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Lakkautetaanko 

ylioppilastutkinto? 

 

 

Vai viritetäänkö siitä  

entistä ehompi? 



Tiede-lehti 
03/2014 

Riippumattomalle mittarille on  
tarvetta! 



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 



Muutokset 1990-2014 - 2019 
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äidinkielen  
aineistokoe ja  
esseekoe 

äidinkielen  
koe saamen  
kielessä 

suomi/ruotsi toisena  
kielenä -koe 

eximia cum laude approbatur 

reaalikokeen  
uudistaminen  
(ainereaali) 

terveystiedon 
koe mukaan  
ainereaaliin 

kaksiosainen 
äidinkielen koe 
(tekstitaito +  
essee) 

arvosanojen  
tasokorjaus 
 

kielten euroopp.  
viitekehyksen  
taitotaso  
tutkinto- 

tutkinnon  
sähköistäminen 

matematiikan  
kokeen rakenne- 
uudistus 

tutkinnon  
hajauttaminen 

kokeilu tutkinnon rakenteen  
uudistamisesta (valinnaisuuden lisääminen) 

matematiikan kokeen valinnaisuus 

matematiikan  
kokeiden  
uudistaminen 

tutkinnon valinnaisuuden lisääminen  
(äidinkielestä ainoa pakollinen) 

yleissivistystä  
mittaava koe 

äidinkielen kokeen  
uudistaminen 

suullisen  
kielitaidon koe 



Hallitusohjelman kertomaa: 

 ● Oppimisympäristöjä on modernisoitu, digitalisaation ja uuden pedagogiikan 

mahdollisuuksia hyödynnetään oppimisessa.  

   

● 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 

● Esineiden internet – toivottavasti laajemmin kuin HO:ssa 



Arvosanojen  

vertailtavuudesta 

Gauss vai ei-Gauss 
vai 
Gauss toisin? 



● Ylioppilastutkinnon uudistuksissa on pyritty sopeuttamaan 

tutkinto lukiolaisten määrän ja opiskelijoiden välisten erojen 

kasvuun. 

● Valinnaisuutta on lisätty  

  - hajauttamalla  

  - lisäämällä tutkintoon sisällytettävien kokeiden  

    määrää. 

 Lopputulos on nykyinen ylioppilastutkinto, joka koostuu  

n. 40 eri kokeesta 24 eri oppiaineessa. 

   

  Vain äidinkieli on pakollinen. 

 

 



● Kun kaikki suorittivat ylioppilastutkinnossa samat aineet, oli kyse 

lähinnä valikoimattomasta kokonaisotannasta. 

● Tällöin kokeiden pistejakaumat olivat Gaussin käyrän eli 

normaalijakauman mukaisia. (Arvo Lehtovaara) 

● Oli käytännöllistä jakaa arvosanat tämän mukaisesti. 

● Tuloksia oli helppo hyödyntää opiskelijavalinnoissa. 



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.  



Menettelytapa vertailtavuuden 

parantamiseksi 
Lasketaan jokaiselle kokelaalle jokaisessa hänen kirjoittamassaan aineessa ns. Z-

arvo 

    Z-arvo = 
𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚ää𝑟ä − 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑎𝑟𝑣𝑜

ℎ𝑎𝑗𝑜𝑛𝑡𝑎
 

o Pistemäärä= kokelaan kokeessa saama pistemäärä 

o Kirjoittaneiden keskiarvo= kaikkien kokelaiden tietyn aineen kokeesta saaman pistemäärän keskiarvo 

o Hajonta= kyseisen kokeen hajonta 

o SYK = (zA+zB+…zN)/kirjoitettujen aineiden lukumäärä  

o (A,B jne niiden aineiden kokeet, joihin kokelas on osallistunut) 

 Koko populaatio = kaksi peräkkäistä tutkintokertaa 

 SYK-lukujen voi olettaa noudattavan normaalijakaumaa kaikkien vuoden aikana 

kirjoittaneiden joukossa 

 Tietyn kokeen määrätyn arvosanan osuus perustuu ao.kirjoittajajoukon SYK-lukuihin 

 

 



 

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 



Tutkinnon sähköistäminen 



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) 



Perusprosessi säilyy 

Tehtävät 

Koe 

Arviointi 
kouluissa 

Sensori-
arviointi 

Tulokset 



Aikataulu oppiaineittain 



Laitteet Laitteita tarvitaan, jotta opetussuunnitelma  
voidaan toteuttaa 

Kokeen tekemisen on oltava  
mahdollista kokelaan omalla  
päätelaitteella. 
 
Laitteet muuttuvat, tilanne elää 
 

www.abitti.fi 
 
Järjestelmä tutuksi kurssikokeissa 

http://www.abitti.fi/


Uusia ominaisuuksia Abittiin 
Uusi käynnistysvalikko ja vastaustyyppi 

Tällä viikolla julkaistavassa Abitti-versiossa on kaksi isompaa uudistusta. Opiskelijan 

tikun käynnistysvalikkoa on muutettu ja mukana on uusi vastaustyyppi, ”kuvan 

liittäminen vastaukseen”. 

Käynnistysvalikolla varustaudutaan uusiin laitetyyppeihin 

Päivitetyssä opiskelijan tikussa on mukana uusi Linux-käyttöjärjestelmän ydin, jonka 

toivomme toimivan nykyistä paremmin alkuvuodesta markkinoille tulevissa 

tietokoneissa. Uuden version lisääminen aiheutti muutospaineita käynnistysvalikossa, 

koska valintojen määrä lisääntyy. Vaihtoehtojen nimet ”PC”, ”Mac” ja ”vanha” olivat 

kokemuksen karttuessa osoittautuneet harhaanjohtaviksi. Osa Mac-koneista 

käynnistyi ”PC”-valinnalla ja päinvastoin. 

Nyt käynnistysvalikko on kokonaan uudistettu. Uudessa valikossa eri 

käynnistysvaihtoehdot on nimetty alkuaineiden latinankielisten nimien mukaan. 

Valikon ylin oletusvalinta toimii useimmissa koneissa. Jos se ei toimi, kokeillaan toista 

vaihtoehtoa jne. Kun oikea vaihtoehto on löytynyt, on nimi hyvä kirjoittaa muistiin. 

Tämän jälkeen koneen voi aina käynnistää samannimisellä toimivaksi havaitulla 

vaihtoehdolla. 

 



Mitä sähköistäminen tarjoaa? 

• Tehtävät monipuolistuvat – autenttisuus tekee tuloaan 
• Anonyymi arviointi mahdollistuu ja toteutuu 
• Arviointi nopeutuu  
• Kielikokeet voidaan jatkossa toteuttaa ilman  
   erillistä kuullunymmärtämiskoetta – koepäivät vähenevät 
• Suullisen kielitaidon mittaaminen häämöttää tulevassa  
• Puheviestintä mahdollistuu 
• Tutkimuskäyttö paranee merkittävästi  
• Kaikki suoritukset voidaan säilyttää (nyt vain 1 %)- TUTKIMUS 

 
 

 



Pohdittavaa riittää 

● Tietoturva – kokelaan oma kone 

● Valvonta tutkinnon aikana 

● Tietojen siirto 

● Verkkoratkaisut eri lukioissa 

● Ilmoittautuminen 

● Kaksivaiheinen arvostelu –merkinnät 

● Erityisjärjestelyt 

 

 



Oppimiselle asetettuja tavoitteita tulee voida arvioida ja mitata. Bloomin taksonomia ja sen  
muunnelma (Krathwohl-Anderson) on tunnettu tapa jäsentää opetuksen tavoitteena olevia  
tiedon omaksumisen tasoja.   
Tasojen kuvaamiseen ja arvioinnin apuna voidaan käyttää tavoitteita kuvaavia verbejä.  
 

Tavoitteiden mittaaminen 



Tehtävätyyppejä reaaliaineiden sähköisessä kokeessa 

Moduulien määrä voi 
vaihdella eri koekerroilla ja 
eri aineiden kokeissa 
perusrakenteen ja 
kokonaispistemäärän 
pysyessä vakiona.  
 
Moduulien sisällä voi olla 
valinnaisuutta esimerkiksi 
valinnaisia 
määrittelytehtäviä tai 
valinnaisia sovellustehtäviä. 
 
Kokonaispistemäärä  
kaikissa reaaliaineissa 120 

http://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/digabi 



Harjoittelua 2.10.2015 

Kommentteja: 

- Tehtävät onnistuneita 

- Liikaa luettavaa yhtä koetta varten 

- aineistoissa oli yhteensä noin 15 sivua ja pari videota 

- Ei koulutusta videoiden analysointiin 

- Lähdetekstiä pitäisi päästä jotenkin alleviivaamaan tms. 

 

- Valtakunnallinen ISO kenraaliharjoitus 6.4. 2016 – kaikille 

pakollinen 

- - lyhyt saksa, maantiede, filosofia 



Kielten kokeiden kehittäminen 



● Ylioppilastutkintolautakunnan TTS 2012–2015  

todettu tarve verrata kielikokeiden tuloksia 

Eurooppalaisen viitekehyksen ja  

Lukion opetussuunnitelman taitotasokuvauksiin.  

 

● Kielikokeiden tulosten vertaaminen LOPS:n 

taitotasokuvauksiin on tärkeää kielikokeiden 

laadunvarmistuksen näkökulmasta. 

● Vertaamisen avulla varmistetaan, että kielikokeet 

vastaavat LOPS:ssa kullekin oppimäärälle esitettyjä 

tavoitetaitokuvauksia. 

 

 



 
 

A 
B 

C 

A1 
A2 

B1 

B2 

C1 

C2 

Alle A1 

EVK-asteikolla 

voidaan tehdä monia 

tasoerotteluja 

A1.1 

A1.2 

A2.2 

A2.1 

B1.1 

B1.2 

B2.1 

B2.2 

C1.1 

C1.2 

C2.1 

C2.2 



Mitä seuraavaksi? 
● Tavoitteena saada viitekehyksen mukaiset arvosanat 

ylioppilastutkintoarvosanan rinnalle todistukseen jossain 

vaiheessa – osaamisen taitotaso tiedossa hakuvaiheessa 

 

 

 

 
Tutkimusta  

 

 

 

. Sähköistämisen 

myötä mahdollistuu 

suullisen kielitaidon 

mittaaminen 



● 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 epäolennaiset  

tekstit. 

 

 

 

Kaksi koepäivää säilyy 



Matematiikan koe 

Laskinohjeen luonnos 

--------------- 

Epayhtälön ratkaisu.  Epäyhtälön voi ratkaista laskimella samojen 

periaatteiden mukaisesti kuin yhtälöitäkin. Yhtalöryhmien 

ratkaiseminen.  Yhtälöryhmiä saa ratkaista laskimella samojen 

periaatteiden mukaisesti kuin yhtälöitäkin. Yhtälöryhmien 

ratkaiseminen graafisesti on hyväksyttävää vain jos ratkaisun 

tarkka arvo on kiistatta pääteltävissä  vastauspaperiin piirretystä 

kuviosta; esimerkiksi suorien y = 2x ja y = 2 leikkauspiste on 

tällainen. Funktion määrittelyjoukko ja arvojoukko. ¨ Funktion 

määrittelyjoukkoa ja arvojoukkoa ei saa ratkaista pelkästään  

laskimella, koska kyseiset käsitteet eivät lukiotasolla ole niin 

selviä, etteikö niihin liittyisi perustelujen tarvetta.  

https://phasto.files.wordpress.com/2015/10/laskinohje.pdf 



Kevään 2017 ylioppilastutkinnon koepäivät – välipäivät siis säilyvät

   
   
Kuullunymmärtämiskokeet 
  
ma 13.2. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
ti 14.2. vieras kieli, pitkä oppimäärä  
ke 15.2. vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
 
Kirjalliset kokeet 
  
ma  13.3. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe 
ke   15.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 
pe   17.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä 
ma  20.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
ke   22.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
pe   24.3. äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe 
suomi/ruotsi toisena kielenä –koe 
ma  27.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, 
maantiede, 
terveystieto 
ke   29.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
pe   31.3. saame, äidinkieli  



Syksyn 2017 ylioppilastutkinnon koepäivät 

 
Kuullunymmärtämiskokeet 
 
ma 11.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä  
ti 12.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
 
Kirjalliset kokeet 
  
pe  15.9. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe 
ma 18.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 
ke  20.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä 
pe  22.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
ma 25.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
ke   27.9. äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe 
suomi/ruotsi toisena kielenä –koe 
pe   29.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, 
maantiede, 
terveystieto 
ma  2.10. vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
ke   4.10. äidinkieli, saame 



Maailma muuttuu- muutos jatkuu sekä lukioissa 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 
tulee?  

- 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. 


