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Esipuhe  

Olen seurannut matematiikan ylioppilaskokeita siitä lähtien, kun olin itse lukiolai-

nen ja omat ylioppilaskirjoitukseni olivat vielä edessä. Valmistuin ylioppilaaksi 

Pohjois-Tapiolan lukiosta keväällä 2014, joten omista ylioppilaskirjoituksistani on 

tämän tutkielman kirjoittamishetkellä kulunut päälle kuusi vuotta. Lukiosta valmis-

tumiseni jälkeen matematiikan ylioppilaskoe on järjestetty yhteensä 13 kertaa. 

Tuona aikana koe on kokenut muutoksia useaan otteeseen.  

Lukion jälkeisenä kesänä vastaanotin opiskelupaikan Helsingin Yliopistosta ma-

tematiikan laitokselta, tavoitteenani opiskella matematiikan aineenopettajaksi. 

Ehkäpä juuri ammatinvalinnan vuoksi mielenkiintoni matematiikan ylioppilasko-

keita kohtaan säilyi, ja tämänkin tutkielman aihe löytyi luontevasti omista mieltäni 

askarruttavista kysymyksistä.  

Kun kuulin ensimmäistä kertaa sähköisestä matematiikan ylioppilaskokeesta, olin 

alkuun hyvin epäilevä koko konseptin toimivuudesta. Itselläni ei ollut kokemusta 

sähköisistä ympäristöistä, ja matematiikan kirjoittaminen tietokoneella kuulosti 

hyvin työläältä ja hitaalta. Voisiko tällainen muka toimia? 

Keväällä 2019 suoritin aineenopettajan pedagogisen koulutuksen syventävän 

vaiheen, ja pääsin ensimmäistä kertaa käytännön tasolla tutustumaan matema-

tiikan tekemiseen sähköisesti. Sopivasti juuri tänä kyseisenä keväänä matema-

tiikan ylioppilaskoe järjestettiin ensimmäistä kertaa sähköisesti, ja pääsin opiske-

lukaverini Tuomas Nurmiaisen kanssa kirjoittamaan tutkielman aiheeseen liit-

tyen. Näihin aikoihin rupesin myös itse käyttämään sähköisiä apuvälineitä mate-

matiikan kirjoittamisessa ja tehtävien ratkaisuissa. Pikkuhiljaa epäilykset muutok-

sia kohtaan alkoivat hälventyä. Tästä huolimatta sähköinen ylioppilaskoe tuntui 

edelleen jännittävältä ja kysymyksiä herättävältä. 

Täten Pro Gradu -tutkielmani aihe oli selvillä. Tutkimuskysymykset olivat ehtineet 

muodostua kuin itsestään monen vuoden ajatteluprosessin jäljiltä. Keväällä 2020 

aloitin Pro Gradu -tutkielman työstämisen ottamalla yhteyttä ohjaajaani Matti 

Paunaan. Heti tässä vaiheessa haluankin kiittää Mattia, joka heti tykkäsi aihees-

tani, antaen alusta alkaen tukensa ja mielipiteensä tutkimuskysymysten rajaami-

seen ja tarkentamiseen. Kiitokset myös loppukiriin kannustamisesta nyt syksyllä 

2020. Koska vuosi 2020 on tullut tunnetuksi niin sanottuna Koronavuotena, kun 



 

maailmalla jylläsi pandemia, pidimme ohjaustapaamiset etänä videopuhelun vä-

lityksellä.   

Vuoden aikana intoni tutkimuksen kirjoittamista kohtaan aaltoili. Välillä tekstiä 

syntyi kuin itsessään, ja välillä kirjoituspöydän äärellä istuminen tuntui ylitse-

pääsemättömän raskaalta. Tutkielmaa kirjoittaessa käsitykseni tulevasta amma-

tistani sai uusia näkökulmia. Päädyin moneen kertaan pohtimaan, kuinka tärkeä 

rooli minulla tulevaisuudessa tuleekaan olemaan matematiikan aineenopetta-

jana. Sen työn merkitys, jota tulen tekemään edistääkseni nuoren lukiolaisen val-

miuksia ylioppilaskirjoituksia kohtaan, on valtava. 

Epäilykseni sähköistä ylioppilaskirjoitusta kohtaan ovat kaikonneet, ja olen oppi-

nut paljon sähköisten apuvälineiden käytöstä. Ylioppilaskirjoitusten päivittäminen 

2020-luvulle antaa huimasti mahdollisuuksia uudenlaisten välineiden ja tehtävä-

tyyppien käyttöön.  

Kiitos kaikille työtäni tukeneille sekä kirjoitusurakkaan kannustaneille. 
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1 Johdanto 

Sähköistyminen on ollut jo pitkään kansainvälinen trendi, ja nykypäivänä se on 

arkipäivää sekä opiskelun että työelämän parissa. Sähköisten välineiden hyödyn-

täminen opiskelussa on saanut aikana muutoksia Suomen opetushallituksen yl-

läpitämissä opetussuunnitelmissa, joiden mukaan eräs matematiikan tavoite on-

kin juuri harjoittaa opiskelijan kykyä hyödyntää sähköisiä apuvälineitä ja tietoläh-

teitä (Opetushallitus, lukion opetussuunnitelman perusteet 2019).  

Ylioppilastutkinnolla on pitkät perinteet suomalaisessa kulttuurissa, mutta tutkin-

non suorittaminen ei ole enää samanlaista nykypäivän kokelaille verrattuna esi-

merkiksi heidän omien vanhempiensa tai isovanhempiensa aikaan. Vuodesta 

2016 eteenpäin ylioppilaskokeita on porrastetusti siirretty sähköiseen muotoon. 

Matematiikan ylioppilaskoe järjestettiin ensimmäisen kerran sähköisesti vuonna 

2019 (Yle, 2015).  

Kokeiden sähköistyminen on siis vielä suhteellisen nuori uudistus. Tätä tutkiel-

maa kirjoittaessa, matematiikan ylioppilaskoe on suoritettu neljä kertaa tietoko-

netta käyttäen. Kokemusta ja tietoa sähköisestä ylioppilaskokeesta löytyy, mutta 

voisi sanoa, että elämme edelleenkin muutoksen tuomaa murrosvaihetta.  

Tässä tutkimuksessa käsitellään matematiikan ylioppilaskokeen muutoksia. Säh-

köistymisen lisäksi tutkimuksessa perehdytään myös siihen, millaisia muita uu-

distuksia kokeen rakenne ja tehtävien luonne ovat kohdanneet. Tutkimuksessa 

on käytetty sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Kvantita-

tiivinen osuus tutkimuksesta liittyy ylioppilastutkintolautakunnan tilastojen tulkit-

semiseen. Pääosin muu tutkimuksen osuus on kvalitatiivista tutkimusta, jonka 

avulla pyritään ymmärtämään muutoksien syitä. 

Luvut 2 ja 3 sisältävät taustoittavaa tietoa ylioppilaskokeisiin liittyen. Luvussa 2 

esitellään matematiikan ylioppilaskokeen historiaa, tarkastellen sen rakenteellisia 

muutoksia sekä sähköistä koeympäristöä. Luku 3 käsittelee aikaisempia tutki-

muksia sähköistymiseen ja ylioppilaskokeen muutoksiin liittyen. Erityisesti tär-

keänä on Yhdysvalloissa toteutettu tutkimus, jossa tutkitaan sähköisen koeym-

päristön vaikutusta oppilaiden suoriutumiseen. 
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Luvussa 4 esitellään tutkimuskysymykset, ja kerrotaan tarkemmin siitä, miten 

kuinka tutkimus on toteutettu.  

Luku 5 keskittyy pääosin kokoamaan asiantuntijoiden kommentteja ja selvityksiä 

ylioppilaskokeen muutoksista sekä sen nykyisistä tavoitteista. Luvun sisältö on 

sekä taustatietoa, että itse tutkimuksen tuotosta yhdistäen eri lähteiden tietoja 

toisiinsa.  

Luvut 6, 7 ja 8 vastaavat tutkimuskysymyksiin, selvittäen vastauksia niihin taus-

tatietoja hyödyntäen. Luvussa 6 analysoidaan ylioppilastutkintolautakunnan jul-

kaisemia tilastoja, ja tarkastellaan ylioppilaskokeen tuloksien ja arvosanojen ja-

kaumia. Luku 7 paneutuu sähköisten ylioppilaskokeiden tehtäviin, ja tuo esille 

uudenlaisia tehtävätyyppejä.  Luku 8 on tiivistelmä edellisten lukujen johtopää-

töksistä, ja siinä esitellään suorat vastaukset tutkimuskysymyksiin.  

Luku 9 sisältää vapaamuotoista pohdintaa tutkimuksen luotettavuudesta sekä 

mietteitä ylioppilaskokeen muutoksista ja sen tulevaisuudesta. 

Tutkimus pyrkii käsittelemään ylioppilaskokeen muutoksia mahdollisimman neut-

raalilla tavalla, käsitellen muutosten näkökulmia monipuolisesti sekä puolesta 

että vastaan. Tutkimus ei vastaa siihen, miten lukiolaiset itse kokevat muutokset. 

Tutkimus ei myöskään ole kannanotto tai mielipide ylioppilastutkintolautakuntaa 

tai sen tekemiä muutoksia kohtaan. 
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2 Matematiikan ylioppilaskoe 

Ylioppilastutkinto on lukion päättävä tutkinto, jolla testataan opiskelijan osaamista 

lukion opetussuunnitelmassa määrätyistä tiedoista ja tavoitteista (Opetushalli-

tus). Tutkinto sisältää vähintään neljästä eri aineesta suoritetut ylioppilaskokeet. 

Näihin neljään sisältyy yksi kaikille pakollinen kirjoitettava aine, äidinkieli. Riip-

puen kokelaan omasta äidinkielestä, se voi olla joko suomen kieli tai ruotsin kieli. 

Loput kolme suoritettavaa ainetta kokelas voi itse päättää seuraavien neljän ai-

neen joukosta; toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan 

koe (lyhyt tai pitkä oppimäärä) ja reaaliaineen koe. Lisäksi kokelas saa suorittaa 

vapaavalintaisesti muidenkin aineiden kokeita, kunhan edellä määritelty neljän 

aineen kokonaisuus tulee täyteen. Ylärajaa kirjoitettavien aineiden määrälle ei 

ole asetettu. (Ylioppilastutkintolautakunta) 

Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ylioppilaat eivät välttämättä suorita matematiikan 

ylioppilaskoetta, koska se ei ole kaikille pakollinen aine. Kuitenkin ylioppilastut-

kintolautakunnan tilastojen mukaan vuonna 2019 suoritetuista tutkinnoista 82 % 

sisälsi matematiikan suorituksen joko lyhyessä tai pitkässä oppimäärässä. Mate-

matiikan osuus ylioppilastutkinnossa on kasvanut lähivuosina; esimerkiksi 

vuonna 2010 vain 78 % tutkinnoista sisälsi matematiikan (Yhä useampi lukiolai-

nen kirjoittaa matematiikan ylioppilaskokeessa, Pauliina Grönholm, HS 

15.1.2020). Eräs syy matematiikan kasvavalle suosiolle voi olla uudistunut kor-

keakouluvalinta. Matematiikan arvosanalle annetaan suuri painoarvo, ja korkea-

kouluun haettaessa hyvästä matematiikan arvosanasta annetaan paljon lähtöpis-

teitä (Opintopolku). 

Ylioppilastutkintoa on siirretty porrastetusti sähköiseen muotoon, ja ensimmäiset 

sähköiset ylioppilaskokeet kirjoitettiin vuonna 2016 (Yle, 2015). Kokeiden siirtä-

mistä sähköiseen muotoon oli suunniteltu jo pitkään, ja vuonna 2013 Ylioppilas-

tutkintolautakunta käynnisti sähköistämisprojektin (Ylioppilastutkintolautakunta). 

Siirtymäaika ensimmäisestä sähköisestä ylioppilaskokeesta siihen, että kaikki ko-

keet suoritettiin täysin sähköisessä muodossa kesti 3 vuotta. Vuoden 2019 ke-

väällä ylioppilaskokeet kirjoitettiin ensimmäistä kertaa kokonaan sähköisesti. 

Myös matematiikka kirjoitettiin tällöin ensimmäisen kerran sähköisesti.  
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2.1 Matematiikan ylioppilaskokeen rakenne 

Matematiikan ylioppilaskoe on kokenut paljon muutoksia. Ennen vuotta 2016 koe 

oli yksiosioinen ja perinteinen paperinen koe. Tehtävien ratkaisut palautettiin kon-

septipaperille käsin kirjoitettuna. Vuonna 2016, eli samana vuonna, kun ensim-

mäiset sähköiset ylioppilaskokeet järjestettiin, matematiikan ylioppilaskoe koki 

merkittäviä muutoksia. Jo perinteisiksi muodostuneet jokeritehtävät poistuivat, ja 

koe jaettiin ensimmäistä kertaa erillisiin A- ja B- osioihin. Näistä A-osa oli niin 

kutsuttu päässälaskuosio, koska siinä kokelas ei saanut käyttää teknisiä apuvä-

lineitä hyödyksi (Ylioppilastutkintolautakunta). B-osa jakautui B1- ja B2- osioihin, 

joissa molemmissa kokelaalla on mahdollisuus valinnaisuuteen tehtävien välillä. 

A-osan suorittamiselle oli asetettu aikarajaksi 3 tuntia, minkä jälkeen kokelaan oli 

pakko siirtyä B-osaan. Vasta A-osan palautettuaan kokelas sai käsiinsä B-osan. 

Tämän jälkeen A-osan vastauksia ei enää pystynyt muuttamaan. B-osan aloitet-

tuaan kokelas sai tekniset apuvälineet käyttöönsä. Taulukkokirjaa kokelas sai 

käyttää alusta alkaen molemmissa osioissa. (Ylioppilastutkintolautakunta) 

Vuoden 2019 keväällä matematiikan koe suoritettiin ensimmäistä kertaa sähköi-

sessä muodossa. Muutoksena aiempaan oli se, että A-osan aikaraja poistettiin 

kokonaan, ja kokelas sai kaikki kokeen tehtävät heti nähtäväksi. Kokelas siis pys-

tyi aloittamaan myös B-osan tehtävien ratkaisun jo ennen A-osan palauttamista, 

mutta tekniset apuvälineet kokelas sai edelleenkin käyttöönsä vasta A-osan pa-

lautettuaan. (Ylioppilastutkintolautakunta) Menettely myös helpotti kokeen valvo-

jien roolia, sillä kokelas pystyi tekemään A-osan palautuksen omalta koneeltaan, 

eikä palautusta tarvinnut tehdä valvojan avustuksella.  

Samalla kerralla, kun suoritettiin ensimmäinen sähköinen koe, myös tehtävien 

pisteytys muuttui. Aikaisemmin tehtävät oli arvosteltu pisteillä 0–6, mutta sähköi-

seen kokeeseen siirtymisen jälkeen ne on arvosteltu pisteillä 0–12. Tehtävien 

määrä on kuitenkin pysynyt samana, mikä tarkoittaa sitä, että kokeen maksimi-

pistemäärä tuplaantui. Pisteytyksen muutos mahdollisti sen, että pisteytysoh-

jeissa on voitu huomioida enemmän tehtävien ratkaisuiden yksittäisiä välivai-

heita. Kun arvostelun pisteskaala on suurempi, voidaan myös saada enemmän 

eroja kokelaiden suoritusten välille. Toinen selittävä tekijä on se, että muutoksen 

jälkeen nyt kaikkien eri aineiden ylioppilaskokeiden maksimipistemäärä on sama. 

(Juha Oikkonen, Thomas Vikberg, Ylen selvitykset ja haastattelut) 
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Ylioppilastutkintolautakunta ei ole tämän tutkimuksen kirjoittamisaikana julkaissut 

suunnitelmia nykyisen matematiikan ylioppilaskokeen rakenteen muuttamisesta. 

2.2 Abitti –  sähköisen ylioppilaskokeen koeympäristö 

Abitti on Ylioppilastutkintolautakunnan julkaisema digitaalinen koejärjestelmä. 

Abitti käynnistetään oppilaan omalle koneelle muistitikun avulla, ja oppilas itse on 

vastuussa tietokoneensa yhteensopivuudesta Abitti-järjestelmän kanssa. Yliop-

pilastutkintolautakunta ei takaa järjestelmän sopivuutta kaikkien mahdollisten tie-

tokoneiden kanssa. (Abitti) 

Abitin ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2015, minkä jälkeen Abittia on saa-

nut vapaasti käyttää sekä kouluissa että yksityishenkilönä. Abitin tarkoitus on val-

mistaa sekä opettajia että opiskelijoita ylioppilaskirjoituksia varten. Ylioppilastut-

kintolautakunta ohjeistaa lukioita tarjoamaan opiskelijoille tarpeeksi harjoitusta 

Abitin käyttöä varten. 

”Lukion on järjestettävä kokelaille riittävästi harjoittelumahdollisuuksia tietoko-
neen käynnistämiseen ja koejärjestelmän käyttöön.” -Ylioppilastutkintolautakunta 
 

Kokeen A-osassa Abitti antaa kokelaan käyttöön joitain apuvälineitä, esimerkiksi 

yksinkertaisen nelilaskimen. Kokelas voi siirtyä tekemään B1- ja B2- osien tehtä-

viä jo ennen A-osan palautusta, mutta vasta A-osan palautettuaan hän saa käyt-

töönsä käyttöön järjestelmän tarjoamat apuvälineet. Kun kokelas päättää palaut-

taa A-osan, on hänellä vielä 60 sekunnin harkinta-aika, jonka aikana hän voi pe-

ruuttaa palautuksen. Kun 60 sekuntia on kulunut, on palautus lopullinen eikä A-

osan vastauksia pysty enää muuttamaan. (Abitti) 

Abitti sisältää kaavaeditorin, jonka avulla on mahdollista kirjoittaa matemaattisia 

kaavoja sähköisessä muodossa. Tästäkin syystä on tärkeää, että koulu on tar-

jonnut tarpeeksi harjoitusta Abitin ja kaavaeditorin käyttöön; opiskelijalla ei pidä 

kulua kokeessa liikaa aikaa sopivien kaavaeditorin komentojen ja symbolien et-

simiseen. Kaavaeditori tarjoaa matemaattiset operaattorit suoraan sopivassa 

muodossa, joten kokelaan ei tarvitse osata LaTeX-muotoilukomentoja matema-

tiikan kirjoittamiseen.  
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Kuva 1 Kaavaeditorin tarjoamia operaattoreita 

 

Kuva 2 Esimerkki kaavaeditorin käytöstä 

 

Jotkut ylioppilaskokeen tehtävistä, esimerkiksi monivalintatehtävät, voivat olla 

automaattitarkisteisia, jolloin järjestelmä pisteyttää ne automaattisesti. Tällaiset 

tehtävät nopeuttavat kokeiden tarkistusta, kun koetta tarkistavan opettajan ei nii-

hin tarvitse puuttua.  

Sähköinen ympäristö myös mahdollistaa sen, että tehtävien vastauksissa voi pa-

lauttaa liitetiedostoja tai kuvankaappauksia. Tämä antaa kokelaille mahdollisuu-

den rakentaa tehtävän vastaus monella eri tavalla. Kokeen aikana kokelas ei 

pysty käyttämään tietokoneellaan Abitin lisäksi muita ohjelmia. Kokelas ei siis 

pysty käyttämään internettiä tai muita tietopalveluita. (Abitti) 

2.2.1 Abitin tärkeimmät apuvälineet matematiikan kannalta 

Vaikka Abitti on Ylioppilastutkintolautakunnan julkaisema ja hallinnoima järjes-

telmä, se sisältää usean eri palveluntarjoajan oheisohjelmia. Näiden ohjelmien 

käytöstä kokelaan ei tarvitse itse murehtia esimerkiksi hankkimalla lisenssejä tai 

lataamalla ohjelmia koneelleen, vaan Abitin järjestelmä tarjoaa ne automaatti-

sesti (Abitti). Tietenkin on suotavaa ja myös ohjeistuksen mukaista, että koke-

laalla olisi kokemusta ohjelmien monipuolisesta käytöstä jo ennen kokeen suorit-

tamista. Osa Abitin sisältämistä ohjelmista ovat sellaisia, että opiskelijan halu-

tessa harjoitella niiden käyttöä koko lukiossa opiskeluajan, hänen täytyy itse in-

vestoida ohjelman hankkimiseen omalle tietokoneelleen. Perinteisesti vain laskin 

ja taulukkokirja ovat olleet sellainen työkalu, joka opiskelijoiden on itse täytynyt 

hankkia opiskelun avuksi. 
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GeoGebra  

Matemaattinen ohjelmisto, jonka avulla pystyy havainnollistamaan ja tutkimaan 

matemaattisia ongelmia. Ohjelma sisältää sekä graafisen laskimen, CAS laski-

men että taulukkolaskentaohjelman, minkä lisäksi sillä on mahdollista piirtää ta-

sossa tai 3D-ulottuvuudessa olevia tilanteita. Opiskelija voi käyttää GeoGebraa 

ilmaiseksi koko lukion ajan, joko käyttämällä verkossa olevaa versiota tai lataa-

malla ilmaisen työpöytäsovelluksen. (GeoGebra)  

Texas Instruments TI-Nspire CAS 

Symbolinen laskin, jota hallinnoi ja myy yhtiö Texas Instruments. Laskinohjelma 

ei ole ilmainen. Ohjelmaa voi käyttää ostamalla perinteisen pöytälaskimen, tai 

sitten pöytälaskinta vastaavaan tietokoneohjelmaan ohjelmistolisenssin, jonka 

avulla ohjelmaa pystyy käyttämään omalla tietokoneella. Laskin tarjoaa perintei-

siä laskimen ominaisuuksia, ja lisäksi sillä voi esimerkiksi piirtää kuvaajia ja suo-

rittaa taulukkolaskentaa. (Texas Instruments) 

KCalc  

Yksinkertainen nelilaskin. Tämä laskin on kokelaan käytössä jo kokeen A-

osassa. Laskimella pystyy suorittamaan yksinkertaisia laskutoimituksia, kuten yh-

teen- ja vähennyslaskuja, ja kerto- ja jakolaskuja. KCalc toimii ilmaisen ja avoi-

men lähdekoodin avulla. (KCalc) 

Maol digitaulukot  

MAOL-taulukkokirja on perinteinen opiskelijan työväline. Digitaulukon sisältö on 

yhdenmukainen paperisen kirjan sisällön kanssa, sisältäen matematiikan, fy-

siikan ja kemian osuudet. Taulukkokirja löytyy Abitista automaattisesti, ja sen on 

tarkoitus syrjäyttää paperinen taulukkokirja kokonaan. Ylioppilastutkintolautakun-

nan ohjeistuksen mukaan paperinen versio sallitaan syksyn 2020 kokeeseen asti. 

Seuraavasta suorituskerrasta eteenpäin taulukkokirjan ainoa sallittu muoto on 

sähköinen versio (Ylioppilastutkintolautakunta). MAOL-taulukoista on julkaistu 

uusin versio vuonna 2019. (Otava) 

Abitti tarjoaa myös useita muita ohjelmistoja. Ne on lueteltu Abitin omilla verkko-

sivuilla kohdassa ”Koejärjestelmän oheisohjelmat”.  
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2.3 Ylioppilaskokeen arviointi ja arvosana 

Kun kokelas on tehnyt ja palauttanut ylioppilaskokeensa Abitissa, hänen oman 

oppilaitoksensa aineenopettaja arvioi kokeen. YTL julkaisee koepäivänä alusta-

vat tutkintokohtaiset hyvän vastauksen piirteet, joiden perusteella opettaja arvioi 

ja pisteyttää kokelaan suorituksen.  

Seuraava lainaus on tähän mennessä löytynyt jokaisesta sähköisen ylioppilasko-

keen Hyvän vastauksen piirteistä, 

 

Sensorit tekevät lopullisen arvioinnin, ja myös aiemmin julkaistuja hyvän vastauk-

sen piirteitä saatetaan päivittää ja muuttaa useaankin kertaan. Tästä syystä ko-

kelaan alustavissa pisteissä voi olla suurikin ero lopullisiin pisteisiin. (Ylioppilas-

tutkintolautakunta) 

Arvosanarajat määräytyvät jokaisella tutkintokerralla erikseen. Arvosanojen ja-

kautuminen määräytyy jokaisella tutkintokerralla erilaiseksi, joten arvosanojen 

osuuksien suuruudet vaihtelevat. Päämäärä on kuitenkin se, että jakautuminen 

noudattaisi joka vuosi suurin piirtein samaa kaavaa. Tarkka kaava, jolla arvosa-

nat lasketaan, löytyy Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilta.  
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Ylioppilaskokeet arvostellaan seuraavin arvosanoin, korkeimmasta alimpaan. 

Lyhenne Arvosana Kompensaatiopisteet 

L laudatur 7 

E eximia cum laude approbatur 6 

M magne cum laude approbatur 5 

C cum laude approbatur 4 

B lubenter approbatur 3 

A approbatur 2 

I improbatur 0 

Taulukko 1 Ylioppilaskokeiden arvosanat 
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3 Tutkimuksia matematiikan sähköistymisestä 

Tässä luvussa esitellään aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia, jotka liittyvät matema-

tiikan laskemiseen sähköisessä ympäristössä. Kaikki esitetyt tutkimukset eivät 

käsittele nimenomaisesti Suomen ylioppilaskirjoituksia, mutta niiden tutkimustu-

lokset ovat hyödyllisiä myös kotimaisia ylioppilaskirjoituksia käsittelevässä kon-

tekstisssa.  

3.1 Yhdysvaltalainen tutkimus matematiikan kokeisiin liittyen 

Ben Backes ja James Cowan (American Institutes for Research/Calder) ovat jul-

kaisseet tutkimuksen (Is the Pen Mightier Than the Keyboard? The Efffect of On-

line Testing on Measured Student Achievement. 2018), joka vertailee paperisen 

ja sähköisen matematiikan kokeen suorituksia toisiinsa. Tutkimuksen tavoite on 

ollut selvittää, onko kokeiden sähköistyminen aiheuttanut muutoksia oppilaiden 

menestymiseen kokeissa.  

Tutkimus on toteutettu seuraamalla PARCC testien tuloksia (partnership for as-

sessment of reading for college and career). PARCC testit ovat valmiita kokeita, 

joita opettajat Yhdysvalloissa voivat käyttää englannin kielen ja matematiikan 

osaamisen testaamiseen.  

Backes ja Cowan päätyivät siihen tulokseen, että silloin kun oppilas sai itse päät-

tää tavan, jolla vastasi kokeeseen, olivat hänen tuloksensa paremmat. Selitys 

tälle johtopäätökselle oli se, että kun kokeen vastausympäristö on oppilaalle en-

nestään tuttu, oli kokeeseen vastaaminenkin helpompaa. Samaan ilmiöön poh-

jautui tutkijoiden havainto, että perheen elintasolla oli vaikutusta kokeessa suo-

riutumiseen. Niillä oppilailla, joilla ei kotona ollut pääsyä tietokoneelle tai muihin 

sähköisiin ympäristöihin, havaittiin olevan vaikeuksia käyttää sähköistä koeym-

päristöä koulussa. Tietokoneen käyttö oli selkeästi tottumiskysymys. 

Tutkijat totesivat, että nopeat opiskeluympäristön muutokset saattavat heikentää 

kokeessa suoriutumista, mutta suurimmalla osalla tapauksista ilmiö oli vain het-

kellinen. Huomattavaa oli myös se, että sähköistyminen vaikutti tulosta heikentä-

västi niillä oppilailla, joiden kohdalla osaamisen taso oli tiedettävästi jo valmiiksi 

heikompi. Matemaattisesti taidokkailla oppilailla eroa ei havaittu.  
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3.2 YTL:n kartoitus sähköisistä kokeista 2013 

Ennen kuin Suomessa siirryttiin sähköiseen ylioppilaskokeeseen, Ylioppilastut-

kintolautakunta tutustui muihin maailmalla käytettäviin sähköisiin koejärjestelmiin 

(”Korkean panoksen sähköiset kokeet maailmalla”, Lahti ym., 2013). Selvitys kes-

kittyi ensisijaisesti Pohjoismaihin ja muihin EU-maihin, joista erityisen kiinnosta-

via olivat Tanska, Norja, Alankomaat, Luxemburg, Puola, Romania, Slovakia, 

Tšekki ja Pohjois-Irlanti. Näistä kaikista maista löytyi ainakin jotain sähköisiä ko-

keita, ja osasta sähköinen ylioppilaskoe.  

Jokaisella maalla on omat opetussuunnitelmansa, joten kokeiden sisällöt ja tes-

taamisen tavoitteet saattoivat erota Suomen ylioppilastutkinnosta. Tästä syystä 

muiden maiden kokeita ei pysty suoraan rinnastamaan Suomen kokeisiin, mutta 

kokemus kokeiden sähköistämisestä oli asia mistä työryhmä oli kiinnostunut.  

Pohjoismaista eniten suomalaista ylioppilaskoetta muistuttivat Tanskan ja Norjan 

kokeet. Eveliina Hietakymi mainitsee Pro gradu -tutkielmassaan (Matematiikan 

sähköinen ylioppilaskoe ja GeoGebraa sen työvälineenä, 2014), että YTL on ha-

lunnut hyödyntää näiden maiden kokemuksia ja käytäntöjä sähköiseen kokee-

seen liittyen. Selvityksessä nousi vahvasti esille erilaiset sähköisesti suoritettavat 

tehtävätyypit ja matematiikan sanallistaminen.  

3.3 Joitakin aiheeseen liittyviä Pro Gradu – tutkielmia ja niiden 

tulokset 

Katri Moilanen vertaili Pro Gradu -tutkielmassaan, miten sähköisesti vastatut ja 

paperilla vastatut ratkaisut eroavat toisistaan (”Valmiiden ratkaisujen arviointi 

sähköisesti ja paperilla lukion matematiikassa”, Itä-Suomen yliopisto, 2019). Moi-

lasen tutkimuksen lähtökohta olikin nimenomaan selvittää vastausmuotojen eroja 

sähköistä ylioppilaskoetta ajatellen. Tutkimuksen johtopäätös oli se, ettei ratkai-

sumuodolla ollut suurta vaikutusta siihen, miten oppilas tehtävästä suoriutui. Ai-

noat huomiot olivat, että tietokoneella tehdyt vastaukset olivat keskimääräisesti 

hieman pidempiä kuin paperilla annetut vastaukset, koska tietokoneella tuote-

tussa vastauksessa oppilaat selittivät ratkaisuaan sanallisesti hieman enemmän.  

Elina Ala-Maakala tutki omassa Pro Gradu -tutkielmassaan teknisten apuvälinei-

den käytön lisääntymisen vaikutusta matemaattiseen ajatteluun (”Matemaattinen 
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ajattelu ja sähköiset ylioppilaskokeet”, Tampereen yliopisto, 2016). Tutkimus to-

teutettiin analysoimalla ylioppilaskokeiden tehtävätyyppejä sovittamalla ne mate-

maattisen osaamisen -malliin (Kilpatrick, Swafford ja Findell). Tutkimuksen tulos 

oli, että ylioppilaskokeen sähköistymisen myötä matemaattinen ajattelu ja ym-

märtäminen ovat oppimisen kannalta yhä keskeisempiä asioita. Ala-Maakala 

pohtii, että koska sähköinen koe antaa kokelaalle enemmän mahdollisuuksia 

käyttää teknisiä apuvälineitä, on tärkeää, että kokeessa myös vaaditaan entistä 

enemmän perusteluita ja osoitusta syvällisemmästä matemaattisesta ymmärryk-

sestä. Ala-Maakala kuitenkin hieman kyseenalaistaa sähköisen kokeen, koska 

on huolissaan siitä, että sähköistymisen myötä jotkin vastaukset saattavat olla 

enemmän tietokoneen aikaansaannoksia, kuin kokelaan omaa oivaltamista.  
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4 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen toteutus 

Tämän tutkimuksen on tarkoitus tutkia matematiikan ylioppilaskokeen lähivuo-

sien muutoksia.  

Tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millä tavoin ja miksi matematiikan ylioppilaskoe on muuttunut kokeiden 

sähköistymisen myötä? 

2. Millä tavoin kokeiden piste- ja arvosanajakaumat ovat muuttuneet? 

Näitä kysymyksiä tarkastellaan sekä lyhyen että pitkän matematiikan oppimää-

rien osalta, ja tuloksia verrataan toisiinsa.  

Tutkimuksessa on käytetty sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmene-

telmiä. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastataan pääosin kvalitatiivisen 

tutkimusmenetelmän perusteella, analysoimalla ylioppilaskokeen tehtäviä, niiden 

arvosteluperusteita sekä keräämällä asiantuntijoiden kommentteja.  Toiseen tut-

kimuskysymykseen käytetään kvantitatiivisia menetelmiä, eli tässä tapauksessa 

tutkitaan Ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemia julkisia tilastoja.  
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5 Selvityksiä ja kommentteja liittyen matematiikan 
sähköiseen ylioppilaskokeeseen 

Tässä luvussa esitetyt selvitykset ja kommentit ovat alansa asiantuntijoiden hen-

kilökohtaisia kommentteja eivätkä välttämättä edusta suuremman joukon mielipi-

dettä. Luvussa esitetyt asiat ovat kuitenkin oleellisia ja tärkeitä sähköisen ylioppi-

laskokeen muutosten kannalta, koska kommentit ovat asiantuntijoiden ja muiden 

asiaan perehtyneiden ihmisten sanomia.  

5.1 Yleisradio Oy:n selvitykset 

Yleisradio Oy on kulkenut monta vuotta tiiviisti Ylioppilaskirjoitusten mukana. 

Ylen Abitreenit – verkkosivuilta löytyy jokainen järjestetty matematiikan ylioppi-

laskoe vuodesta 2008 alkaen. Keväästä 2012 eteenpäin Yle on julkaissut samalla 

sivulla Ylioppilastutkintolautakunnan viralliset hyvän vastauksen piirteet, ja vide-

oinut yo-lähetyksen, johon on kutsuttu ylioppilastutkintolautakunnan asiantunti-

joita, lukioiden lehtoreita ja kokeen tehneitä kokelaita keskustelemaan kyseisen 

päivän ylioppilaskokeen tehtävistä ja vastauksista.  

5.1.1 Ylioppilastutkintolautakunnan asiantuntijoiden kommentteja 

Seuraavat lainaukset on kerätty Yleisradion videoimista ja julkaisemista yo-lähe-

tyksistä. Videoista on valikoitunut vain osa keskustelun kommenteista, eli sellai-

set, jotka ovat merkittäviä juuri ylioppilaskokeen muutosten kannalta. Videot löy-

tyvät ainakin toistaiseksi kokonaisuudessaan Ylen Abitreenit -verkkosivuilta. 

Kaikkien alla käsiteltyjen lähetysten juontajana on toiminut Ylen toimittaja Inkeri 

Alatalo. 

Kevät 2019 

Vuosi 2019 oli ensimmäinen vuosi, kun koe järjestettiin sähköisessä muodossa. 

Lähetys käsittelee sähköistymistä yleisellä tasolla, minkä lisäksi siinä käytiin ko-

keen tehtäviä läpi tehtäväkohtaisesti.  

Kommentoivina asiantuntijoina olivat Juha Oikkonen (YTL:n asiantuntija, emeri-

tusprofessori, Helsingin yliopisto), ja Riku Klén (YTL:n asiantuntija, apulaispro-

fessori, Turun yliopisto).  
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Keskustelu aloitettiin pohtimalla kokeen haastavuutta erilaisten ja eritasoisten op-

pilaiden välillä. Pohdintaa oli myös opettajan vaikutuksesta oppilaan suoriutumi-

seen, ja ennen kaikkea siitä, miten tärkeää on, että oppilas on päässyt käyttä-

mään sähköisiä apuvälineitä jo ennen ylioppilaskoetta.  

Se mikä nyt tän ensimmäisen kokeen kohdalla pikkuisen huolestuttaa on 
että, opettajakunta on edelleenkin ehkä pikkuisen kahtiajakautunut; on 
niitä opettajia ja vastaavasti abeja … jotka ovat sitten koko lukion ajan 
työskennelleet sähköisten ympäristöjen kanssa, ja sitten on taas niitä 
opettajia, jotka ovat viimeiseen saakka yrittäneet toivoa, että sähköistä ko-
etta ei sitten koskaan tulisikaan. Juha Oikkonen 

Alatalon puolesta ilmeni, että abiturientit ovat kokeneet eriarvoisuutta siinä, miten 

jotkut ovat saaneet parempaa harjoitusta sähköiseen kokeeseen, ja jotkut koke-

vat, etteivät ole saaneet tarpeeksi apua koululta. Tässäkin viitataan siis tottumis-

kysymykseen, aivan kuten aikaisemmin esitellyssä yhdysvaltalaisessa tutkimuk-

sessa.   

Lähetyksessä on puhetta myös taloudellisesta tasa-arvosta, mihin haastatelta-

vana oleva lukion matematiikan opettaja Piia Vikberg kommentoi, että opettajien 

kannattaisi suosia ilmaisia ohjelmia kuten GeoGebraa, jotta kaikilla olisi yhtäläi-

nen mahdollisuus oppia käyttämään sitä. Jotkut oppilaat eivät halua ostaa mak-

sullisten ohjelmien lisenssejä, jolloin heillä voi olla vaikeuksia koetta tehdessä.  

Juha Oikkosen tärkeä huomio kokeen tehtävien tyypeistä; 

Ymmärtäminen. … Tässäkin pitkän ja lyhyen matikan kokeessa oli näky-
vissä myös sitä, että tehtävissä edellytetään tällaisen mekaanisen suorit-
tamisen ohessa ymmärtämistä. Se on suunta, mihin kaikissa aineissa yli-
oppilaskokeessa ollaan menossa. Juha Oikkonen 

Eräs kokelas oli lähettänyt kysymyksen, jossa hän kysyi, että miten voisi saada 

tehtävistä pisteitä, vaikka ei olisi tuottanut vastausta loppuun. Tällaisen vastauk-

sen hän sai; 

Hyvän vastauksen piirteissä on yritetty vähän niinku tähän vastata. Täällä 
on ikään kuin tällaisia askeleita, mistä saa niitä pisteitä. Riku Klén 
 
Arviointi, niin joskus kauan sitten pohjautui siihen, että punakynällä etsittiin 
virheitä, tehtiin vähennyksiä maksimipistemäärästä. Mutta nyt sitten asia 
on enemminkin niin päin, että juuri katsotaan, mitkä ovat ne ansiot mitä 
sieltä löytyy, ja mitä ne tuottavat pisteitä. Juha Oikkonen 
 
Matemaatikotkin työskentelee kynällä ja paperilla, että on ihan luonnol-
lista, että niitä matikan symboleita on nopeampi kirjaa kynällä ja paperilla, 
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kuin sillä tietokoneella. Mutta, se ei oo kohtuuttoman paljon hitaampaa, 
kun sitä vähän harjoittelee. Enemmän se on must just siitä, että se kokelas 
oppii, että kuinka paljon tekee ja millä tavalla ja minkälaisia merkintöjä. … 
Ja jos on lähtenyt kirjoittamaan niitä välivaiheita sinne sillä koneella, niin 
siinä menee turkasen paljon aikaa ja se ei tuota yhtään lisäpistettä. Piia 
Vikberg 

Vastaustekniikka on siis hyvin tärkeässä roolissa ajankäytön ja vastauksen tuot-

tamisen kannalta. Lisäksi keskustelussa korostetaan useaan kertaan sitä, että 

tehtäviin voi tuottaa useita erilaisia vastauksia. Jos lopputulos on oikein ja hyvin 

perusteltu, se riittää. Kokelas voi itse päättää ohjelmistot, joita hän haluaa käyttää 

hyödyksi. Lisäksi kokelaan olisi hyödyllistä kommentoida vastaukseen, mitä te-

kee missäkin vaiheessa.  

Pitkän matematiikan kokeesta keskusteltaessa kokeen vaatimustaso oli keskei-

nen aihe.  

Tavoitteena on, että se on aika haastava. Koska täällä on lähdetty tilan-
teesta joitakin vuosia sitten tai kokeita sitten, jolloin kokeen loppupää oli 
liian helppo, niin että sitten hyvien laskijoiden kesken ero ei tullut siitä, että 
kuka osas vaikeita tehtäviä paremmin, vaan kuka teki vähemmän huoli-
mattomuusvirheitä. Se ei ole keskeistä matematiikan osaamista. Juha Oik-
konen 

Keskustelussa Oikkonen myös korosti kokeen uutta pistemäärää, eli 120 maksi-

mipistettä. Hän sanoo, että tällä pistemäärällä koe on paremmin vertailtavissa 

muiden aineiden kokeisiin, kun aineiden yli on samat maksimipisteet. Suurempi 

pisteskaala myös antaa enemmän mahdollisuuksia pisteiden arvosteluun, kun on 

useampi alakohta, josta voi antaa pisteitä. 

Matematiikka on nimenomaan ajattelua ja ilmaistua ajattelua, ja asioiden 
erittelemistä ajatellen. Matematiikkaan kuuluu niin matemaattiset merkin-
nät, kuin sanalliset selitykset. Juha Oikkonen 

Lähetyksen lopussa haastateltava olevat sensorit kokoavat, että heidän mieles-

tään tämän vuoden koe mittasi hyvin matematiikan lukiosisältöjen osaamista.  

Syksy 2019 

Kuten edellisessäkin lähetyksessä, kommentoivina asiantuntijoina ovat Juha Oik-

konen ja Riku Klén. 

Lähetyksen alussa oli taas yleistä puhetta ylioppilaskirjoituksista. Lyhyen mate-

matiikan tehtävien läpikäynnissä tehtävä numero 12 aiheutti paljon kommentteja  

(liite 1). 
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Jos katselee menneitä matematiikan kokeita, niin ei kyllä niissä kaikissa 
tehtävissä aina olla niin hirveesti laskettu. …  Tehtävän kohdalla on kyse 
verrannollisuudesta. … On asioita, missä mitään tällaista verrannollisuutta 
ei tapahdu. … Pitää sitten olla kriittinen, että missä muodossa se liittyy 
tutkittavaan ilmiöön tai ei. Juha Oikkonen 

Lähetyksessä kävi ilmi, että lyhyen matikan koe koettiin helpoksi, mikä aiheutti 

keskustelua arvosanarajoista.  

Ne asiat ratkeavat loppujen lopuksi pistejakauman tasolla. Jos koe oli mi-
nusta helppo, niin se oli monesta muustakin helppo. Ja silloin sitten se 
näkyy jakaumassa, ja siitä sitten taas väistämättä seuraa sitten jotain, siitä 
että kuinka tiukassa sitten hyvät arvosanat on ja toisinpäin. Juha Oikkonen 
 
Sama koe kaikille. Riku Klén 

Tälläkin kertaa vastaamistekniikka nousi vahvasti esille.  

Tää ”selitä sanallisesti” on itseasiassa sellainen seikka, että sitä voisi 
enemmänkin ottaa pyrkimyksestä kaikessa mitä matikkaa opiskellessa 
siellä lukiossa tekee. … Se väistämättä johtaa siihen, että ymmärtää itse 
asiat paremmin ja sitten myöskin taidot vastata tällaiseen kysymykseen 
siinä sivutuotteena nousee. Siitä solve -napin painamisesta, niin kyl tässä 
on menossa tällainen oppimisvaihe, ja siitä että mikä on sen teknologian 
rooli matematiikassa. Mitkä ovat sallittuja toimintatapoja? … On menossa 
kaikkien osapuolten opetteluvaihe. Juha Oikkonen 

Lähetyksen aikana pohditaan myös sitä, että miten paljon voidaan luottaa siihen, 

että kouluissa oikeasti käytetään teknologiaa? Eri koulujen ja eri opettajien ope-

tuksen sisältöä ei voida valvoa, joten myöskään oppilaiden teknologian osaami-

sen tasoa ei voida testata muuta kuin kokeissa. Tästä syystä teknologian hyö-

dyntämisen kanssa on edettävä varovaisin askelin. 

Kevät 2020 

Lähetyksen kommentoivana asiantuntijana tuttuun tapaan Riku Klen, sekä hänen 

lisäkseen Anne-Maria Ernvall-Hytönen (aineenopettajan koulutuksesta vastaava 

apulaisprofessori Helsingin yliopistolla, YTL:n asiantuntija) 

Lähetykseen oli lähetetty kysymys, jossa kokelas ihmetteli tehtävien epäselvyyttä 

ja erilaisuutta edellisiin vuosiin verrattuna. 

Kun laaditaan tehtäviä, ne käydään moneen kertaan läpi ja yritetään tehdä 
niistä mahdollisimman selkeitä. Riku Klén 
 



18 
 

Ainahan me yritetään tehdä erilaisia tehtäviä kuin on ollut edellisellä ker-
ralla. … Yritetään saada jotenkin mielenkiintoisia, ajankohtaisia, mielek-
käitä tehtävii, jotka meidän omasta mielestä ovat kivoja. Anne-Maria 
Ernvall-Hytönen 
 
Jos ne olisivat ennalta-arvattavia kaikki tehtävät niin sit siin ois vaikee 
saada minkäänlaista hajontaa. Riku Klén 

Keskustelua on myös tehtävien välivaiheista sellaisessa tilanteessa, jossa tehtä-

vänannossa pyydetään olemaan perustelematta vastausta. Tehtävänantoa pitää 

kunnioittaa ja noudattaa, ja perustelujen antaminen voi tällaisessa tapauksessa 

jopa tuoda virhepisteitä Hyvän vastauksen piirteiden mukaisesti.  

Kun sanotaan, ”Älä perustele tämän tehtävän vastauksia”, niin silloin me 
missään nimessä ei haluta niitä perusteluja. Anne-Maria Ernvall-Hytönen 

Tehtävien ajankohtaisuuteen liittyen Anne-Maria antoi hyvän esimerkin, 

Kuten viime päivinä on huomattu, niin esimerkiksi eksponentiaalisesta 
mallista on puhuttu melkoisen paljon uutisissa. Ja eksponentiaalinen malli 
on just se mikä esimerkiks tällä hetkellä kuvaa koronaviruksen leviämistä. 
Eli eksponentiaalinen malli on sellainen, mikä tulee vastaan monissa so-
velluksissa. Anne-Maria Ernvall-Hytönen 

Keskustelua herätti myös tehtävien sanallistaminen. Kokelas oli lähettänyt kysy-

myksen, että voiko eräästä tehtävästä (tehtävä 4, lyhyt oppimäärä, kevät 2020) 

(liite 2) täydet pisteet, jos vastaus on oikein ja perusteltu mutta ilman matemaat-

tisia kaavoja.  

Miten hyvin se on perusteltu ja miten hyvin se on selitetty, niin siinäkin voi 
olla montaa eri astetta. Anne-Maria Ernvall-Hytönen 
 
Jos katsoo noita hyvän vastauksen piirteitä, niin sielläkään ei kovin mon-
taa matemaattista merkkiä oo. Näkisin että on ihan mahdollista vastata ja 
saada täydet pisteet ilman suurempia matemaattisia merkintöjä. Riku Klén 
 
Mitä vain apuvälinettä saa käyttää, kunhan kertoo riittävän tarkasti, että 
mitä on tehnyt. Riku Klén 

Erilaiset ratkaisutavat herättivät pohdintaa. Yleinen mielipide paneelin keskuste-

lijoilla oli, että lisäpisteitä ei saa, vaikka käyttäisi jotain hienoa tai sivistynyttä kei-

noa, verrattuna johonkin yksinkertaisempaan ratkaisukeinoon. Suositeltavaa on-

käyttää sitä tapaa, joka tuntuu itselleen helpoimmalta ja jonka tietää varmasti ole-

van oikein.  
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Kannattaa tosiaan niinku opetella ne tekniset apuvälineittein käyttö taval-
laan siinä koko sen opiskelun aikana tai niin pitkälle vaan kuin on mahdol-
lista. Vaikka osais sen matikan, jos ei osais sitten sitä sinne järjestelmään 
ilmaista niin sitten se ei ole kauhean hyvä asia. Riku Klén 

Pitkän matematiikan koetta alettiin purkamaan keskustelemalla kokeen vaikeus-

tasosta. Vaikeustasoa perusteltiin hyvin samanlaisin perustein, kuin edellisen 

koekerran lähetyksessä.  

Faktahan on se, että jonkin verran vaikee tän on pakko olla. Koska jossain 
vaiheessa tilanne oli se, että ne pitkän matikan kokeet oli vähän liian help-
poja, jolloin se L:n raja nousi ihan järjettömän korkeeks, ja sit se saatto 
tarkottaa sitä, että se L saattaa hävitä jonkin huolimattomuusvirheen 
vuoks.  Anne-Maria Ernvall-Hytönen 

Ihmetystä aiheutti myös klassisten derivointitehtävien puute. 

Tässä on hiukan sitä ongelmaa tällä hetkellä, että kun ne ohjelmistot ovat 
käytössä niin jos pistetään liian suoraviivainen derivointi, liian suoraviivai-
nen integrointi, sellainen minkä pystyy tyyliin suoraan antaa laskimelle, 
niin se tekee siinä jo käytännössä se ei oo mikään muu kuin laskimen te-
kemä tehtävä, laskimen ratkaisema tehtävä. Eli se ei oikeestaan enää mit-
taa sitä, mitä abi tekee. Ja se on selvä ero näissä uusissa kokeissa ver-
rattuna aikaisempiin. Anne-Maria Ernvall-Hytönen 

Eräs abiturientin lähettämä kysymys koski tietokoneella tehtyjä näppäilyvirheitä, 

ja tämä herätti keskustelua tietokoneella kirjoitetuista vastauksista.  

Jos on esimerkiksi aivan ilmeinen lyöntivirhe, sen tyyppinen, että todella-
kin on aivan selvää, että kyseessä on vain lyöntivirhe tai tän tyyppinen niin 
sillon siitä ei hirveesti rokotettais. …  Ei me nyt tässä mitata teknisiä on-
gelmia, vaan matematiikkaa. Anne-Maria Ernvall-Hytönen 
 
Jos tällainen ilmenee, niin voi olla ihan hyvä kirjoittaa siihen sellainen lyhyt 
kommentti. Riku Klén 
 
Jos ylipäätään huomaa, että jotain asiaa ei osaa tehdä tietokoneella, siis 
että jotain merkintää ei vaa saa siihen tietokoneelle tehtyä, niin silloin kans 
on hyvä idea, vaikka kirjoittaa että tyyliin käytän nyt tässä epästandardia 
merkintää. … Inhimillisyys on sallittavaa, mutta se täytyy selittää. Anne-
Maria Ernvall-Hytönen 

Keskustelua syntyi myös vajaaksi jääneiden tehtävien pisteytyksistä, ja sensorei-

den kommentit olivat samanlaisia kuin mitä Juha Oikkosen antamat vuotta aiem-

min, liittyen vaiheittaiseen pistetykseen hyvän vastauksen piirteiden mukaan.  

 



20 
 

5.2 Yhteenveto 

Kaikkien tarkasteltujen lähetysten keskustelujen sisällöistä löytyi samanlaisia piir-

teitä ja näkökulmia. Alla jäsenneltynä tärkeimmät ylioppilaskokeen muutoksia 

koskevat seikat, 

• Tehtävien sisällöt eivät ole enää pelkkää mekaanista matematiikan laske-

mista. Kokonaisuuksien ja ilmiöiden ymmärtäminen korostuu. 

• Pitkän matematiikan koetehtävät ovat tarkoituksella haastavia. Tällä halu-

taan antaa enemmän liikkumavaraa arvosteluasteikon yläpäähän, jolloin 

myös taitavimmilla kokelailla on mahdollisuus virheisiin. 

• Pisteytysasteikkoa on nostettu. 

• Sanallisten selitysten merkitys nousee. Jos vastaus on hyvin perusteltu, 

niin sanallinen selitys voi tuoda yhtä paljon pisteitä kuin matemaattinen 

todistus. Vastauksen eri vaiheita voi ja olisi suotavaa kommentoida.  

• Tehtäviin voi luoda erilaisia vastauksia, ja niiden tuottamiseen kokelas voi 

käyttää itse valitsemaansa apuohjelmaa. Jos vastaus on oikein ja perus-

teltu, niin se tuottaa täydet pisteet riippumatta käytetystä vastaustavasta. 

 

  



21 
 

 

6 Ylioppilastutkintolautakunnan tilastojen tulkinta 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän 

osuus. Käytetyt tilastot ovat julkisia tilastoja, jotka Ylioppilastutkintolautakunta on 

julkaissut omilla verkkosivuillaan. Arvosanajakaumat löytyvät vuosilta 2017–

2020, ja arvosanojen pisterajat vuosilta 2008–2020.  

Tilastointiin on sisällytetty kaikki koulut, eli tilastot sisältävät kaikki Suomessa kir-

joittaneet, riippumatta siitä onko kirjoittajan opetuskieli ollut suomi vai ruotsi. Ver-

tailen keskenään vain keväisin järjestettyjen ylioppilaskirjoitusten tilastoja, koska 

pitkässä oppimäärässä kirjoittavien kokelaiden määrä on huomattavasti suu-

rempi keväisin kuin syksyisin. 

6.1 Arvosanajakaumat ja keskiarvot 

Koska arvosanajakaumat lasketaan valmiilla kaavalla, pitäisi eri vuosien arvosa-

najakaumien muistuttaa kutakuinkin toisiaan. Tarkastellaan erikseen pitkää oppi-

määrää, ja lyhyttä oppimäärää.  

Matematiikan pitkä oppimäärä 

Kuva 3 Pitkä matematiikka, arvosanajakaumat kevät 2017–2020 

 

Kuvasta nähdään, että eri vuosien jakaumat muistuttavat kokonaisuudessaan hy-

vin paljon toisiaan. Arvosanajakaumat kuvaavat kokelaiden lukumäärää kyseisen 

arvosanan sisällä. Kiinnostavaa on, että heikompien arvosanojen määrä näyttää 
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kasvaneen lähivuosien aikana. Arvosanaa A osuus on viimeisen neljän peräkkäi-

sen kevään aikana noussut joka vuosi, kuten myös arvosanan B osuus viimeisen 

kolmen peräkkäisen kevään aikana. Vuonna 2020 arvosanan E osuus on pudon-

nut huomattavasti pienemmäksi verrattuna edellisiin vuosiin. Vertailtavien vuo-

sien arvosanojen moodi on vaihdellut arvosanojen M ja C välillä.  

Vuosi Keskiarvo 

2017 4,6 

2018 4,5 

2019 4,4 

2020 4,4 

Taulukko 2 Pitkä matematiikka, kompensaatiopisteiden keskiarvot 2017–2020 

Pitkän matematiikan kompensaatiopisteistä lasketut keskiarvot ovat hieman las-

keneet, mutta muutos ei mielestäni ole merkittävä. Keskiarvon muutoksesta ei 

voi tehdä johtopäätöksiä kokeiden muuttumisesta. Johtopäätösten tekeminen 

edellyttäisi keskiarvon muutoksen seuraamista pidemmältä aikaväliltä.  

Matematiikan lyhyt oppimäärä 

Kuva 4 Lyhyt matematiikka, arvosanajakaumat kevät 2017–2020 

 

Verrattuna pitkän oppimäärän arvosanajakaumaan, lyhyen oppimäärän arvosa-

nat ovat selkeästi keskittyneet enemmän heikompiin arvosanoihin. Arvosanojen 

moodi vaihtelee arvosanojen C ja B välillä.  
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Vuosi Keskiarvo 

2017 3,8 

2018 3,8 

2019 3,7 

2020 3,8 

Taulukko 3 Lyhyt matematiikka, kompensaatiopisteiden keskiarvot 2017–2020 

Lyhyen matematiikan keskiarvot ovat pysyneet lähestulkoon samana. Tästäkään 

ei voida tehdä muutoksiin viittaavia päätelmiä, muista osin, kuin että sähköisty-

minen ei nähtävästi ole vaikuttanut keskiarvoon. 

6.2 Arvosanojen pisterajat 

Pisterajat määräytyvät jokaisella tutkintakerralla erikseen. Pisterajoihin vaikuttaa 

vahvasti sekä kokelaiden osaamistaso että tehtävien vaikeustaso. Tästä syystä 

pisterajojen vaihtelu on luonnollista.  

Tarkastellaan erikseen pitkää oppimäärää, ja lyhyttä oppimäärää. 

Matematiikan pitkä oppimäärä 

Kuva 5 Pitkän matematiikan pisterajat 
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Kuvaajasta nähdään, että pitkän oppimäärään pisterajat pysyivät pitkään lähes-

tulkoon samoina 2010-luvun alussa. Arvosana L vaati useana vuonna peräkkäin 

yli 98 % kokeen pisteistä. Vuoden 2016 kohdalla näkyy ensimmäinen selkeä not-

kahdus parhaimpien arvosanojen pisterajoissa. Tämä oli ensimmäinen vuosi, kun 

koe jaettiin A- ja B- osioihin, ja kokeista poistettiin Jokeritehtävät. Tämän jälkeen 

pisterajat näyttävät olleen jatkuvassa laskussa, ainakin vuosien 2018–2020 pe-

rusteella. Keväällä 2020 arvosanaan L riitti 65,8 % oikein, kun taas arvosanaan 

E riitti 48,3 % oikein. Nämä ovat alhaisimmat L:n ja E:n rajat koko vuosikymme-

nen aikana. 

Huomattavaa on myös se, että arvosanojen väliset erot ovat pienentyneet. Näyt-

tää siltä, että kaikki pitkän matematiikan arvosanarajat ovat pudonneet, ja näin 

ollen tiivistyneet pienemmälle vaihteluvälille. Tiivistyminen on selkeää erityisesti 

heikompien arvosanojen kohdalla. Vuoden 2019 arvosanojen A ja I välillä on vain 

0,84 prosenttiyksikön ero, ja vuoden 2020 arvosanojen A ja I välillä on 1,67 pro-

senttiyksikön ero. Näiden molempien kokeiden maksimipisteet olivat 120 pistettä, 

joten erot arvosanojen A ja I välillä ovat enintään 2 kokonaista pistettä. Puolik-

kaita pisteitä Abitti-järjestelmässä ei jaeta (Abitti). 

Matematiikan lyhyt oppimäärä 

Kuva 6 Lyhyen matematiikan pisterajat 
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Lyhyen matematiikan pisterajoissa ei ole huomattavissa yhtä selkeää rajojen las-

kua, kuin pitkässä matematiikassa. Heikoimpien arvosanojen (A ja I) rajat ovat 

suorastaan kasvaneen viimeisen 2 vuoden aikana. Parhaimpien arvosanojen (L 

ja E) rajat ovat hieman laskeneet, mutta vaihtelu on ollut jatkuvaa koko 2010-

luvun ajan. Sähköistymisellä tai kokeen rakenteellisilla muutoksilla ei siis ole ollut 

selkeää vaikutusta lyhyen oppimäärään kokeessa. 

6.3 Yhteenveto tilastojen tulkinnasta 

Pitkässä oppimäärässä selkein havainto on heikompien arvosanojen määrän 

kasvu. Arvosanajakaumasta (kuva 3) nähtiin, että arvosanan A kirjoittaneiden ko-

kelaiden määrä on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana, mutta arvosana-

rajoja (kuva 5) tutkimalla huomattiin, että pisteväli, jolla arvosanan A on voinut 

saada, on kaventunut. Koska heikkojen arvosanojen pisterajat ovat matalam-

malla ja samanaikaisesti heikkojen arvosanojen kirjoittajien määrä on kasvanut, 

on heikkojen suoritusten lukumäärä suhteessa kokeiden vaikeustasoon kasva-

nut. Arvosanarajojen vaihtelu on normaalia, ja sitä on esiintynyt aina ennenkin. 

Täytyy kuitenkin muistaa, että koe on kaikille kokelailla sama, sekä se, että arvo-

sanarajat ja kirjoittajien jakauma määräytyy jokaisella suorituskerralla erikseen ja 

siihen on monia vaikuttavia tekijöitä. 

Lyhyen oppimäärän tilastojen mukaan kokeen sähköistyminen ja rakenteelliset 

muutokset eivät ole vaikuttaneet arvosanajakaumiin tai pisterajoihin.  
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7 Esimerkkejä ylioppilaskokeiden tehtävistä 

Tässä kappaleessa esitellään neljä ylioppilaskoetehtävää, jotka on valikoitu vii-

meisimpien ylioppilaskokeiden joukosta. Tehtävät edustavat sellaisia tehtävä-

tyyppejä, jotka ovat nykyaikaisia ja sähköisesti helposti toteutettavissa.  

Tehtävät löytyvät kokonaisuudessaan liitteinä, ja täsmälliset ylioppilastutkintolau-

takunnan hyvän vastauksen piirteet löytyvät Ylen abitreenit sivuilta.  

2019 syksy, lyhyt oppimäärä, tehtävä 12.3. 

Kuva 7 tehtävä 12.3, syksy 2019, lyhyt matematiikka (liite 1) 

 

Kuten luvun 5 kommenteista tuli ilmi, ylioppilaskokeen tehtävissä ei enää haluta 

painottaa mekaanista laskutaitoa niin paljon kuin ennen, vaan kokeessa halutaan 

testata kokonaisuuksien ymmärtämistä ja arkipäiväisten ilmiöiden hahmotta-

mista.  

Kysymys oli tehtävän kolmas ja viimeinen alakohta. Tehtävän aikaisemmat koh-

dat käsittelivät verrannollisuutta, ja kuten sensori Juha Oikkonen sanoi, kysymyk-

sessä oli oleellista ilmiön ymmärtäminen verrannollisuuden kannalta. Tehtävän 

a) ja b) kohdat käsittelivät kumpikin verrannollisuutta, joten haastavaksi kysymyk-

sen tekikin siis se, että laulajien määrällä ei ole verrannollisuutta suhteessa laulun 

esittämiseen kuluvaan aikaan.  

Hyvän vastauksen piirteistä käy ilmi, että tehtävän vastaamiseen ei tarvinnut 

käyttää matemaattista perustelua. Sanallinen vastaus riittää, joko perustelemalla 

verrannollisuuden puuttuminen, tai jollain muulla järkevällä tavalla (YTL, 2019). 

Sanalliset selitykset ovat yhtä lailla matematiikkaa, kuin matemaattiset merkinnät 

(Juha Oikkonen, 2019).  Matematiikan sanallistaminen on tärkeä keino ilmaista 

ymmärtämistä, ja sanallistamista tulisikin harjoittaa lukio-opiskelussa mekaani-

sen laskemisen ohella. 
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2019 kevät, pitkä oppimäärä, tehtävä 1 

Kuva 8 tehtävä 1, kevät 2019, pitkä matematiikka (liite 3) 

 

Monivalintatehtävät ovat eräs merkittävä uudistus, jotka sähköinen koeympäristö 

toi mukanaan. Jokainen tähän mennessä järjestetty sähköinen lyhyen oppimää-

rän koe on sisältänyt monivalintakysymyksen, ja pitkän oppimäärän koe on sisäl-

tänyt kerran. Kaikki tähän mennessä esitetyt monivalintakysymykset ovat kuulu-

neet kokeen A-osaan. 

Monivalintatehtävä on tehtävätyyppinä erittäin kätevä kokeen arvostelun kan-

nalta. Ylioppilastutkintolautakunnan hyvän vastauksen piirteissä, joiden mukaan 

lukion opettajat arvostelevat kokeet, mainitaan seuraava lause jokaisen moniva-

lintatehtävän kohdalla, 

Tämä tehtävä arvostellaan lautakunnassa keskitetysti, eikä opettajan tarvitse 
tehdä alustavaa arvostelua. Keskitetysti arvosteltavan vastauksen pisteet päivit-
tyvät arvostelupalveluun sensoriarvostelun edetessä. (YTL, 2019) 
 

Täten koetta tarkastavalla opettajalla on vähemmän tehtäviä läpikäytävänä, kun 

tehtävä pisteytetään automaattisesti Abitti-järjestelmän kautta.   



28 
 

2020 kevät, pitkä oppimäärä, tehtävä 1.1 

Edellisen esitellyn tehtävän tehtävänannossa oli ohje ”Vastauksia ei tarvitse pe-

rustella”. Sama lause, tai vastaavanlainen kieltolause ”Älä perustele tämän teh-

tävän vastauksia”, voidaan havaita jokaisessa tähän mennessä järjestetyssä 

sähköisessä kokeessa, sekä pitkässä että lyhyessä oppimäärässä ainakin yhden 

tehtävän kohdalla. Joidenkin tehtävien avoimiin vastauskenttiin on lisäksi määri-

telty vastaukselle maksimipituus, kuten tässä tehtävässä. 

Kuva 9 tehtävä 1.1, kevät 2020, pitkä matematiikka (liite 4) 

 

Yksi selitys perustelemattomuudelle on se, että tehtäviin vastaaminen sekä nii-

den tarkastaminen on näin nopeampaa. Kuten opettaja Piia Vikberg sanoi Ylen 

Abitreenit -lähetyksessä, matematiikan ja matemaattisten symboleiden kirjoitta-

minen sähköisessä muodossa voi olla hitaampaa, kuin kynällä kirjoittaminen. Täl-

laisessa tapauksessa tehokkainta on, jos kokelas ensin ratkaisee tehtävän suttu-

paperille, minkä jälkeen hän kirjoittaa vain lopullisen vastauksen vastauskent-

tään.  

Sama perustelu sopii edellä esiteltyyn monivalintatehtävään. Ne ovat käteviä 

sekä tarkistavan opettajan, että itse koetta suorittavan kokelaan kannalta. Näihin 

tehtäviin vastaaminen on nopeaa, sillä aikaa ei kulu kaavaeditorin käyttöön. Jos 

jokaiseen tehtävään täytyisi kirjoittaa välivaiheet, saattaisi pelkästään laskujen 

kirjoittamiseen kulua aivan liian paljon aikaa. 

Hyvän vastauksen piirteissä selkeästi puututaan siihen, jos kokelas ei ole nou-

dattanut annettua ohjeistusta vastauksen pituuteen tai välivaiheiden puuttumi-

seen liittyen. Liian pitkä vastaus, tai ylimääräinen välivaihe, voivat kumpikin vä-

hentää pisteitä hyvän vastauksen piirteiden ohjeistuksen mukaisesti. (YTL, 2020)  
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2020 kevät, lyhyt oppimäärä, tehtävä 6 

Kuva 10 tehtävä 6, kevät 2020, lyhyt matematiikka (liite 5) 

 

Tämä tehtävä on hyvä esimerkki sähköistymisen tuomista mahdollisuuksista. 

Tehtävässä oli annettu taulukko (liite 6), jonka kokelas pystyy suoraan avaamaan 

taulukkolaskentaohjelmalla. Hyvän vastauksen piirteiden mukaisesti, tehtävä on 

mahdollista ratkaista pelkästään ohjelmaa käyttäen. Sen voi ratkaista myös pe-

rinteisillä matemaattisilla keinoilla laskukaavoja käyttäen, mutta kokelas saa suu-

ren ajallisen hyödyn, jos osaa pyytää laskentaohjelmalta oikeat komennot tehtä-

vän ratkaistakseen. 
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8 Tutkimustulokset 

Tähän kappaleeseen on koottu tutkimustulokset, jotta tutkimuskysymyksiin löy-

tyisi selkeät vastaukset tiiviisti kirjoitettuna.  

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, 

1. Millä tavoin ja miksi matematiikan ylioppilaskoe on muuttunut kokeiden 

sähköistymisen myötä? 

On selvää, että ylioppilaskoe on kokenut isoja muutoksia. Kokeen rakenteelliset 

muutokset ovat selkeät, ja ne löytyvät tarkasti esiteltynä tutkielman alusta kappa-

leessa 2. Suurimmat rakenteelliset muutokset ovat kokeen jakaminen erillisiin 

osioihin (A, B1 ja B2), vastausympäristön siirtyminen sähköiseen muotoon ja ko-

keen maksimipistemäärän kasvaminen. Kysymystyyppeinä uusia ovat moniva-

linta- ja avokysymykset. Monivalintatyyppisiä tehtäviä on nähty aikaisemminkin, 

mutta ei näin vakioituneesti kuin millaisen roolin se on nyt ottanut sähköistymisen 

myötä.  

Ylioppilaskokeen tehtävät eivät enää sisällä mekaanista matematiikan laskemista 

niin paljoa kuin aikaisemmin. Matematiikkaa halutaan lähestyä kokonaisvaltai-

semmasta näkökulmasta, jossa korostuu kokonaisuuksien ja ilmiöiden ymmärtä-

minen. Matematiikkaa halutaan sanallistaa, ja opiskelijoille halutaan tarjota paljon 

apuvälineitä vastauksen tuottamiseen. Kuten ylioppilaslautakunnan sensoreiden 

kommenteista tuli ilmi, tehtäviin voi olla useita erilaisia vastaustapoja. Kaikki ovat 

yhtä oikein, kunhan ne ovat selkeästi perusteltuja ja täsmällisiä.  

Eräs merkittävä muutos on se, että kuinka paljon materiaalia kokeessa on mah-

dollista jakaa. Sähköinen koe ei kuluta ympäristöä, koska samaa dataa voidaan 

jakaa kaikille koetta suorittaville, ilman että täytyisi tulostaa paperisia materiaaleja 

jokaiselle erikseen. Sähköinen ympäristö tuo myös mahdollisuuden esimerkiksi 

videomateriaalien käyttämiseen, joita onkin jo otettu käyttöön esimerkiksi fysiikan 

ylioppilaskokeissa.   
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Toinen tutkimuskysymys oli, 

2. Millä tavoin kokeiden piste- ja arvosanajakaumat ovat muuttuneet?  

Pitkässä oppimäärässä oli havaittavissa selkeitä muutoksia. Heikkojen arvosa-

nojen määrä on kasvanut ja pisterajojen väliset erot ovat kaventuneet. Alhaisim-

pien arvosanojen suoritusten lukumäärä suhteessa kokeiden vaikeustasoon on 

kasvanut. Kaikkien arvosanojen pisterajat ovat madaltuneet. Arvosanarajojen 

lasku on huomattavaa etenkin parhaimpien arvosanojen joukossa. Muutokset ei-

vät välttämättä liity suoranaisesti sähköistymiseen, vaan selittäviä syitä voi olla 

useita. 

Lyhyen oppimäärän tilastojen tulkinnan mukaan kokeen sähköistymisellä ja ra-

kenteellisilla muutoksilla ei ole ollut vaikutusta arvosanajakaumiin tai pisterajoi-

hin.  
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9 Pohdintaa 

Ylioppilaskokeissa suoriutumisella on valtava merkitys siihen, miten nuoren ai-

kuisen elämä jatkuu lukion jälkeen. Arvosanat vaikuttavat suuresti siinä vai-

heessa, kun lukion jälkeen haetaan jatko-opintoihin. Jatko-opintoihin haettaessa 

täytyy miettiä paitsi arvosanoista saatavia pisteitä, myös korkeakoulujen ensiker-

talaiskiintiöitä.  

Yhdysvaltalainen tutkimus erilaisista kokeiden suoritustavoista oli tärkeä, mutta 

ei täysin rinnastettavissa Suomen tilanteeseen. Eräs tutkimuksen tuloksista oli 

elintason vaikutus kokeessa pärjäämiseen. Suomessa elintasojen erot eivät ole 

yhtä voimakkaat kuin Yhdysvalloissa, ja Suomessa lukioikäiset ovat päässeet 

käyttämään tietokonetta ennen koetilaisuutta. 

Mielestäni sillä, millaista opetusta kokelas on lukioaikana saanut, on suuri merki-

tys. Jos opettajat käyttävät aktiivisesti sähköisiä apuvälineitä opetuksen väli-

neenä, tulevat ne myös tutummaksi opiskelijoille. Tämä korostuu erityisesti ma-

tematiikassa, jossa iso osa tehtävän vastauksesta on mahdollista muodostaa jo-

tain teknistä apuvälinettä käyttäen. Pelkästään jo kaavaeditorin sujuva käyttö no-

peuttaa tehtäviin vastaamista. Ilman teknisten apuohjelmien ja itse Abitti-koejär-

jestelmän käytön hallintaa kokeesta suoriutuminen olisi huomattavasti vaikeam-

paa, ellei jopa mahdotonta.  

Heikkojen arvosanojen määrän kasvu on hieman huolestuttavaa. Ne lukiolaiset, 

joille matematiikka on muutenkin hankalaa ja aiheuttaa ahdistusta, ovat vaarassa 

jäädä entistä enemmän jälkeen, kun opeteltavana on matemaattisten sisältöjen 

lisäksi myös sähköiset välineet. Toisaalta tilastojen valossa lyhyessä matematii-

kassa ei ole havaittavissa muutoksia arvosanojen jakautumiselle. Oleellista on 

kuitenkin myös muistaa, että yhtä useampi nuori valitsee pitkän matematiikan ly-

hyen sijasta, joten tällä saattaa olla vaikutusta tilastojen tarkasteluun kummankin 

oppimäärän osalta.  

9.1 Luotettavuustarkastelu 

Tutkimuksessa käytetyt tilastot ovat ylioppilastutkintolautakunnan keräämiä ja jul-

kaisemia, joten niiden sisällöt ovat hyvin tarkat ja luotettavat. Tilastot kertovat to-

tuuden siitä, miten paljon kokeen suorittaneita on ollut, ja miten arvosanat ovat 

jakautuneet suorittajien kesken. Tilastollinen otanta on kirjoittajien määrän takia 
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hyvin laaja, ja koska tilastointia on löydettävissä usean vuoden takaa, väittäisin, 

että niiden perusteella on luotettavaa tehdä johtopäätöksiä. On kuitenkin huomi-

oitavaa se, että tilastollisille muutoksille voi olla monia eri syitä. Myös sellaisia, 

joihin tämä tutkimus ei ole ottanut kantaa.  

Kommentit ja selvitykset, joita tutkielmassa on käytetty, ovat alansa asiantuntijoi-

den antamia. Ylioppilastutkintolautaa edustavien asiantuntijoiden tiedot ovat hy-

vin ajan tasalla ylioppilaskokeen muutoksiin liittyen, joten heidän kommenttejaan 

kannattaakin käyttää ylioppilaskokeen muutoksien tarkisteluun.  

Taustatutkimukset, joihin tässä tutkimuksessa on viitattu, on pyritty valitsemaan 

tarkasti ja niiden luotettavuutta on tarkasteltu. Tutkimuksessa on käytetty myös 

sekundäärilähteitä. 

9.2 Ylioppilaskokeen tulevaisuuden näkymät 

Matematiikan ylioppilaskokeen suorittaminen tulee lähiaikoina muuttumaan vielä 

lisää. Perinteinen MAOL-taulukkokirja sallittiin viimeisen kerran nyt syksyllä 2020. 

Keväästä 2021 lähtien paperista taulukkokirjaa ei enää saa ottaa koetilaisuuteen 

mukaan. Taulukkokirjan korvaa sähköinen kaavamateriaali, joiden sisällöt ovat 

keskenään vastaavat. (Ylioppilastutkintolautakunta) 

Suunnitelmia rakenteellisille muutoksille Ylioppilastutkintolautakunta ei tällä het-

kellä ole julkaissut.  

9.3 Jatkotutkimuskohteet 

Sähköistyminen on vielä suhteellisen tuore uudistus. Tästä syystä matematiikan 

ylioppilaskokeiden tilastollista vertailua kannattaisi jatkaa myöhemminkin. 

Jotta muutoksista saataisiin kokonaisvaltaisempi kuva, olisi merkittävää, että tut-

kimukseen saataisi mukaan runsaasti niitä ihmisiä, joita ylioppilaskokeet kosket-

tavat. Tämä tutkimus lähestyi aihetta ylioppilastutkintolautakunnan lausuntojen ja 

tilastojen kautta, joten toinen tutkimus voisi lähestyä nimenomaan opettajia ja lu-

kiolaisia. 
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