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Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet mukana syksyn
ylioppilaskirjoituksissa
Syksyn 2016 ylioppilastutkinto käynnistyy maanantaina 12. syyskuuta vieraan
kielen pitkän oppimäärän kuullunymmärtämiskokeella. Tutkinnon päättää
saamen äidinkielen koe keskiviikkona 5. lokakuuta.
Tutkintoon on ilmoittautunut kaikkiaan 36 026 kokelasta, noin
838 vähemmän kuin syksyllä 2015. Luvussa ovat mukana sekä tutkintoa
suorittavat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai
hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan.
Sähköinen ylioppilaskoe käytössä ensi kertaa
Ylioppilastutkinto järjestetään tänä syksynä ensimmäistä kertaa osittain
sähköisenä.
Sähköinen koe suoritetaan maantieteessä, saksassa (pitkä ja lyhyt
oppimäärä) ja filosofiassa. Näiden aineiden kirjoittajia on ilmoittautunut
yhteensä 3078.
Ensimmäinen sähköinen koe on maantiede, joka kirjoitetaan maanantaina
19.9. Saksan pitkän oppimäärän koe on vuorossa keskiviikkona 21.9., filosofia
perjantaina 30.9. ja saksan lyhyen oppimäärän koe maanantaina 3.10.
Sähköistä koejärjestelmää on testattu ja harjoiteltu lukioissa laajasti. Koe
suoritetaan kannettavilla tietokoneilla. Kone voi olla joko oppilaan oma,
lainattu tai koulun. Kokeen käyttöjärjestelmä käynnistetään kokelaan
tietokoneelle USB-tikulta. Käyttöjärjestelmä korvaa koneen oman
käyttöjärjestelmän kokeen ajaksi. Koneen käyttöjärjestelmä ja kovalevy
säilyvät muuttumattomina kokeen aikana.
Sähköisen kokeen tietoturvajärjestelyt ovat tiukemmat kuin paperikokeessa.
Salatut tehtäväpaketit ovat rehtorin pankkitunnuksien takana. Tehtävien
vuotamisriski on täten minimoitu. Mahdollisuus vastauksien jälkeenpäin
muokkaamiseen on myös eliminoitu.
Myös vilppi on vaikeampaa kuin paperikokeissa; nyt valvojien lisäksi käytössä
on myös teknisiä valvontakeinoja.
Sähköinen koe mahdollistaa uudentyyppisten aineistojen käytön, kuten
liikkuvan kuvan ja äänen. Myös prosessikirjoittaminen helpottuu.
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Lyhyen ranskan ja saksan osallistujamäärät nousussa
Yhteensä 36 026 kokelaasta 646 on ilmoittautunut ainoastaan yhteen
tai kahteen sähköiseen kokeeseen. Kaikista ilmoittautuneista 8,5 % (3
045 henkilöä) on ilmoittautunut suorittamaan yhtä tai useampaa
sähköistä koetta. Yksi kokelas on ilmoittautunut kaikkiin niihin
kolmeen sähköiseen kokeeseen, jotka on mahdollista suorittaa
samalla tutkintokerralla.
Suurin osa kokelaista – 23 553 kokelasta kaikista 36 026
syksyn ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuneista – aloittaa tutkintonsa
suorittamisen tänä syksynä. Ylioppilastutkinnon suorittaminen voidaan
hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.
Keväällä 2016 tutkintonsa aloittaneille 7 027 kokelaalle kyseessä on toinen
tutkintokerta. Syksyn tutkintokertaan ilmoittautuneista kokelaista 4 448 on
aloittanut tutkintonsa syksyllä 2015.
Lisäksi kokeita suorittaa kokelaita, jotka ovat aloittaneet tutkintonsa jo
aikaisemmin. Tällöin on yleensä kyse kokelaista, jotka joko täydentävät
tutkintoaan tai jotka uusivat hyväksyttyä tai hylättyä koetta.
Vuosittainen osallistujamäärä on noussut hieman lyhyessä ranskassa
ja saksassa pitkän laskun jälkeen. Maantieteessä ja osittain myös uskonnossa
ilmoittautumismäärissä on näkyvissä jo vuodesta 2015 alkanutta pientä
nousua muutaman vuoden laskun jälkeen. Käsillä olevien tietojen pohjalta
on kuitenkin mahdotonta sanoa, onko kyse pitkän trendin muuttumisesta
vai hetkellisestä vaihtelusta.
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Kuva 1: Ranskan, saksan ja espanjan lyhyen oppimäärän sekä filosofian
ilmoittautuneet, varsinaiset kokelaat kalenteri-/lukuvuosittain.
Varsinaisella kokelaalla tarkoitetaan lukion opiskelijaa, joka osallistuu
kyseiseen kokeeseen ensimmäistä kertaa. Esimerkiksi kokelaat, jotka uusivat
kokeita tai ammatillisten opintojen pohjalta tutkintoa suorittavat
kokelaat eivät sisälly kuvan tietoihin. Koska osallistujamäärät vaihtelevat
hyvin paljon kevään ja syksyn välillä, on vaikea havaita trendejä
summaamatta lukuja vuorotellen kalenterivuoden ja lukuvuoden yli.
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Kuva 2: Maantieteen, kemian ja uskonnon ilmoittautuneet varsinaiset
kokelaat kalenteri-/lukuvuosittain.
	
  

	
  
Kuva 3: Reaaliaineiden kokeisiin ilmoittautuneiden jakautuminen kokeittain
syksyllä 2015 ja syksyllä 2016.
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LIITTEET
- Syksyn koepäivät
- Syksyn 2015 ja 2016 ylioppilastutkintoon ilmoittautuneiden määrät
kokeittain
LISÄTIEDOT
- Pääsihteeri Kaisa Vähähyyppä, puh. 0295 338
222, kaisa.vahahyyppa@ylioppilastutkinto.fi
- Projektipäällikkö Matti Lattu (sähköinen koe), puh. 0295 338 231,
matti.lattu@ylioppilastutkinto.fi
- Aktuaari Alex Hellsten (tilastot), puh. 0295 338 225,
alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi	
  
	
  
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Ylioppilastutkintolautakunta on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen
virasto, joka vastaa ylioppilastutkinnon johtamisesta, järjestämisestä ja
toimeenpanosta sekä tutkinnon hallinnosta. Ylioppilastutkinnon hallinnosta
ja teknisestä toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunnan kanslia.
Tällä hetkellä lautakunnassa on 25 jäsentä ja n. 350 apujäsentä. Kansliassa
työskentelee n. 30 virkamiestä.	
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