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•••• Ylioppilastutkinnon sähköistäminen

T ieto- ja viestintätekniikan eli TVT:n 
opetuskäytön ja hyödyntämisen lukio-
opetuksessa ei pitäisi tulla yllätykse-

nä, sillä jo nykyisessä opetussuunnitelmassa 
TVT:n monipuolinen käyttö kuuluu kiinteästi 
lukio-opetukseen. 

”Sekä opettajien että kokelai-
den TVT-taidoissa on suuria 

eroja. Myös verkkoyhteyksien 
riittävyys ja laitehankinnat askar-
ruttavat koulujen arjessa.

Uusia 
tuulia ylioppilaskokeessa

Vuonna 2016 otetaan tietotekniikka osaksi ylioppilastutkinnon suo-
rittamista. Kirjoitusten sähköistäminen tapahtuu asteittain, niin että 
vuonna 2019 koko tutkinto suoritetaan tietotekniikkaa hyödyntäen. 

TVT:n käyttö opetuksessa ja kokeissa on 
perusteltua myös työelämän ja jatko-opinto-
jen kannalta. Kyky käyttää TVT:tä kuuluu 
nykypäivän kansalaistaitoihin. Tässä jutussa 
pohditaan, millaisia mahdollisuuksia sähköi-
nen ylioppilaskoe tuo kielten kokeisiin.

Ylioppilastutkinto testaa tietoja, taitoja ja 
kypsyyttä
Lukio-opetuksen tavoin myös ylioppilastut-
kinnossa on tapahtunut muutoksia vuosien 
varrella. Ylioppilastutkinto on 160 vuoden 
aikana muuttunut suullisesta kuulustelusta 
monivaiheiseksi kokeeksi, johon liki puolet 
ikäluokasta osallistuu. Vieraiden kielten ja 
toisen kotimaisen kielen ylioppilaskoe on 
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1970-luvulta lähtien jakautunut kirjalliseen 
osaan ja kuullunymmärtämiseen lukuun ot-
tamatta pienimpiä vieraita kieliä (portugali, 
latina ja saame), joissa ylioppilaskoe koostuu 
ainoastaan kirjallisesta osiosta. 

Nykyinen opetussuunnitelma määrittää 
ylioppilaskokeen tehtäviksi: tutkinnon avul-
la selvitetään, ovatko opiskelijat omaksuneet 
lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot 
ja taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen 
tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. 
Opetussuunnitelman ja sen taitotasokuvaus-
ten lisäksi kielikokeiden laadinnassa tukeudu-
taan eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso-
asteikkoon. Monessa maassa tietokoneet ovat 
jo luonteva väline kokeiden suorittamiseen. 

Käytännön haasteita ja mahdollisuuksia 
kielten kokeissa
TVT:n hyödyntäminen ylioppilaskirjoituksis-
sa on monen mielestä tervetullut uudistus. 
Lukioissa niin opettajia kuin opiskelijoita voi 
huolettaa, miten muutokseen kyetään valmis-
tautumaan. Sekä opettajien että kokelaiden 
TVT-taidoissa on suuria eroja. Myös verkko-
yhteyksien riittävyys ja laitehankinnat askar-
ruttavat koulujen arjessa. 

TVT:n lisääntyminen lukio-opetuksessa ja 
kielten kokeissa avaa kuitenkin uusia mahdol-
lisuuksia. Varmasti jokainen kieltenopettaja 
toivoo, että opetuksessa käytetty materiaali ja 
koetehtävät olisivat mahdollisimman autent-
tisia, ajankohtaisia ja interaktiivisia. 

TVT:n myötä kielten kokeet voisivat si-
sältää kuvia ja tilastoja sekä audio- ja video-
materiaalia. Keskusteluun nousee myös se, 
voisiko koulun arkea kuormittavan kuullun-
ymmärtämisen ehkä joskus yhdistää samaan 
koepäivään kirjallisen osion kanssa. Mikäli 
suositaan soveltavaa koetta, voisi kokelaalle 
sallia esimerkiksi sanakirjan tai kieliopin käy-
tön kokeessa. 

Sähköistämistä suunnitellaan ylioppilastut-
kintolautakunnan työryhmässä
Käytännössä ylioppilastutkinnon sähköistä-
minen etenee niin, että linjaukset aloittavis-
ta aineista ja muusta aikataulusta päätetään 
kevään 2013 aikana ja ilmoitetaan kouluille. 
Ylioppilastutkintolautakunnassa tänä kevää-
nä aloittanut projektiryhmä suunnittelee säh-
köistämisen käytännön järjestelyjä. 

Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yh-
teistyössä YTL:n kielivaliokunnan jäsenten 
kanssa, ja mahdollisuuksien mukaan pyritään 
myös osallistamaan kieltenopettajia aktiivi-
sesti keskusteluun tarpeellisista uudistuksis-
ta. Tove Janssonin Taikatalvi-teosta lainaten: 

Miten ottaa TVT osaksi 
kieltenopetusta?
TVT tulee osaksi ylioppilastutkinnon suorittamis-
ta, mutta mitä luokassa voitaisiin jo nyt tehdä? 
Miten ottaa tietotekniikkaa mukaan omaan ope-
tukseen? Tässä muutamia ideoita, jotka kielten-
opettajan on helppo ottaa käyttöön, vaikka aikaa 
ja tietokoneita olisi rajallisesti.

Jos luokassasi on tietokone, videotykki ja dokument-
tikamera, käytä niitä! Tunnin aloittaminen pienen leh-
tileikkeen tai videoklipin näyttämisellä piristää tuntia ja 
virittää päivän aiheeseen. Opiskelijat hyötyvät siitä, että 
vieraalla kielellä annetut ohjeet voi kuulemisen lisäksi 
myös lukea.

Mikäli luokassasi on älytaulu, ota se rohkeasti käyt-
töön! Puuttuvat piuhat ja taulun kalibroiminen ovat 
IT-helpin heiniä, mutta kun ne ovat kunnossa, aloita 
taulun käyttäminen yksinkertaisella tavalla. Valmiita ma-
teriaaleja omien ideoiden herättämiseksi löydät netistä.

Opetustasi voit rikastuttaa käyttämällä erilaisia 
verkkosovelluksia. Napsauta vain videotykki päälle, ja 
kerätkää yhdessä opettajan koneella keskeiset fraasit 
käsitekartaksi (mene osoitteeseen bubbl.us) tai brain-
stormatkaa tiettyyn aiheeseen liittyviä sanoja värikkääk-
si huoneentauluksi (mene osoitteeseen wordle.net). 
Tuotokset voitte tulostaa kaikille tai jakaa esimerkiksi 
oppimisympäristöön tai sähköpostiin.

Kokeile kursseillasi oppimisalustaa, blogia tai wikiä, 
johon keräätte kaikki kurssin materiaalit, linkkivinkit ja 
keskustelut. Näillä työkaluilla on mahdollisuus lisätä yh-
teisöllisyyttä kielten opiskeluun. Ehkä opettajakin huo-
maa, että arki helpottuu, kun materiaalit, läksyt ja teh-
tävien palautukset löytyvät helposti yhdestä paikasta. 
Sähköisen ympäristön käyttökokemuksista on hyötyä 
lukiolaisille esimerkiksi työelämässä ja jatko-opinnoissa.

Kokemuksia, materiaaleja ja vinkkejä voit vaihtaa 
muiden opettajien kanssa esimerkiksi Facebookissa. 
Mielenkiintoisia ryhmiä ovat esimerkiksi Tieto- ja viestin-
tätekniikka opetuksessa / ICT in Education, Tietokoneet 
yo-kirjoituksissa ja Tablet-laitteet opetuksessa.

AnnA VOn ZAnSen

”Edessä on pitkä urakka, mutta päätös oli 
tehty. Ja sehän on aina hyvä juttu.”

AnnA VOn ZAnSen

Kirjoittaja on kieltenopettaja, joka aloitti Ylioppilastutkinto-
lautakunnassa ylioppilastutkinnon sähköistämisprojektissa. 
Ylioppilastutkinnon suorittamisesta löydät lisää tietoa osoit-
teesta www.ylioppilastutkinto.fi.


