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TVT tulee ylioppilaskirjoituksiin  

-mitä tehdä? 



CV? 

• Tausta 

– FM Oulun yliopisto ma, fy, tietotekniikka, 
aineenopettaja 

– Matemaattisten aineiden (ma, fy, ke, at) opettaja 
lukioissa 1987-93 

– Lukion rehtori  1993 – 

– Ylioppilastutkintolautakunnan kouluyhteistyöryhmän 
jäsen 2009 –  

– Suomen Rehtoreiden hallitus 2009-2010 

– 305 facekaveria, 423 tweettausta, 45 seuraajaa 

– Blogi vuodesta 2007, päivitykset harvenevat… 

 



Miksi tietotekniikka yo-kokeeseen? 

• Teknologian käyttöön opetuksessa ei ole 

velvoitetta 

• Opetukseen voi vaikuttaa opetussuunnitelmaa 

tai loppukoetta muuttamalla 

• Tiedon luonne yleissivistyksessä on muuttunut, 

koska tieto on helpommin saatavilla 

• Suomi heikoin Pohjoismaa TVT:n opetuskäytön 

hyödyntämisessä 



Tietotekniikka 

ylioppilaskirjoituksessa nykyisin 

• Opiskelijalle voidaan myöntää erityisjärjestelynä 

oikeus käyttää tietokonetta vastausten 

kirjoittamiseen 

– Sairaus, vamma (Motoriikan häiriöt, Asperger,…) 

– Ei oikolukua, nettiyhteyttä, erillinen tila 

– "Tietokoneen muistissa ei saa olla ylimääräisiä 

tiedostoja tai ohjelmia" 

– Vastaukset tulostettava koeajan kuluessa 

– Opettaja tekee korjausmerkinnät tulosteisiin 

 



Kuka tämän oikein keksi? 

• Opetusministeriö: Koulutuksen ja tutkimuksen 
kehittämissuunnitelma 2007-2012 (5.12.2007) 

 "Tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää tietoteknisiä välineitä 
tutkinnon suorittamisessa sekä niistä aiheutuvia 
kustannuksia."  

• OKM työryhmät:  2010:14 (25.11.2010) 

  2010:12 (2.11.2010) 

 "Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään tutkinnon 
suorittamisessa asteittain vuodesta 2014 alkaen." 

    ”Ylioppilaskirjoituksia uudistetaan niin, että kokeen 
suorittamisessa jokainen opiskelija hyödyntää myös tieto- 
viestintätekniikkaa” 

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/asiakirjat/kesu_2012_fi.pdf
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/asiakirjat/kesu_2012_fi.pdf
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/asiakirjat/kesu_2012_fi.pdf
http://www.okm.fi/OPM/Julkaisut/2010/Lukiokoulutuksen_kehittamisen_toimenpide_ehdotukset.html?lang=fi&extra_locale=fi
http://www.okm.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/okmtr12.pdf?lang=fi


Mitä on tapahtunut? 

• Ylioppilastutkintolautakunta + OKM (Kevät 2011) 

 OKM perustaa asiaa valmistelevan työryhmän. 
Asiasta seuraava neuvottelu lokakuun puolivälissä. 
Työryhmää ei vielä ole. Työryhmältä aikataulu ja 
toteutusesitys. 

• Ylioppilastutkintolautakunta 

 Tietohallintoasiantuntija tutustunut mm. Tanskan 
malliin 

 Laskinuudistus keväästä 2012 alkaen (symboliset 
laskimet sallitaan) 

 



Miten muualla? 

• Tanskassa esseet tehty opiskelijoiden omilla 

koneilla kymmenisen vuotta 

• Netti otettu käyttöön pilottihankkeena 

• Opiskelijan työskentelyprosessi dokumentoidaan 

ruutukaappauksin 

• Ongelmallista tehtävien laadinta, 

verkkoapujoukot, tekniset vaikeudet 



Lukioissa heränneitä kysymyksiä 

• Käyttötapa: kirjoituskone, tietolähde, 

tiedonsiirto? 

• Käytön laajuus: tietyt kokeet vai koko tutkinto? 

• Yhtäaikaisuus vai ajallinen joustavuus 

suorituksessa (30 000 kokelasta) 

• Rahoitus ja tekninen tuki+toteutus 

• Kokeillaanko ensin vai annetaanko siirtymäaika 

• Opetuksen vaatimat muutokset 

 

 



Miten tietotekniikkaa voisi käyttää? 

• Tutkinnon nykymuodossa: 

– Kuuntelukokeet  äänitiedostoiksi joka kokelaalle 

– Monivalintojen tarkistus kokeen lopuksi 

– Tekstinkäsittely lyijykynän tilalle (käsiala, 

muokkaaminen) 

– Erilaiset laskimet korvattaisiin yhtenäisellä 

ohjelmistolla (esim. geogebra) 

– Kielikokeeseen voitaisiin sisällyttää puhuminen 



Miten tietotekniikkaa voisi käyttää? 

• Kokeen tavoitetta muutettaisiin tiedon 

omaksumista tai etsimistä painottavaksi 

– Pyrittäisiin testaamaan jatko-opinnoissa ja 

työelämässä tarvittavia taitoja 

– Tietolähteiden käytön monipuolisuus, kriittisyys, 

luotettavuus, nopeus arviointikriteereiksi 

– Uuden asian oppiminen, referointitaidot, 

kommunikointitaidot verkossa 

– Voisiko ”kilauttaa kaverille”? 



Koe pilvessä? 

• Kokelaat kirjautuvat kokeen alussa jaettavilla 

tunnuksilla verkkopalvelimelle, jossa tarvittavat 

selainpohjaiset työvälineet ja kysymykset 

• Koe suoritetaan yhden istunnon aikana 

• Koneet minikannettavia pilvikäyttöjärjestelmällä  

• Muut verkko-osoitteet rajattava pois ellei 

vapaata käyttöä sallita 

+ Tiedot heti perillä, monivalinnat tarkistettuina 

 



Koe tikulla? 

• Opiskelijan oma/koulun tietokone ilman 

nettiyhteyttä/nettiyhteydellä 

• Sovitut tiedostomuodot, Open Source-

ohjelmistot 

• Jaetaan kokeen alussa muistitikut, joilla 

kysymykset ja materiaali tai ohjelma, jolla tieto 

testataan ja jolle tulokset tallennetaan 

 

 



Koe opiskelijan valitsemana 

ajankohtana? 

• Ylioppilastutkinto muutetaan tehtäväpankiksi, 

joka arpoo kokelaalle joukon vaikeusasteeltaan 

vaihtelevia tehtäviä 

• Kokelas osallistuu kokeeseen verkon kautta 

valvotussa ympäristössä (koulu, kirjasto, R-

kioski,…) 

• Kokeeseen voi osallistua, kun tuntee osaavansa 

riittävästi 



Kysymyksiä ja keskustelua 

http://hollolanlukio.blogspot.com 

http://hollolanlukio.blogspot.com/

