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Pro Lukio tukee ylioppilastutkinnon uudistamista 

 

Ylioppilastutkinnon kehittämistä pohtinut työryhmä luovutti raporttinsa opetus- ja 

kulttuuriministerille tiistaina 18.4.2017. Pro Lukio ry tukee työryhmän raportissaan 

esittämiä toimia. 

”Pro Lukio ry pitää tärkeänä, että 165-vuotiasta ylioppilastutkintoa uudistetaan 

vastaamaan 2020-luvun haasteisiin. On katsottava myös parhaillaan digitalisoituvan 

ylioppilastutkinnon jälkeiseen aikaan”, Pro Lukio ry:n puheenjohtaja Kyösti Värri 

sanoo. 

Pro Lukio näkee työryhmän tavoin, että ylioppilastutkinnolla on olemassa selkeä 

yhteys lukiokoulutukseen. Ylioppilastutkinto laaditaan lukion opetussuunnitelman 

perusteiden pohjalta ja tutkinnossa mitataan osaa lukiossa opittavista taidoista. 

Lukiokoulutuksen tehtävä on kuitenkin laajempi ja muun muassa lukiodiplomit 

täydentävät hyvin lukiossa annettavia osaamisnäyttöjä. 

Ylioppilastutkinnon merkitys korkea-asteen opiskelijavalinnoissa on kasvamassa 

pyrittäessä vähentämään päällekkäisiä järjestelmiä. Tämän takia Pro Lukio on 

tyytyväinen, että ylioppilastutkinnon kehittäminen on linjassa muiden 

koulutuspoliittisten tavoitteiden kanssa. 

”Pyrittäessä vähentämään ylioppilastutkinnon kokeiden kanssa päällekkäisten 

pääsykokeiden merkitystä, on suotavaa työryhmän esityksen mukaisesti, että 

ylioppilastutkinnon kokeiden uusimismahdollisuuksia lisätään maltillisesti. Tämä on 

sekä kokelaiden että yhteiskunnan edun mukaista.” 

Pro Lukio pitää hyvänä, että nykyisestä sitovasta jaosta pakollisiin ja ylimääräisiin 

kokeisiin luovutaan. Tämä yksinkertaistaa ja helpottaa kokelaan tilannetta. 

Työryhmä pitäytyy ylioppilastutkinnon nykyisessä valinnaisessa rakenteessa esittäen 

siihen kuitenkin pientä muutosta. Mikäli kokelas aikoo jatkossa sisällyttää 

tutkintoonsa reaaliaineen kokeen, tulee reaaliaineen kokeita olla joko kaksi tai 

reaaliaineen kokeen lisäksi tulee olla vieraan kielen koe.  
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”Muutoksen voidaan nähdä tukevan sekä lukiokoulutuksen että laajemmin 

yhteiskunnan tavoitteita. Toivottavasti se omalta osaltaan edistää muun muassa 

vapaaehtoisten vieraiden kielten opiskelua lukiossa”, Pro Lukio ry:n puheenjohtaja 

Kyösti Värri toteaa.  

Pro Lukio pitää ylioppilastutkintoa kehitettäessä tärkeänä riittävän pitkiä 

siirtymäaikoja. On kohtuullista, että lukion opiskelija tietää lukiota aloittaessaan, 

millainen ylioppilastutkinto on hänen osallistuessaan siihen myöhemmin. 

 

 

Lisätietoja: puheenjohtaja Kyösti Värri, puh. 040 105 1170, kyosti.varri@kitee.fi  

 
 

Pro Lukio ry on lukioiden, lukioissa toimivien sekä muiden lukion etua ajavien yhdistys. Pro Lukion tarkoituksena 

on lukiokoulutuksen puolestapuhujana ja kehittäjänä turvata ja vahvistaa lukion asemaa omana 

koulutusmuotona suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Pro Lukio edistää 

lukiokoulutuksen tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Se lisää lukioiden keskinäistä yhteistoimintaa sekä 

kokemusten ja tietojen vaihtoa. Pro Lukio nostaa esille lukiokoulutuksen ajankohtaisia teemoja ja osallistuu 

koulutuspoliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.  
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