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Ylioppilastutkinnon 
kehittäminen



Ylioppilastutkinnon kehittäminen

• Tavoitteena tukea lukiokoulutuksen 
uudistukselle ja uudelle lukiolaille asetettujen 
tavoitteiden toteutumista:
1) Yleissivistys
2) Kokelaan aseman joustavoittaminen 
3) Kansainvälisyys

• Valmistelun pohjana Gaudeamus igitur -
työryhmän ehdotukset ja englanninkielistä 
ylioppilastutkintoa koskeva selvitys.



Ylioppilastutkinto vahvistamaan lukiolaisten 
saamaa yleissivistystä

• Tutkinnon rakennetta muutetaan siten, että kokelaan on suoritettava  
äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kolme koetta tai 
koeparia seuraavista: 1) matematiikka, 2) toinen kotimainen kieli, 3) 
vieras kieli, 4) kaksi reaaliaineen koetta tai yksi reaaliaineen koe ja 
yksi vieraan kielen koe.
– Tutkinto muodostaa tasapainoisemman kokonaisuuden ja mittaa nykyistä 

paremmin lukion opintoja. Uudistus voi lisätä matematiikan ja toisen 
kotimaisen kielen kokeiden suorittamismääriä. Se myös kannustaa 
opiskelemaan monipuolisesti lyhyitä kieliä ja reaaliaineita. 

• Kaikkiin kokeisiin laaditaan oppiainerajat ylittäviä tehtäviä.
– Monitieteiset elementit tutkinnon kokeissa tukevat oppiainerajat ylittävää 

opiskelua, mikä on lukiolain tavoitteiden mukaista.



Kokelaiden asemaa parannetaan 
ja joustavoitetaan tutkintoa purkamalla normeja

• Kokelaat eivät enää sitovasti valitse kokeita pakollisiksi tai ylimääräisiksi. 
• Kokelas voi ilmoittautua eritasoisiin kokeisiin samassa tutkintoaineessa.
• Tutkinnon tultua hylätyksi, hylättyyn tutkintoon sisältyneet hyväksytyt 

kokeet voidaan sisällyttää aloitettavaan uuteen tutkintoon kolmen vuoden 
ajan aiemmin suoritetun kokeen hyväksymisen ajankohdasta.

• Erillisinä suoritetut kokeet voidaan sisällyttää tutkintoon 3 vuoden ajan.
• Tutkinnon suorittamisajan pidentymisen edellytyksiä joustavoitettaisiin. 

– Tutkinto suoritettaisiin pääsääntöisesti enintään kolmen tutkintokerran aikana.
– Jos kokelas menettää sairastumisen tai ulkomailla tapahtuvan opiskelun vuoksi 

tutkintokerran, tutkintokertaa ”ei menetä”. 



Englanninkielinen YO-tutkinto tukee koulutuksen 
kansainvälisyyttä

• Englanninkielisen ylioppilastutkinnon voi suorittaa 
opiskelija, joka suorittaa lukiokoulutuksen 
oppimäärän tai ammatillisen tutkinnon pääosin 
englannin kielellä.
o Rehtorin päätöksellä voi suorittaa myös muu henkilö, jolla 

muutoin voidaan katsoa olevan riittävät kielelliset 
edellytykset englanninkielisen tutkinnon suorittamiseen.

• Englanninkielisessä tutkinnossa suoritetaan 
samat kokeet kuin suomen- tai ruotsinkielisessä 
tutkinnossa.

• Tutkinto suoritetaan kokonaisuudessaan yhdellä 
tutkintokielellä.



• Ylioppilastutkintolain on tarkoitus 
tulla voimaan saman aikaisesti  
lukiolain kanssa 1.8.2019.

• Tutkintoa koskevien muutosten on 
tarkoitus tulla voimaan pääosin 
vuonna 2021, opetussuunnitelman 
uudistuksesta johtuvat tutkinnon 
koemuutokset vuonna 2023. 
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