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Kommentteja Tiedeakatemian ylioppilastutkintoa koskevaan 

kannanottoon 
 

 

 

Professorit Lahtinen ja Välijärvi ovat katsauksessaan (Suomalaisen tiedeakatemian kan-

nanottoja 5, 2014 http://www.acadsci.fi/kannanottoja/ylioppilastutkinto.htm) esittäneet 

kritiikkiä ylioppilastutkinnon uudistuksia kohtaan. 

 

Kirjoittajat esittävät, että korkeakoulut ja yliopistot eivät tarvitse vertailtavia ylioppi-

lasarvosanoja opiskelijavalintojensa pohjaksi.  Lautakunta on ollut uudistusta suunnitel-

taessa kiinteässä yhteydessä yliopistojen ja korkeakoulujen edustajiin, ja heidän viestinsä 

on täsmälleen päinvastainen kuin katsauksen kirjoittajien näkemys.  

 

Yliopistojen ja korkeakoulujen kannalta ylioppilastutkinnon arvosanojen tulee olla yh-

teismitallisia aineiden ja tutkintokertojen välillä, jotta arvosanoja voidaan käyttää luotet-

tavasti, oikeudenmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti opiskelijavalinnoissa. Yliopistoilla 

ja korkeakouluilla on velvollisuus kohdella hakijoita tasavertaisesti, eikä niillä ole keinoja 

tehdä tarvittavia korjauksia, jos arvosanat eivät ole vertailukelpoisia. Siksi vertailukel-

poisuuden ongelmat tulee ratkaista ylioppilastutkintoa kehittämällä. Uuden arviointita-

van kehittely ja testaus aloitettiin viime vuonna ja uudistus otettiin käyttöön ensimmäis-

tä kertaa tänä keväänä.  

 

Kirjoittajien mukaan olisi ollut suotavaa, että arvosanojen vertailtavuuteen liittyvää uu-

distusta olisi tutkittu ja testattu ennen päätöksentekoa. Merkittävät erot eri aineiden ja 

jopa eräissä aineissa kevään ja syksyn välillä ovat olleet sekä tutkijoiden että opettajien 

ja lukiolaisten tiedossa jo pitkään. Tutkimustulokset on raportoitu ja niistä on tiedotet-

tu. Ne on myös aikanaan saatettu silloisen ylioppilastutkintolautakunnan tietoon. Olen-

naista on, että missään vaiheessa kukaan ei ole osoittanut laskelmia tai johtopäätöksiä 

virheellisiksi. Myöskään Tiedeakatemian katsauksessa ei sitä tehdä. Korjaamisen tarvet-

ta siis on. 

 

Kirjoittajien mukaan kokelaita ei saisi käyttää koekaniineina. Tämä on tietysti selvä. Siksi 

lautakunta onkin testannut arvosanakorjaukseen useita menettelytapoja. Niiden anta-

mat tulokset eivät olennaisesti poikkea toisistaan. Valittua menetelmää on testattu ai-

kaisempien vuosien ylioppilaskirjoitusten aineistolla, ja todettu sen toimivuus. Menette-

lytapa antaa yhdenmukaisia tuloksia kirjoituskerrasta toiseen.Uudistus toteutetaan pie-

nin askelin vaiheittain vuoteen 2017 mennessä, joten muutokset tulevat olemaan rau-
hallisia ja hallittuja. Uudesta arviointimenetelmästä on tiedotettu laajasti, ja senkään 

osalta ei ole esitetty olennaisia puutteita. 

 

Aineiden väliset suuret erot arvosanojen vaativuudessa ovat johtaneet taktikointiin 
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kirjoitettavien aineiden valinnassa. Jo arvosanojen tasokorjauksen ennakointi näyttää 

kasvattaneen arvostelultaan ylivaativien matemaattis-luonnontieteellisten aineiden kir-

joittajamääriä tänä keväänä. Tutkinnolla on selvä ohjausvaikutus, jonka on syytä olla 

yksilön kannalta mielekäs ja yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukai-

nen.Tasokorjauksen ohjausvaikutusta kirjoittajien ainevalintoihin seurataan tarkasti jat-

kossakin. 

 

Yliopistoon tulevilla opiskelijoilla tulee olla lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot 

ja valmiudet sekä lukiokoulutuksen antama riittävä kypsyys. Nykyinen ylioppilastutkinto 

on mahdollista suorittaa minimissään neljällä aineella. Tutkinnossa on siis tarpeen osoit-

taa osaaminen vain noin viidenneksessä lukiossa opiskelluista aineista. Nykymuodossaan 

tutkinto ei näin ollen varmista ylioppilaan riittävää yleissivistystä laaja-alaisiin ja monitie-

teisiin korkeakouluopintoihin. Lukiokoulutuksessa mahdollisesti jääneiden aukkojen 

paikkaaminen ei ole yliopistojen kannalta tarkoituksenmukaista. Omalta osaltaan se 

myös hidastaa korkeakouluopintoja ja lisää samalla niiden kustannuksia. Siksi lukion 

tuottamaa yleissivistystä on syytä mitata nykyistä laajemmin jo ylioppilastutkinnossa. 

 

Kirjoittajat kutsuvat yleissivistystä mittaavaa koetta superkokeeksi pitäen sitä mahdot-
tomana ja vanhanaikaisena. Ylioppilastutkintolautakunta ei kuitenkaan ole tällaista su-

perkoetta missään vaiheessa suunnitellut. On monta tapaa kehittää tutkintoa siten, että 

se tukee lukion ylessivistävää tehtävän toteutumista ja opiskelua tarkoituksenmukaisella 

ja modernilla tavalla. Yleissivistyksen mittaaminen on mahdollista toteuttaa superkoetta 

huomattavasti kevyemmillä ja mielekkäämmillä tavoilla. Näitä kehitellään parhaillaan, ja 

asia ratkennee kuluvan vuoden aikana. 

 

Kirjoittajien mukaan on viime aikoina ollut vaikea saada parhaita asiantuntijoita kiinnos-

tumaan lautakunnan jäsenyydestä. Tutkinnon uudistamisen myötä lautakunnassa käytä-

vät keskustelut ovat olleet mielenkiintoisia ja rakentavia. Uudistusten mielekkyys on 

hyvin tiedossa lukioissa, korkeakouluissa ja yliopistoissa. Toivommekin lautakunnan 

jäsenyyden siksi kiinnostavan opetuksen kehittämisestä kiinnostuneita asiantuntijoita 

enenevässä määrin.  

 

Korkeakouluopinnoissa ja työelämässä tarvitaan tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia, 

jotka ovat olleet keskeisellä sijalla lukion opetussuunnitelmissa jo pitkään - yli kymme-

nen vuotta. Tutkinnon sähköistäminen tukee ja vauhdittaa tieto - ja viestintätekniikan 

ottamista laajaan opetuskäyttöön lukioissa. Se antaa myös mahdollisuuden uudenlaiseen 

opiskeluun ja uudenlaiseen osaamisen mittaamiseen. On tärkeätä, että tieto- ja viestin-

tätekniikka on tuleville opiskelijoille luonteva opiskelun väline, eikä sen osaaminen 

suuntaudu vain viihdekäyttöön. 

 

Tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa tutkinnon suorittamisessa on suunniteltu 

pitkään. Vuonna 2010 lukiokoulutuksen uudistamista pohtinut työryhmä asetti tavoit-

teeksi sähköistämisen jo vuodelle 2014.  Tähän ei päästy, mutta vuoden 2013 alussa 



 

3 

 

käynnistynyt projekti etenee hyvin ja ensimmäiset kokeet suoritetaan sähköisesti syk-

syn 2016 tutkinnossa.  

 

Kirjoittajat esittävät huolen siitä, että ensimmäinen sähköinen koe jonka lukiolainen 

kohtaa ei saa olla ylioppilastutkinnossa. Näin ei tietenkään tule olemaankaan. Lukioissa 

uudistukseen on tartuttu aktiivisesti, ja lähes joka lukiossa järjestetään jo nyt sähköisiä 

kurssikokeita.  

 

Muutosvaiheessa opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta ja tukea. Tähän onkin 
suunnattu opetustoimen henkilöstökoulutuksen rahoitusta ja myös YTL tiedottaa laa-
jamittaisesti ja pitää jatkuvasti yhteyttä lukioihin, pyrkien auttamaan ja tukemaan 
opettajakuntaa muutoksissa. Tietoturva ja tekniikan varmatoimisuus ovat keskeisiä 
asioita, joista uudistuksessa pidetään huolta.  
 
Kirjoittajat kommentoivat myös, että on vaikea nähdä että ylioppilastutkinnon suorit-
taminen sähköisesti tekisi suullisen kielitaidon kokeen realistiseksi. Suullisen kielitaidon 
arviointia onkin käsitelty asiaa selvitelleiden työryhmien raporteissa.  Tietoteknologia 
on kehittynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana mahdollistaen suullisen kielitaidon 
mittaamisen jopa ylioppilastutkinnon kaltaisessa massamittaisessa testaamisessa. Ke-
hittelyyn ja tutkimukseen tarvitaan kuitenkin aikaa, siksi uudistus on suunnitteilla vasta 
aivan sähköistämisen loppuvaiheeseen.  
 
Kannanotto olisi voinut olla paljon antoisampi, mikäli kirjoittajat olisivat tutustuneet 
tekeillä oleviin uudistuksiin samalla tarkkuudella kuin he paneutuvat katsauksen taus-
taosuuksiin. Kirjoittajilla on ollut käytössään tarvittava tilastollinen aineisto ja osaamis-
ta sen hyödyntämiseen. Silti kannanotossa on paljon henkilökohtaisia mielipiteitä. Tie-
deakatemian julkaisulta on lupa odottaa tutkimusperustaista kritiikkiä. Tekeillä olevien 
uudistusten hahmottamista olisi helpottanut, jos kirjoittajat olisivat olleet yhteydessä 
lautakuntaan katsausta laatiessaan. Olisimme mielihyvin esitelleet heille edellä kuvat-
tuja ja muita tekeillä olevia uudistuksia ja niiden perusteita. 
 

Olemme jatkuvasti yhteydessä lukioihin ja lukiolaisiin ja kuuntelemme saamaamme pa-

lautetta. Samoin korkeakouluista ja yliopistoista sekä työelämästä saamamme palaute 

on tärkeää. Palaute on pääosin ollut myönteistä. Palautteiden pohjalta keskustellaan ja 

pyritään kehittämään tutkintoa vastaamaan yhteiskunnan tarpeita. Palautteeseen rea-

goinnista kertoo esimerkiksi se, että matematiikan kokeen uudistaminen käynnistettiin 

pääosin kentän palautteen perusteella.  Vieraiden kielten kokeita uudistetaan ottamalla 

huomioon opetussuunnitelmissakin olevat kielten eurooppalaisen viitekehyksen taitota-

sot. Ne tulevat parantamaan tutkinnon hyödyntämistä korkeakouluvalinnoissa.  Tämä-

kin uudistus on saanut sekä lukioista että yliopistoista ja korkeakouluista erittäin posi-

tiivisen vastaanoton.   
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Olemme valmiit avoimin mielin myös jatkossa toteuttamaan tarkoituksenmukaisia uu-

distuksia, jotta ylioppilastutkinto pystyisi entistä paremmin palvelemaan lukiolaisten 

sekä yliopistojen ja korkeakoulujen ja työelämän tarpeita. 

 

Ylioppilastutkinto on jokaiselle lukiolaiselle yksilönä tärkeä haaste, kannustin ja koetin-

kivi matkalla jatko-opintoihin ja työelämään. Samoin tutkinto on maamme koulutusjär-

jestelmän keskeinen ja elävä osa. Arvostamme suuresti edeltäjiemme tärkeää työtä. 

Ylioppilastutkinnon tulee kuitenkin seurata aikaansa.  

 

 

 

 

 

Patrik Scheinin     Kaisa Vähähyyppä 

Ylioppilastutkintolautakunnan    Ylioppilastutkintolautakunnan  

puheenjohtaja     pääsihteeri 

 

 

 


