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Ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistaminen

Tiivistelmä:
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry tukee esitettyjä muutoksia.

Ylioppilastutkinnon merkitys korostuu korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa tule-
vaisuudessa. Monet lakiluonnoksessa ylioppilastutkintoon esitetyt muutokset tu-
kevat tätä. Esitykset vahvistavat yleistä jatko-opintovalmiutta ja kannustavat lu-
kiolaista kehittämään ja näyttämään osaamistaan entistä laaja-alaisemmin, mikä 
antaa hyvän pohjan korkeakouluopinnoille.

Esityksen mukaan kokelaan täytyisi suorittaa nykyisen neljän kokeen sijasta viisi 
koetta, jos hän haluaa suorittaa reaaliaineen kokeen. Tämä nostaa tutkinnon 
vaatimustasoa ja ohjaa kokelaita osoittamaan osaamistaan laajemmin ja moni-
puolisemmin, mistä on kokelaalle hyötyä jatko-opinnoissa ja korkeakoulujen 
opiskelijavalinnoissa. 

Kaikkiin kokeisiin esitetään laadittavaksi oppiainerajat ylittäviä tehtäviä. Tämä 
ehdotus tukee lukiokoulutuksen osaamisperustaisuutta ja laajaa yleissivistävää 
luonnetta palkitsemalla useiden aineiden ja laajojen aihekokonaisuuksien opis-
kelusta. Tämä antaa hyvän pohjan korkeakouluopinnoille, jotka edellyttävät 
laaja-alaista ajattelutapaa, opitun tiedon soveltamista, analyyttista ajattelua ja sy-
väoppimista ulkoa oppimisen sijaan.

Esityksen mukaan kokelaan ei enää tarvitsisi valita kokeen pakollisia kokeita si-
tovasti ilmoittautuessaan kokeeseen eikä kokelaan ilmoittautumista eritasoisiin 
kokeisiin samassa aineessa myöskään rajoitettaisi. Tämä tuo joustavuutta ko-
keeseen, vähentää kokelaiden paineita ja kannustaa useampia kokelaita esimer-
kiksi ilmoittautumaan pitkän matematiikan kokeeseen tai suorittamaan muita 
vaativamman tasoisia kokeita, mistä on kokelaalle hyötyä jatko-opintoihin siirryt-
täessä. 



Useilla esitykseen sisältyvillä ehdotuksilla ehkäistäisiin tutkinnon suorittamisen 
keskeyttämistä ja tarvetta aloittaa kokeen suorittaminen alusta, mikä nopeuttaa 
jatko-opintoihin siirtymistä. Hyväksytyn kokeen uusimismahdollisuuden laajenta-
minen on myönteistä, kun jatkossa ylioppilastodistuksen arvosanat vaikuttavat 
yhä merkittävämmin opiskelupaikan saamiseen korkeakoulusta. Korkeakoulu-
opintoihin tähtäävillä on nykyistä paremmat mahdollisuudet parantaa asemiaan 
korkeakoulujen valinnoissa.

Esityksen mukaan ylioppilastutkinnon voisi jatkossa suorittaa myös englanniksi. 
Tämä lisää tasa-arvoa ja yhdenmukaisuutta ja edistää erityisesti kansainvälistä 
taustaa olevien tai ulkomailla perusopintonsa suorittaneiden kokelaiden, joilla ei 
ole hyviä edellytyksiä selviytyä suomen- tai ruotsinkielisestä kokeesta, siirtymistä 
korkeakouluopintoihin. 
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