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TERVETULOA
MÄRSKYYN!

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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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

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.
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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.

Lukihäiriön huomioiminen
kirjoituksissa
§ Jos opiskelijalla on todettu lukihäiriö, hän voi saada

pistehyvityksen yhteen kokeeseen tai anoa
erityisjärjestelyjä kaikkiin kokeisiin.

§ Opiskelija voi itse päättää haluaako pistehyvityksen
vai erityisjärjestelyt.

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



5

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.

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.
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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 €

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
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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

Digitaaliset sähköistäminen
• Koko prosessi muuttuu digitaaliseksi:
§ Ilmoittautuminen
§ kokeiden tilaaminen
§ kokeet
§ arvostelu
§ lukilausunnot
§ vieraskielisyyslausunnot
§ tarkistusarvostelut

• Prosessi nopeutuu, koepäivät vähenevät, kokeiden luonne
muuttuu
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Digitaaliset ylioppilaskokeet
Kokeen järjestäminen
◦ langallinen suljettu koeverkko
◦ opiskelijan oma kone, langalliset kuulokkeet ja hiiri sekä

tarvittaessa verkkosovitin (varakoneet)
◦ auditoriossa ja luokkatiloissa
◦ normaalit erityisjärjestelyt voimassa
◦ koejärjestelmässä käytössä apuohjelmia esim.

taulukkolaskenta, laskin, piirto-ohjelma…
◦ kehittyvä järjestelmä

Digitaaliset ylioppilaskokeet
Kokeen muoto
◦ koeaika 6 tuntia
◦ kielten kokeissa vain yksi koe, ei erillistä kuuntelukoetta
◦ tehtävämäärät ja -tyypit esimerkiksi reaalikokeissa

muuttuvat
◦ kokeissa voi olla erilaisia aineistoja ja esimerkiksi videoita
◦ kokeissa pitää osata käyttää erilaisia ohjelmia

Harjoittelu koululla
◦ opiskelijan pitää osata itse käynnistää kone Abitti-

järjestelmään sekä hallita Abitti-järjestelmän toiminnot.
◦ kursseilla sähköisiä kokeita
◦ perusohjelmien harjoittelu
◦ työtavat
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Ajankohtaisia asioita
§ Maksuttomat toisen asteen opinnot
§ Kaupungin budjetissa varattu alustavasti 2 miljoonaa euroa.
§ Ei vielä tietoa, miten mahdollinen raha jakautuu kouluille.

§Mäkelänrinteen lukion remontti
§ Rakennustyöt koulun alueella alkavat keväällä 2019.
§ Koulun keittiö- ja ruokailutilat sekä hallinnon tilat uusitaan ja lisäksi

rakennetaan luokkia.
§ Nykyinen keittiösiipi puretaan kokonaan.
§ Syksyllä 2019 koululla käytössä väistötiloja.
§ Ruokailu Hattulantiellä sekä Luonnontiedelukion tiloissa, jossa myös

väistöluokkia.
§ Voi vaikuttaa esimerkiksi yo-kirjoitusten järjestämispaikkaan.

§ Urhea-kampus: harjoittelu, opiskelu ja asuminen yhdessä paikassa.
§ koulun laajennus (opetus- ja ravintolatiloja)
§ harjoitteluhalli
§ HOASin asuntola

§ Kirjattu kaupungin strategiaan (valmistuminen 2021-22)


