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Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton HYOL ry:n lausunto lakiesitykseen ylioppilastutkintoa 
koskevan lainsäädännön uudistamisesta (Diaarinumero 22/010/2018) 

 

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry kiittää mahdollisuudesta lausua kantansa yliop-
pilastutkinnon uudistamisesta. Lukiolaki on jo uudistunut ja korkeakoulujen opiskelijavalinta tulee 
jatkossa painottumaan entistä enemmän ylioppilaskirjoituksiin. On perusteltua, että tässä tilanteessa 
myös ylioppilastutkintoa koskevaa lainsäädäntöä tarkastellaan uudelleen. Nyt käsittelyssä olevassa 
lakiesityksessä on HYOL ry:n mukaan sekä kannatettavia että korjattavia piirteitä. 

 

6§. Oikeus englanninkielisen ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Ylioppilastutkinnon järjestämisel-
le englannin kielellä ole merkittäviä esteitä. HYOL ry katsoo, että mahdollisuus englanninkieliseen 
ylioppilastutkintoon voi vahvistaa englanninkielisen koulutuksen saaneiden opiskelijoiden sitoutu-
mista suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja parantaa heidän jatko-opintomahdollisuuksiaan. Tut-
kinnon tulee esityksen mukaisesti vastata suomalaista ylioppilastutkintoa. Kansalliskielten aseman 
varmistamiseksi on perusteltua, että suomen tai ruotsin kielen koe on osana englanninkielistä yliop-
pilastutkintoa. 

 

HYOL ry katsoo, että englanninkielisen tutkinnon valmistelussa pitää varmistaa se, että koe suunna-
taan kokelaille, joiden opetuskieli on ollut englanti ja joiden kielitaito on riittävän hyvä. Kokeen tar-
joaminen pääosin suomen- tai ruotsinkielisen lukiokoulutuksen käyneille ei ole perusteltua.  

 

11§. Ylioppilastutkinnossa suoritettavat kokeet. Esityksessä halutaan muuttaa tutkinnon rakennetta 
siten, että reaalikokeet vastaavat vain puolta kielten tai matematiikan koetta, kun pakollisuutta arvi-
oidaan. Mikäli tutkintoon siis sisältyy reaalikokeita, pakollisten aineiden määrä nousee viiteen. HYOL 
ry suhtautuu uudistukseen kriittisesti. 

 

Uudistuksen tavoitteena on tasapainottaa koetta ja oppiaineiden suhteita. Reaalikokeiden painoar-
von vähenemistä ei voi perustella kokeen tasapainolla, sillä reaaliaineiden vaatimukset eivät ole mui-
ta aineita vähäisemmät. Esimerkiksi fysiikassa on saman verran valtakunnallisia kursseja kuin B-
kielessä tai lyhyessä matematiikassa (14 op) ja historiassa ja uskonnossa vain hieman vähemmän (12 
op). 

 

Lukion yleissivistävään tehtävään kuuluu opiskelijoiden monipuolisen sivistyksen kasvattaminen. Sii-
hen, mitä opiskelija haluaa opiskella, vaikuttavat olennaisesti yliopistojen opiskelijavalintakriteerit ja 
ylioppilaskokeen painotukset. Yliopistojen opiskelijavalintauudistus tehtiin jo viime keväänä korosta-
en erityisesti matematiikan ja äidinkielen merkitystä. Jos ylioppilastutkintoa uudistetaan nyt samaan 
suuntaan, reaaliaineiden monipuolinen opiskelu saattaa kärsiä. 

 

 



Uudistuksen pyrkimys ohjata kokelaita kirjoittamaan aikaisempaa monipuolisemmin eri oppiaineita 
on oikea, mutta ei ole takeita, että nyt ehdotetut keinot tähän johtavat. Sen sijaan viiden kokeen pa-
kollinen suorittaminen, näiden joukossa ainakin yksi reaaliaine, takaisi varmasti nykyistä monipuoli-
semmat tutkinnot ja laajemman yleissivistyksen. Kuten lakiesityksen perusteluissa todetaan, suurin 
osa kokelaista suorittaa jo nyt enemmän kuin neljä ylioppilaskoetta.   

 

17§. Kokeiden uusiminen. Hyväksyttyjen kokeiden rajaton uusimismahdollisuus ei ole opiskelijan kan-
nalta yksinomaan edullista. Yhdistettynä ylioppilaskirjoituksia painottavaan opiskelijavalintajärjestel-
mään se voi johtaa siihen, että opiskelija saattaa jättäytyä viettämään välivuosia ja korottamaan yliop-
pilaskoearvosanojaan päästäkseen tiettyyn oppilaitokseen. Uusintamahdollisuuksia olisi siis järkevää 
edelleen rajoittaa. 

 

19§. Koesuoritusten arvostelu. HYOL ry pitää perusteltuna ja tärkeänä lakiesityksessä otettua kantaa, 
jonka mukaan koesuoritukset edelleen tarkastaa myös lukiokoulutusta järjestävän oppilaitoksen 
opettaja. 

  

23§. Koesuorituksen arvostelua koskeva oikaisumenettely. Lakiesityksen mukaan arvioinnin oikaisua 
voi vaatia vain se, jonka oikeutta asia koskee (kokelas tai huoltaja). Opettajilta siis poistuu oikeus vaa-
tia arvioinnin tarkistamista. HYOL ry katsoo, että tämä heikentää opiskelijan oikeusturvaa. Opettaja 
osaa usein arvioida opiskelijaa ja huoltajaa paremmin, milloin oikaisupyynnön tekeminen on perustel-
tua.  

 

Muilta osin HYOL ry:llä ei ole kommentoitavaa lakiesitykseen. 

 

 
Helsingissä 3.9.2018 

 

Eero Kitunen      Ari Höyssä 

HYOL ry:n puheenjohtaja    HYOL ry:n lukioryhmän puheenjohtaja 

 

 

 

Lausunnon keskeiset piirteet: 

Englanninkielisen tutkinnon toteuttamiselle ei ole esteitä, kunhan varmistetaan, että se kohdistuu 
englanninkielellä opintonsa suorittaneisiin eikä heikennä kansalliskielten asemaa. 

Kahden reaalikokeen vaatiminen yhden pakollisen kokeen suorittamiseksi saattaa heikentää reaa-
likokeiden arvostusta ja horjuttaa lukion yleissivistävyyttä. Mikäli ollaan huolissaan opiskelijois-
ta, jotka eivät kirjoita riittävästi aineita, olisi mahdollista siirtyä suoraan viiteen pakolliseen ko-
keeseen. 

Mahdollisuus kokeen rajattomaan uusimiseen ei ole tarpeen, vaan uusimiskertoja voitaisiin edel-
leen rajoittaa. 

Mahdollisuus vaatia tarkistusarvostelua tulisi säilyttää myös opettajilla. Tämä vahvistaisi opiskeli-
joiden oikeusturvaa. 


