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Illan aiheina:

• Ylioppilastutkinnon yleiset käytännöt
• Valmistautuminen digitaalisiin ylioppilaskokeisiin
• Syksyn 2018 tutkintoon ilmoittautuminen ja osallistuminen

rehtori Satu Nokelainen

• Pienryhmäohjaukset
• Oppiainekohtaiset ylioppilaskoeinfot
• Ylioppilastutkinnon vaikutus jatko-opintoihin

opinto-ohjaajat Anna Kopra ja Maiju Väli-Klemelä
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Yleistä yo-kokeesta
• Valtakunnallinen, kaikille yhteinen päättökoe.
• Mittaa lukion oppimäärän oppimista.
• Kysymykset tulevat pakollisista ja syventävistä kursseista.
• Painopiste on eri oppiaineiden integraatiossa.
• Edellyttää perinpohjaista tietojen hallintaa ja soveltamisen

taitoja.
• Ylioppilaskokeen painoarvo tulee lisääntymään kaikissa

korkeakouluvalinnoissa.
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Ylioppilastutkinnon rakenne

• Yo-tutkinto koostuu pakollisista ja ylimääräisistä kokeista.
• Pakollisia kokeita suoritetaan neljä.
• Ylimääräisiä kokeita saa suorittaa niin monta, kuin

haluaa.
• Valinnat tehtävä harkitusti, jos mielii ylioppilaaksi.
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Ylioppilastutkinnon rakenne
Neljä pakollista koetta:
• äidinkielià 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
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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
àei vierasta kieltä à ei reaaliainetta à ei ruotsia

ESIM. 4 Huom!
äidinkieli Pakollisina ei voi kirjoittaa kahta reaaliainetta eikä
A-ruotsi kahta vierasta kieltä.
A-englanti Ylimääräisinä voi.
reaaliaine
à ei matematiikkaa
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Tutkintoesimerkkejä
KOKELAS A:
• äidinkieli
• A-englanti
• B-ruotsi
• biologia

à 4 pakollista ainetta

KOKELAS B:
• äidinkieli (p)
• A-englanti (p)
• B-ruotsi (p)
• biologia (p)
• pitkä matematiikka (y)
• psykologia (y)
•C-ranska (y)
à4 pakollista + 3 ylim. ainetta
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Tutkinnon suoritusaika

• Ylioppilastutkinto on suoritettava kolmen perättäisen
tutkintokerran aikana.

à esim. syksy 2018, kevät 2019, syksy 2019
à lisäaikaa tulee, mikäli pakollinen koe on hylätty

• Tutkinto valmistuu, kun neljä pakollista koetta on suoritettu
hyväksytysti.

à yksi pakollinen koe on jätettävä loppuun
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Yo-kokeen uusiminen
• Pakollinen koe hylätty:

à uusintaoikeus kahdesti kokeen tutkintokertaa
seuraavan kolmen tutkintokerran aikana
(koe s2018à uusinta k2019, s2019, k2020)

à tason voi vaihtaa helpommaksi
à varmistettava, että tutkintoon jää yksi pitkä
koe
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Yo-kokeen uusiminen

• Ylimääräinen koe hylätty:
à uusintaoikeus kahdesti ilman aikarajaa

• Pakollinen tai ylimääräinen koe hyväksytty:
à uusintaoikeus kerran ilman aikarajaa
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Yo-kokeen uusiminen

Mikäli pakollinen koe ei mene läpi
viimeiselläkään yrittämisellä eikä

kompensaatiopisteitäkään
ole riittävästi,
koko tutkinto

on aloitettava alusta.

L
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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!
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Milloin yo-koe on hylätty?

Opiskelija on ilmoittautunut mutta

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

Yo-kokeeseen voi osallistua, kun on suorittanut

• oppiaineen kaikki pakolliset kurssit ennen kirjallisten
kokeiden alkua

• lyhyessä vieraassa kielessä vähintään kolme
lukiokurssia

11.4.2018 14



Erityisjärjestelyt & puoltolauseet

• Lukivaikeus
• Sairaus tai vamma

• Vieraskielisyys
• Erityisen vaikea elämäntilanne
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Digitaalinen yo-tutkinto

• Ylioppilastutkinto.fià digitaalinen ylioppilastutkinto
• Ohjeita muun muassa päätelaitteesta, kokeessa tarvittavista välineistä ja

käytettävistä ohjelmista (ladattavissa)
• Digitaalisten kokeiden kuvauksia  ja esimerkkitehtäviä aineittain

• ABITTI eli YTL:n digitaalinen kurssikoejärjestelmä
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Digitalisoinnin aikataulu
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Opiskelijan koevälineet

• Opiskelijalla on itsellään oltava

• kannettava päätelaite ja sähköjohto
• langalliset kuulokkeet (+ lankahiiri)
• mahdollinen USB-lisäportti
• muistiinpanovälineet
• henkilökortti (passi, kuvallinen henkilökortti, ajokortti)
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Ilmoittautuminen
syksyn 2018 kirjoituksiin

• Opiskelijat ilmoittautuvat kirjoituksiin itsenäisesti Wilman kautta
viimeistään 22.4.
à vastuu ilmoittautumisen oikeellisuudesta on opiskelijalla

• Ilmoittautuminen on sitova, ja se vahvistetaan allekirjoituksella ro-
tunnillaà vasta allekirjoitettu ilmoittautuminen on pätevä

• Koulusihteeri lähettää kesällä opiskelijalle laskun, josta tulee tarkistaa
tietojen oikeellisuus.
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Ylioppilastutkintomaksut
• Ylioppilastutkintolautakunta perii kokelaalta opetusministeriön

vahvistamat tutkintomaksut:

• Perusmaksu 14,00 €
àmaksetaan jokaiselta tutkintokerralta

• Koekohtainen maksu 28,00 €
• Tarkistusarvostelumaksu 50 €
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Syksyn 2018 koepäivät
SYYSKUU
• ma 17.9. äidinkieli, lukutaito
• ke 19.9. A-kieli
• pe 21.9. UE, ET, YH, KE, TE, GE
• ma 24.9. C-kieli
• ti 25.9. äidinkieli, kirjoitustaito
• to 27.9. ruotsi
• pe 28.9. PS, FF, HI, BI, FY
• ma 1.10. matematiikka

• HUOM!
Ylioppilaskokeisiin
valmistautuminen on
aloitettava hyvissä ajoin
kesällä!
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Kysymyksiä?
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