
Uudistuva 

ylioppilastutkinto 

ylioppilastutkinto.fi digabi.fi 



Ylioppilastutkinto 2020 

Tarkoituksen-  
mukainen ja  
hyödyllinen 

Luotettava ja 
toimiva 

houkutteleva, kiehtova, sähköinen 

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 



Tarvitaanko 
riippumatonta 
mittaria? 



Hallitusohjelma ja KeSu lyhyesti 

Tavoitteita: 

● Arvosanojen vertailtavuuden parantaminen 

● Yleissivistävyyden mittaus 

● Hyödynnettävyys korkeakouluvalinnoissa 

● Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 

● Äidinkielen kokeen uudistaminen 

Lisämausteina kielten eurooppalainen viitekehys sekä 

matematiikan kokeen uudistaminen 

  



Ylioppilastutkinto 2020

Sähköis-

täminen

Yleis-

sivistävyys

Kielten 

kokeiden 

uudistaminen

Arvosanojen 

tasokorjaus Äidinkieli
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- Luotettava, hyödyllinen, sähköinen, jatkuvasti kehittyvä.  
- Tunnistaa tulevaisuuden osaajat.  
- Opiskelijarekrytoinnin ja lukioiden kehittämisen väline.  
- Mukautuu opetussuunnitelmien muutoksiin joustavasti ja 
  ketterästi 

Mate- 
matiikka 



Arvosanojen  

vertailtavuudesta 

Mistä on kyse? 

Onko muutokseen tarvetta? 

Mitä tehdään? 



● Ylioppilastutkinnon uudistuksissa on pyritty sopeuttamaan 

tutkinto lukiolaisten määrän  

● ja opiskelijoiden välisten erojen kasvuun. 

 

● Valinnaisuutta on lisätty niin hajauttamalla tutkinto kolmeen 

lukukauteen 

● sekä 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. 



Ylioppilaskokeen arvosanat vuodesta 1996 alkaen 

Arvosana Lyh. P. Selitys Suomennos 
Osuu
s % 

Huomautus 

laudatur L 7 erinomainen 
’(häntä) kiitetään’ tai 
’(häntä) ylistetään’ 5 % 

Ennen eximia cum laude approbatur -
arvosanan käyttöönottoa laudatur-
arvosanasta sai kuusi pistettä 
(puoltoääntä). 

eximia cum laude 
approbatur E 6 kiitettävä 

’(hänet) erinomaisten 
kiitosten kera 
hyväksytään’ 15 % 

Otettu ylioppilastutkinnon arvosanana 
käyttöön vuonna 1996. 

magna cum laude 
approbatur M 5 hyvä 

’(hänet) suurten 
kiitosten kera 
hyväksytään’ 20 % 

Otettu ylioppilastutkinnon arvosanana 
käyttöön vuonna 1970. 

cum laude 
approbatur C 4 tyydyttävä 

’(hänet) kiitosten kera 
hyväksytään’ 24 % 

Yleisin arvosana. Ylioppilaskokeista 
annettujen arvosanojen mediaani. 

lubenter 
approbatur B 3 kohtalainen 

’(hänet) mielihyvin 
hyväksytään’ 20 % 

Otettu ylioppilastutkinnon arvosanana 
käyttöön vuonna 1970. 

approbatur A 2 välttävä ’(hänet) hyväksytään’ 11 % alin hyväksytty arvosana 

improbatur I 0 hylätty ’(hänet) hylätään’ 5 % 

Jaetaan neljään ryhmään 

(i+ / i / i– / i=)  
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Reaalikoeuudistuksen 

jälkeen terveystiedon ja 

yhteiskuntaopin 

kirjoittaminen on selvästi 

yleistynyt.  

 

Muiden reaaliaineiden 

kirjoittajamäärät ovat 

laskussa. 

 

Pitkän ja lyhyen 

matematiikan  

kirjoittajamäärissä on 

laskua. 
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Kielivalinnoissa 

 

Espanjan kirjoittaneita ei ole 

paljon, mutta suosio on kasvussa.  

 

Ruotsin, saksan ja ranskan 

kirjoittajamäärät ovat selkeässä 

laskussa! 

Tarvitaan siis korjauksia 

aineiden arvosanajakautumiin. 

Korjauksia on tarkoitus toteuttaa 

2014 alkaen aineissa, joissa  

arvosanataso on kohtuuttoman 
vaativa 



29.11.2013 12 Faculty of Behavioural 

Science/  Scheinin 
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 Ylioppilastutkintojen arvosanojen vaativuudessa on useiden arvosanojen eroja. 
 

 YO-arvosanojen nykyiset tasoerot vähentävät niiden luotettavuutta  ja 
käyttökelpoisuutta yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.  
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Menettelytapa vertailtavuuden 

parantamiseksi 
● Standardoitujen yhteispisteiden keskiarvoista saadaan vertailukelpoinen 

indikaattori kunkin aineen ja kirjoituskerran kirjoittaneille. 

 Standardoitujen yhteispisteiden keskiarvo  

 SYK = 
𝑧𝐴𝐼+𝑧𝐵𝐼+ …𝑗𝑛𝑒

𝑘𝑖𝑟𝑗𝑜𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢𝑗𝑒𝑛 𝑎𝑖𝑛𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑘𝑚
      Z-arvo = 

𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚ää𝑟ä − 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑎𝑟𝑣𝑜

ℎ𝑎𝑗𝑜𝑛𝑡𝑎
 

● Arvosanat jaetaan normaalijakauman mukaisesti mutta ei aineittain vaan 

koko kirjoittajapopulaatiossa. 

● Menettely edellyttää kahden peräkkäisen tutkintokerran käyttöä. 

● Populaatioksi voidaan ottaa kaksi tutkintokertaa: 

• Keväällä edellinen syksy mukaan. 

• Syksyllä edellinen kevät mukaan. 

 

 



• Vuoden kaikkien kirjoittajien 
joukossa on tällöin mahdollista 
tarkastella eri aineiden 
kirjoittajajoukkoja. 

• Esim tietyn aineen jaettavien 
laudaturien määrä perustuu 
tällöin kyseisen kirjoittajajoukon 
SYK-lukuihin. 

• Samoin aineen sisällä syksyn ja 
kevään arvosanat saadaan 
vaativuustasoltaan 
vertailukelpoisiksi. 
 

SYK käyttö - lukukausi 

MA 
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SYK käytön vaikutuksia keväällä ja syksyllä eri aineissa 
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SYK käytön vaikutuksia keväällä ja syksyllä eri aineissa 



Yleissivistys 

Mistä on kyse? 

Onko muutokseen tarvetta? 

Mitä tehdään? 



● Lukio tarjoaa yleissivistävää koulutusta. 

● YO-tutkinto selvittää, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion 

opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot 

● sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen 

riittävän kypsyyden. 

 

 

 

 

 

Palautetta kentältä 21.5.2013: 

”Det är något fel med studentexamen av idag. 

Det är inget mått på allmänbildningen, om man kan bli student 

genom att skriva svenska, finska, engelska, socialkunskap!” 

 

”Realämnen? Ingen matematik?” 

”Önskar en mera allmänbildande examen.” 
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● Kokelas valitsee yleissivistäviksi merkittyjen tehtävien joukosta  

tietyn määrän tehtäviä (5-8 ?). 

● Näistä tehtävistä saatava yhteispistemäärä määrittää 

yleissivistävän ”kokeen” arvosanan. 

x integroiva tehtävä 
 
x ainetehtävä 

Sormiharjoituksia: 

Kaikkiin aineisiin integroivia 
tehtäviä? 
 
Oppiainekoreja? 
 
Ilmiöpohjaisuus? 



FY GE YH MU? MA

KIELET

KE PS FI KU? MA

KIELET

BI HI UE/ET TE MA

KIELET

K1

K2

K3

GE/YH/FY 

UE/ET/HI 

Integroivia tehtäviä 

Soveltavia ajattelun 

kypsyyttä mittaavia 

tehtäviä 

Löytyy jo 

nykyisestä 

reaalikokeesta 
Tietotekniikka mukaan 

YH/GE/HI 

HI/YH 

http://www.guardian.co.uk/global-development/video/2013/may/17/population-climate-change-hans-rosling-video
http://www.youtube.com/watch?v=U0lcyNxdzn8
http://www.google.com/publicdata/explore?ds=wb-wdi&met=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:FIN&dl=fi&hl=fi&q=suomi+bkt#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=it_net_user_p2&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=country:FIN:AFG&ifdim=country&hl=fi&dl=fi&ind=false
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=ugqGueQ9Ud8&


K
E 

F 
FY 

KE 

BI 

GE 

3-4 ainetta integroiva tehtävä 

2 ainetta integroiva tehtävä 

Työryhmä pohtii menettelytapoja syksyn 2013 ajan. 



Kielten eurooppalainen  

viitekehys 

Mistä on kyse? 

Onko muutokseen tarvetta? 

Mitä tehdään? 



● 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. 

 

 



• Taitotasojen määrittämisen taustamateriaalit 

• Eurooppalainen viitekehys (=EVK 2003, Common 

European Framework of Reference for 

Languages=CEF 2001)  

• Lukion opetussuunnitelman taitotasokuvaukset (2003) 

• Manual for Relating Language examinations to the 

CEFR (2009) 

Taustaa 



 
 

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 



Eri kielten yo-arvosanojen ja Lukion 

opetussuunnitelman perusteiden (2003) 

taitotasojen vastaavuus  

Kieli Tavoitetaso Arvosana 

Pitkä englanti B2.1 Cum laude 

Keskipitkä ruotsi B1.1/B1.2 Magna cum laude 

Keskipitkä suomi B1.1/B1.2 Eximia cum laude 

Lyhyt ranska A2.1/A2.2 Approbatur/Lube
nter 

Lyhyt saksa A2.1/A2.2 Approbatur/Lube
nter 



Mitä seuraavaksi? 

● Tavoitteena saada viitekehyksen mukaiset arvosanat 

ylioppilastutkintoarvosanan rinnalle todistukseen keväästä 2014 

alkaen – alkuun 1-2 kielessä 

 

 

 

 

 
Sähköistämisen 

myötä mahdollistuu 

suullisen kielitaidon 

mittaaminen 

 

 

 

 

. 



Äidinkielen kokeen  

uudistaminen 

Mistä on kyse? 

Onko muutokseen tarvetta? 

Mitä tehdään? 



● Äidinkielen tekstitaidon koetta uudistetaan  

vastaamaan hallitusohjelman kirjausta tiedon käsittelyä  

ja pätevyyden arvioinnin taitoja mittaavasta 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 valmistuvat syksyllä 2013. 

 

 

 



Matematiikan kokeen uudistuminen 

Keväästä 2016 alkaen matematiikan koe tulee olemaan 

kaksiosainen:  

Uudistuksen tavoitteena 

on ops:n kaikkien  

osaamistavoitteiden 

tasapuolinen huomiointi  

arvioinnissa 

 

 

 
● 13 tehtävää, joista valitaan 10    B1 ja B2 tehtävät 

● taulukkokirja sallittu koko kokeen ajan   erottuvat toisistaan 

● kaikki tehtävät 6 pisteen arvoisia    vaativuustasoltaan 

● A-osassa osa tehtävistä voi olla nykyistä helpompia 

  Tehtäviä 
Joista 
valitaan  Max aika apuvälineet 

A-osa 4 4 3 h taulukkokirja 

B1-osa 5 3 6 h 
laskin, 
taulukkokirja 

B2-osa 4 3 6 h 
laskin, 
taulukkokirja 



Tutkinnon sähköistäminen 

Mistä on kyse? 

Onko muutokseen tarvetta? 

Mitä tehdään? 



● TVT on osa lukion opetussuunnitelmaa jo vuodesta 2003. 

 

● Korkeakouluopinnoissa ja työelämässä tarvitaan  

TVT-valmiuksia. 

● Mahdollistaa etäopetuksen ja parantaa lukio-opetuksen 

alueellista saatavuutta. 

● Avaa uusia mahdollisuuksia opiskeluun ja arviointiin. 

 

 

 

 



Sähköistämisen askeleet  

  
Koe 

Arviointi 
koululla 

YTL:n  
arviointi Tulokset 

Kysymysten 
laadinta 

YTL Saman-
aikaisesti 

Opettajat YTL 

Koulujen koetilanne on osa prosessia. 

 

Prosessiin tulee vain vähän muutoksia. 



Sähköistämisen aikataulu 
Syksyn 2016 tutkinto  

Saksa 

Maantiede 

Filosofia 

 

Kevään 2017 tutkinto 

Ranska 

Yhteiskuntaoppi 

Psykologia 

 

Syksyn 2017 tutkinto 

Ruotsi, suomi 

Uskonto 

Elämänkatsomustieto 

Terveystieto 

Historia 

Kevään 2018 tutkinto 

Englanti 

Espanja 

Italia 

Portugali 

Latina 

Biologia 

 

Syksyn 2018 tutkinto 

Äidinkieli, suomi/ruotsi 

Äidinkieli, inarinsaame/koltansaame/pohjoissaame 

Suomi/ruotsi toisena kielenä 

Venäjä  

Fysiikka 

Kemia 

Pohjoissaame/inarinsaame/pohjoissaame lyhyt  

 

Kevään 2019 tutkinto 

Matematiikka 



Aikataulun perusteita 

Tekijöitä mm. 

 

● kokelasmäärät 

● tutkintopäivät 

● muu uudistaminen 

● erikoismerkit ja graafinen esittäminen 

● sukupuolijakauma 

 



Laitteet 

Laitteita tarvitaan, jotta opetussuunnitelma voidaan toteuttaa 

Digabi kyläilee eri puolilla maata  

Digabi.fi 

Kokeen tekemisen on oltava  
mahdollista kokelaan omalla  
päätelaitteella 



Mitä sähköistäminen tarjoaa? 

Tieto- ja viestintätekniikka tulee osaksi normaalia opetusta – 

lukiolaiset oppivat myös tietotekniikan hyötykäytön 

Kielikokeet voidaan jatkossa toteuttaa ilman erillistä 

kuullunymmärtämiskoetta. Suullisen kielitaidon mittaaminen 

häämöttää tulevassa myös. 

Sähköisissä tehtävissä mahdollisuus hyödyntää autenttisempia 

tilanteita 

Arviointi nopeutuu – kokemukset kertovat 

Tutkimuskäyttö paranee merkittävästi 

 

 

 

 

 

 

 



Ratkaistavia teknisiä asioita 

● Yksittäiset laitehäiriöt 

● Koneille ja tekniikoille asetettavat vaatimukset – 

● Koulujen tekninen tuki 

● Yhdenvertaisuus – koulujen tvt:n käyttö  

● Tekniikan nopea kehitys 

● Tilat ja valvonta 

● Opiskelijoiden tunnistautuminen 

● Koesalaisuus, tietomurrot 

● Plagiointi ja lunttaus 

● Jne jne. 

 

 



Viestintää ja keskusteluja 

Kaiken aikaa päivittyvää tietoa  digabi.fi 

ja keskustelumahdollisuus.  

 

Avoin ja pohdiskeleva toimintatapa – digabi- YTL 

 

Sähköinen asiointi lisääntyy edelleen YTL:ssä- tulossa elomakkeet 

 

Tehtävistä kerätään palautetta kokeen jälkeen 

 
Facebookissa avoimia keskusteluryhmiä:  

• Tietotekniikka yo-kirjoituksissa 

• Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa 

• Twitter @YTL-SEN  @vahis 
 



Digabi demoaa hands-on 



 Mikä huolettaa? 

● Oma osaaminen? – täydennyskoulutus- aktiivisuus kannattaa 

http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/opetustoimen_henkilostokoulutus 

● Millaisia tehtäviä tutkintoon on tulossa?  

● Kaapelit – ollako vai eikö olla? 

● Mitä voin itse tehdä? 

● Mitä oppilaat voisivat tehdä?  

 

 

http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/opetustoimen_henkilostokoulutus


”Paras aika istuttaa puu oli kaksikymmentä vuotta sitten. 

Toiseksi paras aika on nyt.” (Kiinalainen sananlasku) 



Kiitos kuuntelemisesta! 

Missä 
ihmeessä me 

oikein 
olemme? 

Joko kohta 
ollaan perillä? 


