausta kuin kypsyyskoetta. Asiaa kannattaa harkita tarkoin. 

11 Ryhmäkoe 

Kantanne asiaan perusteluineen 

Asian selvittämistä kannattaa jatkaa. Esillä ei vielä ole ollut konkreettisia malleja, joiden 
pohjalta voisi sitovasti ottaa asiaan kantaa. Kun ylioppilastutkinto on myös kypsyyskoe ja 
sen tulisi mitata laajasti lukiossa saavutettuja taitoja ja valmiuksia, niin ryhmäkokeella voisi 
hyvinkin olla saatavissa uutta näkökulmaa ylioppilastutkintoon. Tämä edellyttää kuitenkin 
sitä, että ryhmäkoe-tyyppiset arvioinnit ensin yleistyvät lukioissa opetussuunnitelmien 
kautta. 

12 Ylioppilastutkinto ja koulutusvienti 

Kantanne asiaan perusteluineen 

OAJ suhtautuu myönteisesti koulutusviennin kehittämiseen. Suomalainen ylioppilastutkinto 
on maailmalla arvostettu, joskaan ei laajasti tunnettu. Ylioppilastutkintoa on Suomessa 
kehitettävä kansallisista tarpeita varten, mutta jos siitä on sen ohella saatavissa muuta 
hyötyä, niin emme vastusta asian eteenpäin viemistä. 

13 Ehdotusten kustannusvaikutukset 

Kantanne asiaan perusteluineen 

Vaikutusten arviointi on realistinen. Usein vaikutusten arvioinnin ongelmana on ollut, että 
opettajien ja rehtoreitten työmäärä on esitysten vuoksi lisääntynyt, eikä tästä ole johtuvaan 
työn lisäykseen ole osoitettu/arvioitu rahoitustarvetta. Niinpä lisätyötä on vuosien varrella 
ylioppilastutkinnon osalta kertynyt rutkasti. Kokeen kestoa nyt lyhentämällä voidaan 
vuotavaa venettä nyt paikata. Myös digitalisoinnilla on vaikutuksensa opettajan työhön, 
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mutta sen vaikutuksia on nyt vaikea arvioida. Muutosvaiheessa työtä tietysti on enemmän. 
OAJ pitää tärkeänä, että muutosvaiheena opettajat saavat riittävästi tukea, kuten 
täydennyskoulutusta, muutoksesta selviytymiseen. Tämä on välttämätöntä myös siksi, että 
muutos itsessään sujuisi laadukkaasti ja ilman ongelmia. Kentältä nyt kantautuvat tiedot 
ovat kuitenkin valitettavasti osin huolestuttavia, kaikki koulutuksen järjestäjät eivät ole 
kyenneet, tai halunneet hoitaa asioita kunnolla. 

Muuta, mitä halautte asiasta lausua. 

Muuta, mitä haluatte asiasta lausua. 

Ylioppilastutkintoa kehitettäessä on otettava huomioon pyrkimys lisätä kokeiden ja 
tutkinnon käyttöä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Kokeen kehittämistä ei tule ohjata 
sellaisin päätöksin, jossa kokeen kesto on ennalta lyöty lukkoon tietyn pituiseksi. 
Digitalisointi voi vaikuttaa kokeisiin monella tavoin. Eri oppiaineissa saattaa olla tarve eri 
pituisille kokeille ja lopullinen päätös on tehtävä ainekohtaisten tarpeiden mukaan. 
Pyrkimys kokeiden keston lyhentämiseen on sinänsä järkevä.  

Ylioppilastutkinto mittaa lukion opetussuunnitelmassa olevia asioita. Ylioppilastutkinto on 
lukion päättötutkinto ja sitä on kehitettävä siltä pohjalta. Ylioppilastutkinnolla on 
lukiokoulutuksen laatua ylläpitävä vaikutus ja se on arvostettu riippumattomuutensa 
tasapuolisuutensa vuoksi. Tutkinnon on seurattava aikaansa ja siksi tutkinnon 
kehittäminen on tärkeä asia. Tutkinnon ei tule ohjata lukion uudistumista, vaan 
opetussuunnitelmien. Suullisia kokeita on kieltenopetuksessa järjestetty 
opetussuunnitelmien perusteella jo vuosien ajan. Niinpä on luontevaa, että suulliset kokeet 
tulevat nyt myös osaksi tutkintoa. Suullisia kokeita tulisi jatkossa harkita kielten ohella 
myös muihin oppiaineisiin, samoin ryhmäkokeita.  

Muutos ei kuitenkaan ole itseisarvo. Jatkuvat muutokset voivat myös olla uhka lukioiden 
opiskelijoille, jotka eivät tiedä, millainen päättötutkinto heitä loppukokeena odottaa. Muutos 
on myös iso vaatimus opettajien täydennyskoulutukselle ja työssäjaksamiselle.  

OAJ on huolissaan myös ylioppilastutkinnon erityisjärjestelyjen lisääntymisestä. Kokelaille 
joudutaan yhä useammin myöntämään lisäaikaa kokeen suorittamiseen ja varustelemaan 
erillisiä kokeen suorittamistiloja osalle kokelaista. Vaikka ratkaisut ovat usein yksilön 
näkökulmasta perusteltuja, aiheuttavat ne lukioille suuria haasteita tilojen löytämisessä ja 
valvontajärjestelyjen organisoimisessa. OAJ pitää tärkeänä, että viime vuosikymmenien 
aikana vähitellen muotoutunutta ohjeistusta tarkastellaan osana ylioppilastutkinnon 
kehittämistyötä. Ylimääräisiä rönsyjä tulee ohjeistuksesta karsia ja käytäntöjä 
yksinkertaistaa. Kokeen digitalisoiminen ja suorituskertojen sekä uusimismenettelyjen 
lisääminen tarjoavat tähän työhön uusia välineitä. 

Ylioppilastutkinnon digitalisoinnin aikataulu on ollut maltillinen ja järkevä. Lautakunta on 
aivan uudella tavalla tiedottanut asiasta ja käynyt vuoropuhelua kentän opettajien kanssa 
sähköisissä medioissa, mikä on ollut hyvä asia. Täydennyskoulutusta olisi pitänyt olla 
aiemmin ja enemmän. 
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Digitalisoidun päättökokeella on piirteitä ja vaikutuksia, joita ei vielä ole riittävästi 
analysoitu. Mikä on kokeen sopiva pituus näyttöpäätetyöskentelynä? Kuinka paljon 
oheismateriaaleja digitaaliseen kokeeseen voidaan lisätä ilman, että kokeen selkeys kärsii 
ja sen suorittaminen teknisesti vaikeutuu? Mikä on sopiva näytön koko opiskelijalla, entä 
kokeita korjaavalla opettajalla? Myös tämän tyyppisiä asioita tulee huolella tutkia ja 
seurata. 

Uudistuksia läpi vietäessä on tärkeää, että uudistusten vaikutuksia seurataan ja 
arvioidaan. Tarvittaessa on tehtävä korjaavia liikkeitä. Arvioinnin yhteydessä on myös 
kerättävä palautetta opettajilta, rehtoreilta ja opiskelijoilta.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistämässä lukion kehittämistä. Tämä on tervetullut 
asia. Lukion kehittämisessä ovat keskeisessä asemassa kelpoiset ja motivoituneet 
aineenopettajat. Nyt lukion tilanne on opettajakunnan osalta hyvä, näin tulee olla 
jatkossakin. Opettajilla ja rehtoreilla on paljon ajatuksia lukion kehittämisestä, näitä 
ajatuksia kannattaa hyödyntää lukion kehittämistyössä.  

Lukion opetussuunnitelman perusteet edellyttää arvioinnilta monipuolisuutta. Voisiko myös 
ylioppilastutkinto mitata nykyistä laajemmin ja monimuotoisemmin lukion oppimäärää? 
Ylioppilastutkinto voisi sisältää kokeiden rinnalla muunlaisia osaamisen, taitojen ja 
kypsyyden osoittamiseen tarkoitettuja tutkinnon osia, jolloin kokelaiden mahdollisuus 
osoittaa osaamistaan muutaman tunnin intensiivisiä koesuorituksia monipuolisemmin 
paranisivat. Pitkäjänteistä työskentelyä, laajaa perehtymistä ja syvällistä ajattelua 
edellyttävät osiot hälventäisivät lyhennetyn kokeen luomaa pelkoa kokeiden, erityisesti 
äidinkielen kokeen, liiasta suppenemisesta. Lisäksi opettajan rooli muuttuisi kokeita 
valvovasta tarkkailijasta ohjaavaksi asiantuntijaksi.     
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