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Ylioppilastutkinto yleisohjeita
kevät 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.
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Tutkintoon kuuluu
NELJÄ (4) PAKOLLISTA KOETTA:

ÄIDINKIELI tai S2à 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.

VALITAAN
KOLME

Tutkinnon päättyminen
§ Varsinainen tutkinto päättyy, kun neljä pakollista

koetta on tehty hyväksytysti.

§ Jos saat hylätyn arvosanan, kun neljä pakollista
koetta tulee täyteen:
◦ voit korottaa hylätyn kokeen
◦ käyttää uusintaoikeuden jo kirjoitettujen kokeiden

osalta
◦ mutta et voi kirjoittaa uusia aineita, ennen kuin olet

saanut hylätyn pakollisen kokeen korotetuksi.
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Kokeen uusiminen
§ Hyväksytty koe: yhden kerran ilman

aikarajaa.
§ 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.

§ Uusintakäytänteet ovat muuttumassa
uuden lukiolain myötä 2021.

Suomi vai suomi toisena kielenä?
§ Jos kokelaan äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi,

hän voi korvata äidinkielen kokeen suomi
toisena kielenä kokeella (S2). Kokeet ovat
samanarvoisia opiskelemaan pyrittäessä.

§ Väestörekisterissä pitää olla tieto
vieraskielisyydestä.

§ Kaksikielinen kokelas, joka suorittaa
äidinkielen kokeen suomen kielessä, voi
korvata toisen kotimaisen kielen kokeensa
äidinkielen kokeella ruotsin kielessä.
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Oikeus
vieraskielisyystodistukseen
§ jos kokelaan äidinkieli on väestörekisterissä muu kuin

suomi tai ruotsi tai jos kokelaan koulun opetuskielen
hallinta omasta äidinkielestä johtuen on puutteellinen.

§ Voi rajatapauksissa nostaa arvosanaa.
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.

Lukihäiriön huomioiminen
kirjoituksissa
§ Jos sinulla on todettu lukihäiriö, voit saada

pistehyvityksen yhteen kokeeseen tai anoa
erityisjärjestelyjä kaikkiin kokeisiin.

§ Voit itse päättää haluatko pistehyvityksen vai
erityisjärjestelyt.

§ Kevään kirjoituksien osalta anomukset on pitänyt
toimittaa lokakuun loppuun mennessä.

§ Anomus tehdään erityisopettajan kanssa. Rehtori ja
erityisopettaja antavat tarkemmat ohjeet. Ohjeet
löytyvät myös lukuvuosioppaasta.
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Lääkärintodistukset ja sairaan
kokelaan erillisjärjestelyt
§ Pitkäaikainen sairaus tai pysyvä vamma voivat olla

peruste hakea erityisjärjestelyjä.

§ Näistä kannattaa aina kertoa esimerkiksi opolle
tai rehtorille. He osaavat neuvoa, miten asiassa
edetään.

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
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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 sinulle
on haettu erityisjärjestelyjä, ilmoittaudu rehtorille.
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Muista päivittää
suunnitelma!

Opo merkitsee!

Ilmoittautumispäivä ja maksut
§ Kevään 2019 ilmoittautumiset on tehtävä 19.11.2018 klo

15.00 mennessä.
§ Tällöin pitää olla kirjaukset Wilmassa ja

ilmoittautumislomake palautettuna henkilökohtaisesti
opoille tai rehtoreille.

§ Jos uusit syksyllä jo kirjoittamaasi ainetta, voit ilmoittautua
uusintaan tulosten saamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään
30.11.

§ OPM päättää maksuista. Maksut ovat sitovia, vaikka peruisit
osallistumisesi. Laskut tulevat edu.hel.fi-
sähköpostiosoitteeseen joulu-tammikuussa.

§ Maksut ovat tällä hetkellä:
◦ perusmaksu 14 €
◦ koemaksu jokaiselta kokeelta erikseen 28 €
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Jos haluat valmistua keväällä 2019,
muista:

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

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

24.4. ja 25.4.2019.
§ Valmistuvien lista ilmoitetaan lautakuntaan 3.5.2019.
§ Yo-juhla 1.6.2019 kello 8.45

Kirjoituspäivät keväällä 2019
ti 12.3. äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe ja suomi/ruotsi toisena
kielenä -koe

to 14.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

pe 15.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

ma 18.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ke 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä

pe 22.3. äidinkieli (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe

ti 26.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla)

to 28.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,

maantiede, terveystieto


