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Ylioppilastutkinnon rakenteen muuttaminen
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE vastustaa ehdotusta, jonka mukaan ylioppilastutkintoa
suorittavan kokelaan olisi suoritettava viisi koetta.
Kaksoistutkinnon suorittaminen on vaativaa. Ehdotettu viiden kokeen rakenne nostaisi varmasti
monella opiskelijalla kynnyksen liian korkeaksi suorittaa ammatillisen koulutuksen lisäksi
ylioppilastutkinto. Kaksoistutkinnon suorittajien määrä kääntyisi laskuun.
Ammatillisissa oppilaitoksissa kaksoistutkintoa suorittavan opiskelijan opintoja pyritään nykyisin
helpottamaan ja lyhentämään esimerkiksi niin, että yhteisten aineiden opinnot voi korvata lukion
vastaavilla aineilla. AMKE vaatii opetus- ja kulttuuriministeriöltä selkeää linjausta siitä, miten opiskelija
voi hyödyntää viidennen kokeen suorittamisen edellyttämät opinnot osana ammatillista tutkintoa. Ei
ole opiskelijan, eikä kansantalouden kannalta järkevää, että tarvittavat lisäopinnot suoritetaan vain
lukiota varten.
Tällä hetkellä opiskelijat ovat suorittaneet 30 – 35 lukion kurssia. Lisäaine vaatii arviolta 3 – 7
lukiokurssin suorittamista. Uudistus lisäisi ammatillisen koulutuksen järjestäjän kustannuksia 20 – 30
prosenttia kaksoistutkintoa suorittavaa opiskelijaa kohden.
Uudistus pidentäisi kaksoistutkinnon suorittajien opintoaikoja. Tällä olisi vaikutuksia ammatillisen
koulutuksen järjestäjien rahoitukseen. Jo nykyisellä lukion kurssimäärällä ja neljällä suoritettavalla
kokeella on osalla opiskelijoista vaikeuksia suorittaa tutkinto kolmessa vuodessa. Pääsääntöisesti
opiskelijat saavat ammatillisen tutkinnon suoritettua kolmessa vuodessa tai jopa sen alle, mutta
ylioppilastutkinto jäisi vielä kesken. Mikäli siirrytään viiden kokeen malliin, AMKE vaatii, että esimerkiksi
kaupunkien ja kuntien aikuislukiot ottavat opiskelijan kirjoilleen ylioppilastutkinnon loppuun
suorittamisen vaatimaksi ajaksi. Muussa tapauksessa opiskelija jatkaisi ammatillisen oppilaitoksen
kirjoilla ja ammatillisen koulutuksen järjestäjä joutuisi maksamaan tämän opinnot lukiolle.
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Koulutusjärjestelmän kehittämisessä suuntana on ollut elinikäisen oppimisen polkujen edistäminen.
Työn ja teknologisen muutoksen aikana tämä on korostetun tärkeää. Kaksoistutkinnon suorittaneet
työllistyvät hyvin, osa valmistuneista hakee ammattikorkeakouluun tai yliopistoon jatko-opiskelijaksi.
Jos nuori haluaa suorittaa kaksoistutkinnon, tätä pitäisi pyrkiä edistämään kaikin mahdollisin tavoin.
Esitetyllä uudistuksella rakennettaisiin siiloa ammatillisen koulutuksen ja lukion välille.
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Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on 84 koulutuksen järjestäjän valtakunnallinen
etujärjestö. AMKEn jäsenet kouluttavat 96 % kaikista ammatillisen koulutuksen opiskelijoista.
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