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Ylioppilaskirjoitusten rakenne

1) Neljä pakollista koetta, joista vähintään yhden on oltava
vaativamman tasoinen:

äidinkieli ja kirjallisuusà kaikille pakollinen
Muut kolme valitaan seuraavista:
toinen kotimainen kielià A- tai B-tason ruotsi
vieras kielià yleisimmin A-tason englanti
matematiikkaà pitkä tai lyhyt oppimäärä
reaaliaineen koe

2) Ylimääräisiä kokeita, joita voi suorittaa niin monta, kuin ehtii ja
haluaa.



Vaihtoehtoja pakollisiksi
ESIM. 1 ESIM. 2 ESIM. 3

äidinkieli äidinkieli äidinkieli

B-ruotsi B-ruotsi A-englanti

pitkä matematiikka lyhyt matematiikka pitkä matematiikka

reaaliaine A-englanti reaaliaine

à ei vierasta kieltä à ei reaaliainetta à ei ruotsia

ESIM. 4

äidinkieli HUOM!

A-ruotsi Pakollisina ei voi siis olla kahta reaaliainetta

A-englanti tai kahta vierasta kieltä.

reaaliaine Ylimääräisinä voi.

à ei matematiikkaa



Tutkintoesimerkkejä

•äidinkieli
•A-englanti
•B-ruotsi
•biologia

à 4 pakollista ainetta

•äidinkieli (p)
•A-englanti (p)
•B-ruotsi (p)
•biologia (p)
•pitkä matematiikka (y)
•psykologia (y)
•A-saksa (y)
•C-ranska (y)
à4 pak. + 4 ylim. ainetta



Kompensaatio

Kompensaatiopisteet:

–L = 7 pistettä
–E = 6 p.
–M = 5 p.
–C = 4 p.
–B = 3 p.
–A = 2 p.

Kompensaatio:

•i+ vaatii 12 pistettä
•i vaatii 14 pistettä
•i- vaatii 16 pistettä
•i- - vaatii 18 pistettä

Kannattaa siis kirjoittaa vähintään
yksi ylimääräinen koe!



Osallistumisoikeus

• Osallistumisoikeus ylioppilaskokeeseen on opiskelijalla,
joka on opiskellut

• oppiaineen kaikki pakolliset kurssit ennen
kirjallisten kokeiden alkua
à Käytännössä opiskelijoilla tulisi olla kaikki pakolliset kurssit käytynä
keväällä 2017 (poikkeuksena UE3 ja YH2)

• lyhyessä vieraassa kielessä vähintään kolme
lukiokurssia



Tutkinnon suoritusaika

•Ylioppilastutkinto on suoritettava kolmen perättäisen
tutkintokerran aikana.
à esim. syksy 2017, kevät 2018, syksy 2018
à lisäaikaa tulee, mikäli pakollinen koe on hylätty

•Tutkinto valmistuu, kun neljä pakollista koetta on
suoritettu hyväksytysti.
à yksi pakollinen koe on jätettävä loppuun



Kokeen uusiminen

Jos pakollinen koe on hylätty:
à uusintaoikeus kahdesti kokeen tutkintokertaa
seuraavan kolmen tutkintokerran aikana.

– hylätty s2017:
uusintaoikeuskerrat k2018, s2018, k2019

à tason voi vaihtaa helpommaksi
à varmistettava, että tutkintoon jää yksi pitkä koe



Kokeen uusiminen

Mikäli pakollinen koe ei mene läpi
viimeiselläkään yrittämisellä eikä

kompensaatiopisteitäkään
ole riittävästi,

koko tutkinto on aloitettava alusta.

L



Kokeen uusiminen

•Ylimääräinen koe hylätty:
à uusintaoikeus kahdesti ilman aikarajaa

•Pakollinen tai ylimääräinen koe hyväksytty:
à uusintaoikeus kerran ilman aikarajaa



Milloin yo-koe on hylätty?

Opiskelija on ilmoittautunut mutta

•ei osaa riittävästi
•jättää saapumatta ilman painavaa syytä
•ei ole jättänyt arvosteltavaksi kelpaavaa suoritusta



Sairastuminen
• ilmoitus heti rehtorille

• koepäivän kattava lääkärintodistus

• kirjallinen osallistumisen mitätöimispyyntö
mahdollinen

• pitkäaikaissairaudesta lääkärintodistus tai muu
puoltolauseeseen oikeuttava todistus jo nyt



Lukivaikeus

• lievä häiriöà kompensaatio

• keskivaikea tai vaikea häiriö
à oikeus erityisjärjestelyihin

• lukitodistus on toimitettava kaikissa tapauksissa
rehtorille 1. ilmoittautumiskerran yhteydessä



Vieraskielisyys

•Mikäli kokelaan äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai
ruotsi, hän voi saada puoltolauseen vieraskielisyydestä
sekä mahdollisuuden kirjoittaa Äidinkielen ja kirjallisuuden
sijaista Suomi toisena kielenä –kokeen (S2).



Ilmoittautuminen syksyn 2017
ylioppilaskirjoituksiin



• Henkilökohtainen yo-suunnitelma tehty pienryhmissä 3.
jaksossa.
àopot ohjanneet, hyvä käydä vielä huoltajien kanssa
läpi

• Hajauttamissuunnitelma on näkyvissä Wilmassa.
à ei ole sitova

• Opiskelijat ilmoittautuvat kirjoituksiin itsenäisesti
Wilman kautta viimeistään sunnuntaina 23.4.



• Vastuu ilmoittautumisen oikeellisuudesta on
opiskelijalla.

• Ilmoittautuminen on sitova, ja se vahvistetaan
allekirjoituksella ro-tunnilla 12.5.
à vasta allekirjoitettu ilmoittautuminen on pätevä

• Koulusihteeri lähettää kesällä kokelaalle laskun, josta
tulee tarkistaa tietojen oikeellisuus.



Ylioppilastutkintomaksut

• Ylioppilastutkintolautakunta perii kokelaalta
opetusministeriön vahvistamat tutkintomaksut:

•perusmaksu 14,00 €
àmaksetaan jokaiselta tutkintokerralta
à useassa eri kokelaslajissa osallistuva maksaa vain
yhden perusmaksun

•koekohtainen maksu 28,00 €
•tarkastusarvostelumaksu 50,00 €



Syksyn 2017 koepäivät
KUUNTELUT
•ma 11.9.    A-kieli (englanti)
•ti 12.9.      C-kieli (espanja,

englanti)

• Sähköisessä kielikokeessa
kuullun osa tehdään
kirjallisen kokeen päivänä

(ruotsi, C-saksa ja C-ranska)

• HUOM! YO-kokeisiin
valmistautuminen on
aloitettava jo kesällä.

KIRJALLISET KOKEET
• pe 15.9.      ÄI tekstitaidon koe
• ma 18.9. PS, FI, HI, FY, BI
• ke 20.9.      A-kieli kirjallinen
• pe 22.9. BA ja BB (ruotsi)
• ma 25.9.     Matematiikka
• ke 27.9. ÄI esseekoe, S2-koe
• pe 29.9. UE, ET, YH, GE, TE,

KE
• ma 2.10.     C-kirjallinen:

SC, FC, PC, EC



Ylioppilaskokeen muutoksia

• Matematiikan kokeeseen kaksi osaa k2016
• Tutkinnon muuttuminen sähköiseksi asteittain s2016
• Arvosanojen vertailtavuuden parantaminen
• Tutkinnon hyödynnettävyys korkeakouluvalinnoissa
• Äidinkielen koeà yleissivistystä, tiedon käsittelyä ja

pätevyyden arviointia mittaava koe 2018
• Suullisen kielitaidon mittaaminen 2019



Digitalisoinnin aikataulu



Digitaalisesta yo-tutkinnosta

• Opiskelijoiden digitaidot

• Digitutorit

• Opettajien koulutus

• Laitteet

• Tekniikka ja tilat

• Testaukset ja harjoitukset

• Tulevat muutokset



Opiskelijan koevälineet

Opiskelijalla on itsellään oltava
• kannettava päätelaite ja sähköjohto
• kuulokkeet
• mahdollinen USB-lisäportti
• muistiinpanovälineet
• henkilökortti



Yo-kokeiden laitevaatimukset
• 64-bittinen x86-prosessori , vähintään 2Gt keskusmuistia

• mahdollisuus käynnistää tietokone USB-muistilta

• näytön enimmäiskoko 18 tuumaa

• mahdollisuus ethernet-kytkentään

• vähintään kaksi USB-porttia

• 3,5 mm:n pistoke kuulokeliitäntää varten tai kolme USB-
porttia

• tietokoneen käyttöjärjestelmälle ei ole asetettu
rajoituksia



Digitaalisesta yo-tutkinnosta

DIGABI eli ylioppilastutkinnon sähköistämisprojekti

•Ohjeita muun muassa
–päätelaitteesta ja kokeessa tarvittavista välineistä
–käytettävistä ohjelmista  - ladattavissa itselle

•Sähköisten kokeiden kuvauksia aineittain
•Eri aineiden esimerkkitehtäviä



Digitaalisesta yo-tutkinnosta

ABITTI eli YTL:n sähköinen kurssikoejärjestelmä

•Selkeät ohjeet kokeen tekemiseen, pitämiseen,
arvioimiseen ja palauttamiseen.
•Kehitetään vaiheittain.
•Tavoitteena laajojen, tietoyhteiskunnalle ominaisten
sisältöjen käyttö.



Digitaalisesta yo-tutkinnosta

• Ylioppilastutkinto.fià ylioppilastutkinto.fià
digitaalinen ylioppilastutkinto

• Digabi.fi



Kysymyksiä?



Ylioppilastutkinto
ohjauksen näkökulmasta



YLEISIÄ HUOMIOITA
§ Yo-kokeet pohjautuvat pakollisiin ja syventäviin

kursseihin. HUOM! Oppiaineen pakolliset kurssit on
oltava suoritettu, jotta yo-kirjoituksiin saa osallistua.

§ Vihdin lukio tarjoaa koulukohtaisia kirjoituksiin
valmentavia kursseja lähes kaikissa aineissa.

§ Suositeltu kirjoitusajankohta johtuu
– kurssien sijoittelusta eri jaksoille ja

– kertaavista kursseista lähellä kirjoituksia



OHJAUKSEN PIENRYHMÄT

§ Ylioppilastutkintosuunnitelmat sekä ensi vuoden
kurssivalinnat on suunniteltu pienryhmissä.

§ Yo-tutkintosuunnitelma on nähtävillä huoltajan
Wilmassa kohdassa ”lomakkeet”à
VILU_ilmoittautuminen_ylioppilaskirjoituksiin_huoltaja



OHJAUKSEN PIENRYHMÄT

§ Ilmoittautuminen syksyn yo-kokeisiin tehdään
ohjeen mukaan itse Wilmassa, ilmoittautuminen
vahvistetaan allekirjoituksella

§ Kevään 2018 kirjoituksiin ilmoittaudutaan syksyllä
henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa



ÄIDINKIELEN YO-KOE

• kaikille pakollinen
• koostuu tekstitaidon kokeesta ja esseekokeesta
• molempiin kokeisiin osallistuttava
• edellyttää hyvää eri tekstilajien hallintaa,

erittelyn ja argumentoinnin taitoja sekä laajaa
yleissivistystä

• koe uudistuu syksyllä 2018



KIELTEN YO-KOKEET

§ koostuu kuullunymmärtämisestä ja kirjallisesta osiosta,
jotka tehdään samalla koekerralla. (HUOM! Ajankäyttö)

§ edellyttää monipuolista kielen osaamista, laajaa eri
alojen sanaston hallintaa sekä kielellistä tarkkuutta
à erinomainenkaan ”nettienglanti ” ei riitä yo-kokeissa

§ ranska ja saksa ovat jo digitaalisia,
englanti ja ruotsi sähköistyvät ensi lukuvuonna



MATEMATIIKAN YO-KOE

§ kokelas voi suorittaa lyhyen tai pitkän oppimäärän
kokeen riippumatta opintojen laajuudesta

§ sallitut apuvälineet: laskin ja taulukkokirja

§ edellyttää analyyttista ajattelua, ongelmanratkaisu-
taitoja ja hyvää laskurutiinia



A-OSA

§ suoritetaan ilman laskinta,
taulukkokirja on sallittu

§ tehtäviä on neljä, joista
kaikkiin vastataan

§ vastausaikaa enintään kolme
tuntia

§ palautuksen jälkeen saa
laskimen B-osan
suorittamiseen

MATEMATIIKAN YO-KOE

B-OSA

§ käytössä laskin ja
taulukkokirja

§ B1-osa: tehtäviä viisi, joista
kolmeen vastataan

§ B2-osa: tehtäviä neljä, joista
kolmeen vastataan



Reaaliaineiden yo-kokeet

Edellyttävät muun muassa

• laajojen kokonaisuuksien syvällistä hallintaa

• keskeisten käsitteiden ja teorioiden hallintaa

• tiedon soveltamista, analysoimista, arvioimista ja
asettamista laajempiin asiayhteyksiin – myös
oppiainerajat ylittäen



Reaaliaineiden kurssit

• eri aineiden kurssimäärät vaihtelevat

• ohjataan kirjoittamaan syksyllä: maantiede, kemia ja
filosofia

• ohjataan kirjoittamaan keväällä: fysiikka, uskonto,
psykologia ja elämänkatsomustieto

• sekä syksyllä että keväällä kirjoitettavia: historia,
terveystieto, biologia ja yhteiskuntaoppi



Reaaliaineiden kurssit

SAMANA KOEPÄIVÄNÄ:

• PSYKOLOGIA

• FILOSOFIA

• HISTORIA

• FYSIIKKA

• BIOLOGIA

SAMANA KOEPÄIVÄNÄ:

• USKONTO

• ELÄMÄNKATSOMUST.

• YHTEISKUNTAOPPI

• KEMIA

• MAANTIEDE

• TERVEYSTIETO



Lisätietoa ylioppilastutkinnosta

•Vihti.fi/lukio → opiskelijalle → oppiaineiden sivut →
Vihdin lukion kurssivalinnat ja yo-ohje 2016 (ns.
keltainen vihko kakkosille ja abeille) Vanha ops

•Ylioppilastutkinto.fi

•Digabi.fi



Kysymyksiä?



Ylioppilastutkinto ja jatko-opinnot

• Ylioppilaskirjoitusaineita suunniteltaessa on hyvä
ottaa selvää myös jatko-opintopaikkojen
valintaperusteista.



Korkeakoulujen yhteishaku

• Ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on yhteinen
korkeakoulujen yhteishaku.

• Hakeminen tapahtuu opintopolku.fi –palvelussa.

• Yhteishaussa haetaan sekä ammattikorkeakoulujen
että yliopistojen koulutuksiin.

• Voi hakea myös toisen asteen yhteishaussa yo-
pohjaisiin koulutuksiin.



Korkeakoulujen yhteishaku

• Hakija voi hakea 6 hakukohteeseen, jotka hän asettaa
sitovaan hakutoivejärjestykseen.

• Vuodesta 2015 alkaen on järjestetty kaksi yhteishakua, yksi
keväällä ja yksi syksyllä.

• Huom! Opiskelijan on mahdollista hakea erityisjärjestelyjä
pääsykokeisiin.



Ammattikorkeakoulut
Eri valintatapoja:

1. Valintakoe (mm. sosiaali- ja terveysaloilla esivalintakoe)

2. Koulumenestys, valintakoe (yo-tutkinnon arvosanat +
valintakoe, erilaisia painotuksia)

3. Todistusvalinta (yo-tutkinnon arvosanat)

4. Valintakoe ja työkokemus



Yliopistot

• koulumenestys ja valintakoe  TAI pelkkä
koulumenestys TAI pelkkä valintakoe

• koulumenestyksestä pisteitä saa vain
ylioppilastutkintotodistuksesta

• paljon vaihtelua eri alojen välillä



Yliopistot

Esimerkiksi

•teknillisessä korkeakoulussa pitkä matematiikka ja
fysiikka TAI kemia ehdottomia. Voi tulla suoraan valituksi
kynnysehdolla, esim. pitkä matikka eximia ja muista
kirjoitetuista aineista riittävästi pisteitä.

•Kauppatieteet (k 2018) 60% valitaan yo-tutkinnon
arvosanojen perusteella (äi, ma, a-kieli + 2 muuta), 40 %
valintakokeen perusteella (perustuu lukion kursseihin
vYH2, vHI1 ja vMAB5)

•Pääsykokeet sähköistymässä?



Ensikertalaisten kiintiöt

• Syksyn 2016 yhteishausta lähtien korkeakoulut ovat
varanneet aloituspaikkoja ensimmäistä
korkeakoulupaikkaa hakeville.

• Ensimmäistä paikkaa hakeviksi katsotaan ne, jotka eivät
ole
– suorittaneet tutkintoa suomalaisessa korkeakoulussa tai

– vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa
opiskelupaikkaa syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkavasta
koulutuksesta.



Valituksi tuleminen

• Ammattikorkeakoulut ja yliopistot päättävät jatkossakin
itsenäisesti opiskelijavalintojensa perusteista.

• Hakijalle tarjotaan, ja hän voi ottaa vastaan vain yhden
opiskelupaikan yhteishakuun kuuluvista koulutuksista.

• Tarjottava paikka on hakijan korkeimmalle
hakutoivejärjestyksessä asettama hakutoive, jossa hänen
valintamenestyksensä mahdollistaa hyväksytyksi
tulemisen.



Hakuvelvollisuus ja
opintojen aloittaminen

• Yhteishaussa on haettava vähintään kahteen
koulutukseen, jotta on oikeutettu Kelan
työmarkkinatukeen.

• Opintojen aloitusta ei voi siirtää kuin erittäin perustellusta
syystä.



Kiitos osallistumisestanne!

Kysymyksiä?



Risuja ja ruusuja
illan annista voi lähettää

sähköpostin tai Wilman kautta


