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1. Yleistä 

Sivistystyönantajat (myöhemmin Sivista) haluaa lausua Ylioppilastutkintolautakunnalle ylioppilastutkinnossa 

ja sen harjoittelussa käytettävän koejärjestelmän kehittämisestä.  

 

Sivista pitää koejärjestelmän kehittämistä erittäin tarpeellisena, jotta se on nykyistä laajemmin 

hyödynnettävissä laitekannan kehittyessä nopeasti. Ylioppilastutkintolautakunnan selvitys kehittämistyön 

suuntaviivoista on kattava. Sivista katsoo, että selvityksessä on analysoitu osuvasti niitä keskeisiä 

periaatteita, jotka ohjaavat koejärjestelmän kehittämistä.  

 

Uudistuksen näkyvin muutos olisi luopuminen USB-tikulta käynnistettävästä, Linux-pohjaisesta 

järjestelmästä ja siirtyminen eri käyttöjärjestelmille räätälöitävään uuteen Abitti-sovellukseen. Sivista pitää 

sovelluspohjaista koejärjestelmää nykyisiä tikkuja käyttäjäystävällisempänä ratkaisuna. 

 

Sivista kantaa huolta oheisohjelmien muutoksen vaikutuksesta opettajien työkuormaan. Selvityksessä 

todetaan, että nykyisistä oheisohjelmista yhtäkään ei sellaisenaan voi siirtää uuteen Abitti-sovellukseen. 

Ylioppilastutkintolautakunnan selvityksen mukaan useimmat nykyisten oheisohjelmien valmistajat ovat 

kehittämässä omista tuotteistaan selainpohjaisia versioita, jotka mitä ilmeisemmin voisivat olla Abitti-

sovelluksessa käytössä. Sivista pitää tärkeänä, että Ylioppilastutkintolautakunta jatkaa kehittämistyössään 

tiivistä vuoropuhelua eri tutkinnon toteutukseen liittyvien palveluntarjoajien kanssa. 

 

Sivista pitää tärkeänä, että opettajien käytännön työn kannalta tehtävät muutokset olisivat mahdollisimman 

vähäisiä, ellei se ole erityisen perusteltua. Siirtymä digitaaliseen ylioppilastutkintoon ja opetuksen 

kehittäminen uusia ohjelmistoja hyödyntäen on ollut merkittävä ponnistus, ja olisi mielekästä, että 

koejärjestelmän ja oheisohjelmien kehittämisessä pystyttäisiin rakentamaan tämän olemassaolevan 

osaamisen päälle samalla, kun lukioihin tuodaan uusien teknologioiden ja ohjelmistokehityksen 

mahdollisuuksia. Sivista toteaa, että koejärjestelmän kehittämisen kustannusvaikutuksiin on huomioitava 

myös mahdollinen henkilöstön osaamisen kehittäminen. Nämä kustannukset tulee korvata järjestäjille. 

 

Sivista kiittää Ylioppilastutkintolautakuntaa siitä, että tutkinnon kehittämisessä huomioidaan aina riittävä 

siirtymäaika. Se on keskeistä sekä kokelaiden oikeusturvan että lukioiden työkuorman kannalta. Samalla on 

varmistettava, että siirtymäaika ei veny tarpeettoman pitkäksi, koska kahden rinnakkaisen järjestelmän 

ylläpito voi olla kuormittavaa. 

 

Lopuksi Sivista kiittää Ylioppilastutkintolautakuntaa siitä, että uudesta Abitti-sovelluksesta kaavaillaan 

tehtävän avointa lähdekoodia. Digitaalinen ylioppilastutkinto on ollut merkittävä veturi suomalaisen 

koulutusjärjestelmän digitalisaatiossa. On näin ollen arvokasta, että tätä julkisin varoin tehtävää kehitystyötä 
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saadaan mahdollisesti jalkautettua eri organisaatioiden ja yritysten kautta myös laajemmin 

hyödynnettäväksi. 
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