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Opetus- ja kulttuuriministeriölle  

 

Asia: OAJ:n lausunto selvityksestä suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä 

 englanniksi 

 

Viite: Lausuntopyyntönne 14.3.2018 

 

Pyydettynä lausuntona suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englanniksi esittää OAJ 

seuraavan: 

Englannin kielellä järjestettävää ylioppilastutkintoa kokeiltiin maassamme 1990-

luvulla, mutta kokeilua ei tuolloin vakinaistettu. Sen jälkeen ovat olosuhteet 

Suomessa merkittävästi muuttuneet maahanmuuton ja suomalaisten lisääntyneen 

ulkomailla työskentelyn ja Suomessa annettavan englanninkielisen koulutuksen 

lisääntymisen vuoksi. Niinpä englanninkielisen ylioppilastutkinnon ottaminen 

uudelleen tarkastelun kohteeksi on perusteltua. Selvityshenkilöt ovat tehneet hyvää 

työtä ja heidän esityksensä ja johtopäätöksensä ovat oikean suuntaisia ja realistisia.  

 

OAJ ei vastusta suomalaisen ylioppilastutkinnon mahdollistamista englanniksi,  

mutta haluaa korostaa erityisesti seuraavia johtopäätöksiä ja suosituksia, jotka 

selvityshenkilöt ovat raportissaan julkaisseet ja jotka OAJ näkee eräänlaisina 

reunaehtoina tutkinnon kehittämiselle: 

 

Englanninkielisen tutkinnon tulee olla tarkoitettu pääsääntöisesti englanninkielisen 

lukion suorittaneille, jolloin asia koskee lähinnä maamme suurimpia kaupunkeja. 

Englanninkielistä koulutusta lisättäessä on varmistettava, että opetusta antavat 

tehtävään kelpoiset opettajat. Erillisestä hakemuksesta oikeus tutkintoon voitaisiin 

myöntää myös muussa lukiossa opiskelleelle. Tällöin kokeiden arvostelu 

suoritettaisiin kokonaan Ylioppilastutkintolautakunnan toimesta.  

 

Ylioppilastutkinnon ja siihen johtavan lukiokoulutuksen järjestäminen englanniksi 

vaatii rahaa. Uudistusta varten on varattava oma rahoitus, eikä tutkinnon 

toteuttamisen tule jatkossakaan vähentää muun lukiokoulutuksen rahoitusta,  

joka on riittämätöntä jo nykytasollakin. Englanninkielisen lukiokoulutuksen yksi 

ongelmakohta on oppimateriaalit, joita on vaikeasti saatavilla englanniksi 

suomalaisen lukiokoulutuksen tarpeisiin. Oppimateriaalien valmistamista ei tule 

sälyttää lukion opettajien itse tehtäväksi ilman asianmukaista korvausta.  

 

Jommankumman kotimaisen kielen tulee sisältyä englanninkieliseen ylioppilas-

tutkintoon. OAJ pitää tätä tärkeänä siksikin, että englanniksi suoritetut opinnot eivät 

saa muodostua kotoutumisen esteeksi tai hidasteeksi. Tutkinnon suorittaneella tulee 

olla edellytykset jatko-opintoihin ja työelämään sijoittumiseen Suomessa. 
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Kansallisesta ja kansalliskielillä annetusta koulutusjärjestelmästä tulee pitää hyvää 

huolta. Englanninkielisen lukio-opetuksen ja ylioppilastutkinnon kohderyhmänä tulee 

olla opiskelijat, joilla on jo valmiiksi hankittu hyvä englannin kielen taito, kuten 

selvityshenkilö ovat esittäneet. Pyrkimys ohjata kantaväestöä suorittamaan kaikki 

opintonsa englanniksi ei ole kansallisen kulttuurimme vaalimisen kannalta hyvä 

suuntaus. 

 

Selvityshenkilöt ovat lopuksi todenneet englanninkielisen ylioppilastutkinnon voivan 

myös vahvistaa ylioppilastutkintomme asemaa kansainvälisesti ja tukevan osaltaan 

suomalaisen lukiokoulutuksen vientiä, näin asian näkee myös Opetusalan 

Ammattijärjestö OAJ. 
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