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Ylioppilastutkinnon yhteiskuntaopin koe keväällä 2017 
 
 

Tekninen toteutus 
Ylioppilastutkinnon yhteiskuntaopin sähköinen koe oli teknisesti onnistunut. Oli hyvä, että kokeessa oli mukana audiovi-
suaalista aineistoa. 
 
Kokeen rakenne 
Tehtävien aiheet olivat osin turhan samankaltaisia. Ei ole mielekästä, että samassa kokeessa on esimerkiksi eri tehtävät 
sekä tasavallan presidentin että Euroopan unionin parlamentin valinnasta. 
 
Joidenkin tehtävien alakohdat vaikuttivat hieman irrallisilta, esimerkiksi tehtävässä 7 c-kohta verrattuna a- ja b-kohtiin. 
Toisaalta joidenkin tehtävien alakohdat vaikuttivat taas sisällöllisesti hieman päällekkäisiltä, esimerkiksi tehtävässä 4 ja 
tehtävässä 7 a- ja b-kohdat. Tämä vaikeutti tehtävien arviointia kokonaisuutena. 
 
Voisi olla järkevä pohtia, onko tehtäviä tarpeen otsikoida. Otsikointi saattaa häiritä kokelaita.  
 
Tehtävien sisällöt ja aineistot  
Aineistojen määrä ja vaikeustaso olivat sopivat. Oli myös hyvä, että ne olivat laajuudeltaan hallittavia, eivät liian pitkiä. 
 
Tehtävät 1, 3, 5 ja 6 olivat yksinkertaisia ja edellyttivät lähes yksinomaan muistitietoa. Tällaisiakin tehtäviä on hyvä olla, 
mutta tässä kokeessa niitä oli liikaa. Tehtävät eivät ensi sijassa mitanneet kokelaiden kypsyyttä ja taitoja, kuten ylioppi-
laskokeen tulisi tehdä.  
 
Tehtävien välillä vaatimustaso vaihteli, mikä oli hyvä. Toisaalta vaatimustason vaihtelu oli turhan suurta. Vaatimustason 
tulisi vaihdella myös tehtävän sisällä, sen eri kohdissa. Joidenkin tehtävien teemat olivat samoja kuin aikaisempina tut-
kintokertoina. 
 
Lakitiedon tehtävien tulisi kohdistua nuorten kannalta kiinnostaviin aiheisiin, esimerkiksi oikeustapauksiin, jotka kannus-
taisivat opiskelemaan lakitietoa ja vastaamaan sen kysymyksiin ylioppilaskokeessa. Riita-asian oikeusprosessin yksityis-
kohtien vaatiminen on triviaalia lakitiedon kurssin kokonaisuuteen verrattuna.  
 
Kokeessa ollut video oli suomenkielinen, ruotsinkielisellä tekstityksellä. Tämä asetti ruotsinkieliset kokelaat eriarvoiseen 
asemaan. Jatkossa videot voisivat olla ajankohtaisempia. Nyt sillä esiintyneet henkilöt ovat poliittisina päättäjinä histori-
allisia, eivät kokelaille tuttuja. Myös tilastojen tulisi olla ajankohtaisempia, esim. tehtävässä 8 maahanmuuttotilasto lop-
pui vuoteen 2012. 
 

Vastauksien esitarkastus 
Olisi toivottavaa, että opettajat voisivat kommentoida vastauksia esitarkastusvaiheessa niin, että kommentit näkyisivät 
sensorille. Niin ikään olisi toivottavaa, että sellaisia vastauksia, joissa on alakohtia, olisi esitarkastusvaiheessa mahdolli-
suus arvioida kokonaisuutena. Nyt saattoi vain antaa pisteet kuhunkin alakohtaan erikseen, jolloin kokelaalla ei ole  
mahdollisuutta kompensoida jonkin kohdan puutteita ansiokkaalla vastauksella jossakin toisessa kohdassa.  
 
Opettaja ei voi esitarkastusvaiheessa tehdä alleviivausten lisäksi muita sensorille näkyviä merkintöjä. Esimerkiksi katko-
viivan avulla voisi olla havainnollista merkitä pienempiä virheitä tai epämääräisiä ilmaisuja. 
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