
Ylioppilastutkinto yleisohjeita
syksy 2019



Ylioppilastutkinto
§ Lautakunnan ohje sivut kokelaille: 

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

§ Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi 
kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana.

§ Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut 
vain niihin kokeisiin, jotka kirjoitat kyseisellä 
kerralla.



Tutkintoon kuuluu
NELJÄ (4) PAKOLLISTA KOETTA:

ÄIDINKIELI tai S2 à pakollinen

RUOTSI
VIERAS KIELI
MATEMATIIKKA
REAALIAINEEN KOE

Vähintään yhdessä punaisella merkityssä  kokeessa 
pitää olla vaativan (A-tason) tason koe

Lukio-opinnoista riippumatta voit valita kokeiden 
tason.

Kokelas voi lisäksi suorittaa ylimääräisiä kokeita.



Tutkinnon päättyminen
§ Uuden lain myötä tulkinta muuttuu.

§ Kokelas voi jatkossa hyödyntää kaikki kolme 
tutkintokertaa tutkinnon kokeiden suorittamiseen.

§ 1-2 tutkintokertaa käyttänyt kokelas, joka on osallistunut 
neljään pakolliseen kokeeseen ja saanut hylätyn yhdessä 
niistä, voi lisätä tutkintoonsa uusia aineita.

§ Kokelas, joka on suorittanut neljä pakollista koetta 
hyväksytysti, mutta jolla on opinnot kesken, voi lisätä 
tutkintoonsa uusia aineita, jos hänellä on tutkintokertoja 
jäljellä.



Kokeen uusiminen
§ Hyväksytty koe: ei rajoituksia

§ Hylätty pakollinen koe: kaksi kertaa kolmen 
seuraavan tutkintokerran aikana (voi 
vaihtaa lyhyempään tasoon, jos A-tason koe 
säilyy).

§ Hylätty ylimääräinen koe: kaksi kertaa ilman 
aikarajaa.



Arvosanat ja kompensaatio
Ylioppilaaksi voi päästä kompensaatiolla eli puoltoäänet muuttavat 
hylätyn arvosanan hyväksytyksi
Arvosanat:
◦ Laudatur 7
◦ Eximia cum laude approbatur 6
◦ Magna cum laude approbatur 5
◦ Cum laude approbatur 4
◦ Lubenter approbatur 3
◦ Approbatur 2
◦ Improbatur (hylätty) 0

Kompensaatiopisteet ovat: 
◦ I+ 12 p
◦ I 14 p
◦ I- 16 p
◦ I= 18 p



Ilmoittautuminen
§ Opiskelija saa osallistua tutkintoaineen 

kokeeseen suoritettuaan vähintään 
oppiaineen pakolliset kurssit 
(minimivaatimus, mutta ei suositus).

§ Märsky edellyttää, että opiskelijalla on 
vähintään 50 lukiokurssia suoritettuna, kun 
ylioppilastutkinnon suorittaminen aloitetaan.

§ Jos kursseja on vähemmän, rehtori voi 
myöntää luvan osallistua kirjoituksiin.



Ilmoittautuminen
1. Mene Wilmaan ja avaa siellä kohta ”Lomakkeet” à YO-

tutkinto, suunnitelma ja ilmoittautuminen.
2. Täytä lomakkeeseen ne aineet, joihin aiot osallistua 

kyseisellä suorituskerralla.
3. Päivitä yo-suunnitelmasi Wilman lomakepohjaan "Opintojen 

suunnittelu ja seuranta".
4. Tallenna Wilman lomake. 
5. Mene opolle. Opo tarkastaa ilmoittautumisen, merkitsee 

suorituskerrat ja ilmoittautumispäivän.
6. Opo tulostaa lomakkeen ja sinä allekirjoitat lomakkeen. 
7. Allekirjoituksen ja ilmoittautumispäivämäärän 

merkitsemisen jälkeen ilmoittautuminen on sitova ja sitä ei 
voi muuttaa.

8. Jos osallistut kirjoituksiin ensimmäisen kerran ja sinulla 
on erityisjärjestelyjä tai lukilausunto, ilmoittaudu rehtorille.



Muista päivittää 
suunnitelma!

Opo merkitsee!
Lisää rivi



Ilmoittautumispäivä ja maksut
§ Syksyn 2019 ilmoittautumiset on tehtävä 22.05.2019 klo 

15.00 mennessä.
§ Uusintaan voi ilmoittautua tulosten saamisen jälkeen, 

kuitenkin viimeistään 31.5. 
§ Tällöin pitää olla kirjaukset Wilmassa ja 

ilmoittautumislomake palautettuna henkilökohtaisesti 
opoille tai rehtoreille. 

§ OPM päättää maksuista. Maksut ovat sitovia, vaikka peruisit 
osallistumisesi. Laskut tulevat edu.hel.fi-sähköpostiin heinä-
elokuussa. Maksut ovat tällä hetkellä:
◦ perusmaksu 14 €
◦ koemaksu jokaiselta kokeelta erikseen 28 €



Jos haluat valmistua syksyllä 2019, 
muista:

§ Ylioppilaskirjoitukset on suoritettu.
§ Kaikki 75 kurssia kunnossa ykkösjakson jälkeen!
§ 12 kurssia valmennusta oikeuttaa 8 pakollisen 

kurssin poisjättämiseen.
§ Syventäviä kursseja pitää olla 10 kappaletta.
§ Viimeiset uusintakuulustelumahdollisuudet ovat 

23.10. ja 24.10.2019.
§ Valmistuvien lista ilmoitetaan lautakuntaan 

6.11.2019.
§ Yo-juhla 5.12.2019 kello 13.00 



Kirjoituspäivät syksy 2019
ma 16.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

ke 18.9. äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe 

pe 20.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä

ti 24.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to 26.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 

pe 27.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 

ti 1.10. äidinkieli (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe

suomi/ruotsi toisena kielenä -koe 

to 3.10. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,

maantiede, terveystieto 



Vieraskielisyys, suomi 
toisena ja erityisjärjestelyt



YO-tutkinnossa huomioon otettavat 
koesuoritusta heikentävät syyt
§ sairaus ja vamma

§ lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus 

§ erityisen vaikea elämäntilanne

§ vieraskielisyys

§ Rehtorilta, opoilta ja erityisopettajat saat asioista 
lisätietoa.



Oikeus erityisjärjestelyihin 
vieraskielisyyden perusteella
§ Jos kokelaalla on puutteita koulun opetuskielen hallinnassa, 

hänelle voidaan myöntää kaksi tuntia lisäaikaa.
§ Hakemuksessa selvitetään opiskelijan kielitausta ja lautakunta 

pisteyttää hakemuksen kotikielen, koulunkäynnin ja opettajien 
arviointien perusteella. 

1. Täytä lomake yhdessä S2-opettajan, rehtorin tai opinto-
ohjaajan kanssa

§ mieti valmiiksi, kuka äidinkielen/S2 ja reaaliaineen opettaja tuntee 
sinut niin, että voi antaa sinusta lausunnon ja sovi heidän kanssaan 
asiasta etukäteen. Vie heille aineitasi ja koevastauksiasi.

2. Lomake lähetetään lausunnot antaville opettajille.
3. Rehtori lähettää hakemuksen lautakuntaan.



Oikeus erityisjärjestelyihin 
vieraskielisyyden perusteella
§ Pistehyvitys vieraskielisyyden osalta on poistunut.
§ Kokelas voi hakea nyt koeajan pidennystä 

vieraskielisyyden perusteella.
§ Lisätietoja saat rehtorilta.



Lukihäiriön huomioiminen 
kirjoituksissa
§ Tukitoimet lukihäiriöön liittyen:
§ oikeus suurentaa kirjaisinkokoa ja oikeus suurempaan 

näyttöön
§ lisäaikaa kokeen suorittamiseen
§ erillinen pienryhmätila.

§ Vanha pistehyvitys poistuu ja kohdistuu jatkossa vain 
hylättyyn arvosanaan. Jo toteutuneet 
arvosanamuutokset pysyvät voimassa.

§ Jos sinulla on vanha pistehyvityslausunto, on 
mahdollista tehdä anomus lisäajasta.



Lukihäiriön huomioiminen 
kirjoituksissa
§ Anomus tehdään erityisopettajan kanssa. Rehtori ja 

erityisopettaja antavat tarkemmat ohjeet. Ohjeet 
löytyvät myös lukuvuosioppaasta.



suomi toisena kielenä
§ Automaattinen osallistumisoikeus: 

väestörekisterissä on tieto 
vieraskielisyydestä ja lukion suomi toisena 
kielenä -kurssit ovat suoritettu.

§ Osallistumisoikeuden hakeminen: jos 
kokelas on opiskellut normaalit äidinkielen 
opinnot, väestörekisterissä ei ole tietoa 
vieraskielisyydestä tai opiskelu on 
tapahtunut ulkomailla.

§ Ota yhteyttä rehtoriin, jos mietit S2-kokeen 
tekemistä.


