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Yksityiskoulujen Liitto kiittää mahdollisuudesta lausua ylioppilastutkinnon rakenteen muuttamista 

koskevasta ehdotuksesta. 

 

Toisin, kuin alkuperäisessä ehdotuksessa ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön muuttamiseksi 

esitettiin, ehdotetaan nyt ylioppilastutkinnon rakennetta muutettavaksi siten, että opiskelijan on 

suoritettava pakollinen ylioppilaskoe viidessä tutkintoaineessa. 

 

Aiempi esitys perustui Gaudeamus Igitur –työryhmän esitykseen reaaliaineen ylioppilaskokeeseen 

kytketystä aineparista (toinen reaaliaineen koe tai kielen koe). Yksityiskoulujen Liitto toteaa, että 

Gaudeamus Igitur –työryhmän esityksen taustalla ylioppilastutkinnon uudeksi rakenteeksi oli ajatus 

ylioppilastutkinnon yleissivistävyyden kasvattamisesta siten, että se kohdistuisi nykyistä laajemmin 

lukion opetussuunnitelman valtakunnalliseen oppiainekseen. Edellisen lisäksi työryhmässä käytiin laajaa 

keskustelua paitsi sekä matematiikan että ruotsin kielen toivottua vähäisemmästä koesuoritusten 

määrästä niin myös vieraiden kielten nykyistä monipuolisemman kielivarannon välttämättömyydestä. 

Työryhmän esittämä ajatus ainepareista tulee nähdä edellä selostetusta näkökulmasta sekä siitä, että 

työryhmässä ei tuolloin ollut valmiutta lisätä pakollisten ylioppilaskokeiden lukumäärää. 

 

Samalla, kun Yksityiskoulujen Liitto pitää Gaudeamus Igitur –työryhmän esitystä tutkinnon rakenteen 

osalta edelleen sinänsä toimivana ja toteuttamiskelpoisena, yhtyy se uuteen ehdotukseen siitä, että em. 

työryhmän esityksen sijasta kokelaan on jatkossa suoritettava käsittelyn kohteena olevan ehdotuksen 

mukaisesti viisi pakollista koetta. 

 

Viiden pakollisen ylioppilaskokeen puoltavaa kantaansa yhdistyksemme perustelee sillä, että 

ylioppilastutkinnon yleissivistävä luonne toteutuu nykyistä paremmin ja menettely kohottaa sopivalla 

tavalla lukio-opintojen akateemista tasoa. 

 

Nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa opiskeleville lukiolaisille viiden pakollisen kokeen vaatimus 

asettaa sopivan positiivisen haasteen jatko-opintojen näkökulmasta. Päätöksellä on myös erittäin tärkeä 

ja oikeansuuntainen ohjausvaikutus käyttöön otettavan yliopistojen ja korkeakoulujen 

valintamenettelyn näkökulmasta. 
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Yksityiskoulujen Liitto tiedostaa viiden pakollisen kokeen aiheuttaman haasteen aikuislukioiden 

opiskelijoille sekä kahden tutkinnon suorittajille ja toivoo, että näiden opinto-ohjelmien mukaan 

opiskelevien ryhmien osalta löydettäisiin sellainen joustava ratkaisu, joka ei ainakaan vähentäisi lukio-

opintoihin hakeutumista jatkossa. 

 

 

 

Helsingissä 6. päivänä marraskuuta 2018 
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Aki Holopainen   Markku Moisala 

puheenjohtaja   toiminnanjohtaja 

 

 

 

Vuonna 1935 perustettu Yksityiskoulujen Liitto ry on suomalaisten yksityisten opetuksenjärjestäjien 

yhdistys, joka palvelee jäseniään koulujen toimintaan liittyvissä asioissa.  

Yksityiskoulujen Liitto hoitaa jäsenkoulujen edunvalvontaa, antaa lausuntoja ja tiedotteita jäsenkouluja 

koskevissa asioissa sekä järjestää johdon ja henkilöstön koulutusta.   

Joka kymmenes suomalainen lukiolainen opiskeli Yksityiskoulujen Liitto ry:n jäsenkoulussa lukuvuonna 

2016–17. Yksityiskoulujen Liiton jäsenkouluissa työskentelee yli 21000 oppilasta ja opiskelijaa sekä yli 1600 

opettajaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


