
Abi- info



YLIOPPILASKOE ON 
KYPSYYSKOE

▪Vastuu on Sinulla tutkinnon 

ajoituksesta ja valinnoista

http://www.hyy.helsinki.fi/kuvat/kulttuuri/lakki.jpg


Käytännön vinkkejä

▪Ajoissa paikalle

▪Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja 

kouluun

▪YTL:n www-sivuihin on linkki oman koulun 

kotisivuilta – aikaisempien vuosien 

kysymyksiä, aikataulut, ohjeet



YO-TUTKINNON RAKENNE

▪ Enintään kolmen perättäisen kerran aikana

▪ Osallistuttava 4 pakolliseen kokeeseen

▪ AI – kaikille pakollinen koe

▪ RU

▪ Vieras kieli

▪ MA 

▪ Reaali

▪ Valitse viimeinen pakollinen koe kirjoitettavaksi viimeisellä 
kirjoituskerralla -> lasketaan ao. kirjoituskerran ylioppilaaksi, eikä voi 
enää lisätä ylimääräisiä aineita

▪ Lisäksi voi osallistua niin moneen ylimääräisiin kokeisiin kuin haluaa

▪ Vain 1 saman oppiaineen koe



YO-TUTKINNON RAKENNE

▪Kokeet laaditaan pakollisten ja syventävien 

kurssien perusteella

▪Kokelas saa valita minkä tasoisen kokeen 

suorittaa

▪ Vaativampi koe – A- tason koe - on 

suoritettava vähintään yhdessä pakollisista 

aineista MA, RU tai vieras kieli



YO-TUTKINNON RAKENNE

▪Kaksi reaaliainepäivää
1. koepäivä UE, UO, ET, YH, KE, GE, TE  

2. koepäivä PS, FI,HI, FY, BI

▪Vain yksi A-kielen koe/yo-kirjoituskerta



OSALLISTUMISOIKEUS

▪Lukion oppilas, joka on suorittanut 

pakolliset kurssit ao. aineesta

▪Vieras kieli (lyhyt) – suoritettava vähintään 

kolme kurssia

▪Rehtorin lupa



KOKEEN UUSIMINEN

▪Kokeen uusiminen – HUOM! Uusi lukiolaki 
01.08.2019 => rajaton uusimismahdollisuus

▪Hyväksytyn kokeen voit uusia ilman aikarajaa

▪Hylätyn pakollisen kokeen voit uusia 3 kertaa tätä 
kolmen seuraavan tutkintokerran aikana

▪A-tason koe hylätty -> voit vaihtaa kokeen lyhyeen 
kokeeseen

▪Hylätyn ylimääräisen kokeen voit uusia 3 krt 
tutkinnon suorittamisen aikana

▪Yo-tutkinnon hyväksytysti suorittanut voi uusia 
hylätyn kokeen rajoituksetta



LUKITODISTUKSET, ERITYISJÄRJESTELYT

▪LUKI-todistus toimitettava ensi kertaa 

ilmoittautuessa yo-kokeisiin -> hankittava 

ajoissa ennen ilmoittautumista 22.11. 

mennessä

▪Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä selkeästi 

sairaus ja sen vaikutus yo-kokeeseen 

▪Selvitys vieraskielisyydestä, kuulo- tai 

muu vamma



Kompensaatio

▪ kompensaation voi kieltää

▪muussa tapauksessa se  
tehdään virkatyönä

i+ =12 p

i   =14 p

i- =16 p

i- - =18 p   

▪ l= 7 p

▪ e=6 p

▪ m= 5 p

▪ cl=4 p

▪ b= 3 p

▪ a=2 p

▪ i=0p



Tutkintomaksut

▪Perusmaksu 14,-

▪Koekohtainen 28,-

▪Maksu tarkistusarvostelusta 50,-



Tulokset

▪opettaja antaa alustavan tiedon

▪sensori tarkistaa

▪YTL lähettää lopulliset tiedot viimeistään 

25.5. 

▪tarkistetaan koulussa → tieto kokelaille

▪tarkistusarvostelu mahdollinen, mutta 

maksullinen



Muistettavaa

▪YTL:lla on www-sivut, joilta ohjeet 

tarvittaessa löytyvät

▪tarvittaessa voi aina soittaa ja kysyä 

040 86 96 470



Ilmoittautuminen sähköisesti - Wilma



Ilmoittautuminen sähköisesti - Wilma

▪ Ilmoittautuminen ohjatusti 12.-18.11. opinto-ohjaajien 

ohjauksessa 

▪ Syksyn yo-tulokset tulevat 14.11. klo 9 jälkeen

▪Opinto-ohjaajilta info luokkakohtaisista 

ilmoittautumisesta

▪ Ilmoittautumisen vahvistus omalla allekirjoituksella 

ro-tuokiossa 26.11. 

▪2. vsk kansliaan klo 15 mennessä


