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TUTKINNON SUORITTAMINEN

SYKSY KEVÄT SYKSY KEVÄT SYKSY

Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana

▪hylättyjä arvosanoja voi vielä uusia kolme kertaa kolmen seuraavan 
tutkintokerran aikana

▪tutkinto alkaa kun ensimmäisen kerran ilmoittaudut pakolliseen tai 
ylimääräiseen kokeeseen



REAALIKOKEEN JÄRJESTÄMINEN

• Uskonto  (ev.lut, ort)

• Elämänkatsomustieto

• Yhteiskuntaoppi 

• Kemia

• Maantiede

• Terveystieto

• Psykologia 

• Filosofia 

• Historia 

• Fysiikka

• Biologia 

▪ Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää noin 

viikon välein.

▪ Ilmoittautuminen on sitova: pakollinen vai ylimääräinen eikä valitusta 

aineesta voi koetilanteessa poiketa.

▪ Yhtenä päivänä voit osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen.

▪ Tutkinnon hajauttamalla voit osallistua jopa kuuteen reaaliaineen kokeeseen.

Samana koepäivänä: Samana koepäivänä:



Ilmoittautumisen aikataulu

• Yo-ilmoittautumislomake on auki Wilmassa pe 26.4.- pe 7.5.

• Allekirjoitetaan ilmoittautumislomake RO-tuokiossa pe 10.5.

• HUOM! Ilman allekirjoitettua tulostetta ilmoittautuminen ei lähde YTLään.

• Jos haluaa muuttaa ilmoittautumistasi lomakkeen 
allekirjoittamisen jälkeen, on otettava yhteyttä rehtoriin, apulaisrehtoriin 
tai opinto-ohjaajaan.

• YTL:n asettama takaraja ilmoittautumiselle on ke 5.6.

• Aikataulu lukee mm. koulun opinto-
oppaan kalenterissa https://www.hel.fi/kuvatl/fi/opiskelu/Opinto-opas/

https://www.hel.fi/kuvatl/fi/opiskelu/Opinto-opas/


OSALLISTUMISOIKEUS

• Oppiaineen pakolliset kurssit oltava 
suoritettuina ennen kokeeseen 
osallistumista. Myös neloset ovat 
suorituksia.

• Vieraassa kielessä, jossa ei ole pakollisia 
kursseja, riittää kolme kurssia.



OSALLISTUMISOIKEUS

• Jos kokelas, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, 
ruotsi tai saame, on osallistunut äidinkielen 
kokeeseen, mutta tullut siinä hylätyksi, hän saa 
halutessaan uusia hylätyn kokeen osallistumalla 
suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeeseen. 



KOKEEN UUSIMINEN SYKSYSTÄ 2019 

ALKAEN

• Hylätyn pakollisen kokeen arvosanaa, tutkinnon ollessa 
kesken, voi koettaa korottaa kolmesti kolmen 
seuraavan tutkintokerran aikana syksystä 2019 alkaen.

• Hyväksyttyä arvosanaa voi koettaa korottaa niin monta 
kertaa kuin haluaa syksystä 2019 alkaen.

• YO-lautakunnan sivuilla on tarkemmat ohjeet:

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille

• Blogista löytyy myös ajankohtaisia asioita:

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/blogitekstit

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/blogitekstit


TUTKINNON TÄYDENTÄMINEN

Tutkintoa voi täydentää uusilla kokeilla vasta 
sen jälkeen, kun tutkinto on suoritettu 
hyväksyttävästi.
• Tutkintoa voi täydentää jo suoritetun 

saman oppiaineen eritasoisella kokeella (kielet ja 
matematiikka)

• Ylimääräisen hylätyn kokeen voi uusia niin monta 
kertaa kuin haluaa ilman aikarajaa.

• tutkintoa täydentämällä ei voi kompensoida 
hylättyä pakollista koetta

• kokeista annetaan erillinen todistus



Yo-kokeet syksyllä 2019

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/syksyn-

2019-koepaivat

Kaikki yo-kokeet ovat digitaalisia ja ne tehdään omalla kannettavalla.

http://


Lisätietoa ylioppilastutkinnosta

• www.ylioppilastutkinto.fi
sivuilla on tietoa myös digitaalisista kokeista

http://www.ylioppilastutkinto.fi/


Luokkatilat

• 17 A> luokka 127

• 17 B > RO laittanut viestiä (luokka 420)

• 17 C > luokka 317

• 17 D > luokka Pengerkadulla 204

• 17 E > luokka Pengerkadulla 216


