
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 – aikataulut, ohjeet



YO-TUTKINNON RAKENNE

⚫ Kokeet laaditaan pakollisten ja 

syventävien kurssien perusteella

⚫ Kokelas saa valita minkä tasoisen 

kokeen suorittaa

⚫ Vaativampi koe on suoritettava 

vähintään yhdessä pakollisista aineista 

MA, RU tai vieras kieli



Kaikille

pakollinen koe:

Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Äidinkieli

Toinen 

kotimainen 

kieli

Mate-

matiikka

Reaali-

koe

Tutkintoon tulee sisältyä 4 pakollista koetta, joista yhdessä (vieras 

kieli tai toinen kotimainen kieli tai matematiikka) tulee olla laajempi koe

TUTKINNON RAKENNE

Toinen
kotimainen

kieli

Vieraan

kielen kokeita
Matematiikka Reaali-

kokeita

Tutkintoon voit liittää 

ylimääräisiä kokeita:

Vieras

kieli



TUTKINNON SUORITTAMINEN

SYKSY KEVÄT SYKSY KEVÄT SYKSY

Tutkinto on suoritettava  enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana

▪tutkinto alkaa kun ensimmäisen kerran ilmoittaudut pakolliseen tai 

ylimääräiseen kokeeseen



SUUNNITTELE 

HAJAUTTAMISESTI HUOLELLA

⚫ Syksyn kirjoittaminen edellyttää 

opiskelua kesällä

⚫ Ei lukulomaa vaan yo-kokeiden 

suorittaminen normaaliopiskelun sivussa

⚫ Aikatauluta lukemisesti – Lukeminen on 

aloitettava jo kesällä

⚫ Valitse 1. jaksoon vähemmän kursseja

⚫ Päättövko 20.-27.9.2019 – 4 yo-koetta!!!



Prelit 

➢ Prelien ajankohdat – syksyllä on vain 
yksi reaalikokeen preli

➢ Opiskele kaikkia kirjoitettavia aineita 
tekemäsi lukusuunnitelman mukaisesti

➢ Kesällä on luettava suunnitelman 
mukaisesti ☺



OSALLISTUMISOIKEUS

⚫ Lukion oppilas, joka on suorittanut 

pakolliset kurssit ao. aineesta

⚫ Vieras kieli (lyhyt) – suoritettava 

vähintään kolme kurssia

⚫ Rehtorin erikoislupa osallistumisesta



KOKEEN UUSIMINEN

▪ Pakollisen kokeen saat uusia kolme kertaa
koetta välittömästi seuraavan kolmen 
tutkintokerran aikana

▪ A-tason koe hylätty -> voit vaihtaa lyhyen 
tason kokeeseen

▪ Ylimääräisen kokeen saat uusia ilman 

rajoitusta

▪ Hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa ei voi 
vaihtaa

▪ Kokeen saat uusia ilman rajoitusta

▪ Mikäli uusinta tapahtuu ennen 

todistuksen antamista, merkitään 

todistukseen paras arvosana

Hylätty 

koe

(I)

Hyväksytty 

koe 

(A, B, C, M, E, L)



LUKITODISTUKSET, 

VIERASKIELISYYS

⚫ LUKI- ja/tai vieraskielisyystodistus  

toimitettava ensi kertaa ilmoittautuessa yo-

kokeisiin -> hankittava oltava kansliassa

⚫ Voit hakea vain lisäaikaa, ei 

pistekorotusta

⚫ Pistekorotus vain hylättyyn arvosanaan

⚫ Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä selkeästi 

sairaus ja sen vaikutus yo-kokeeseen 

⚫ Selvitys kuulo- tai muu vamma



Kokeiden pitopaikat 

⚫ kirjalliset kokeet juhlasalissa – istumapaikat 

saa tietää vasta koeaamuna

⚫ Muista, että preliminääreissä harjoitellaan 

myös toimintarutiineja 

⚫ Kokeet ovat joko Kaurialassa tai Lyseolla



Jos sairastuu

⚫ yhteys koulun rehtoriin heti (ajalla ei 
väliä)

⚫ kouluun kokeisiin, jos mahdollista 

⚫ lääkärintodistukset oltava kirjoitettavissa 
ja lähetetään YTL:lle (merkintä: vaikuttaa 
ylioppilaskokeessa suoriutumiseen ja 
tapa miten)

⚫ ei saa suotta hermostua, yleensä kaikki 
järjestyy



Tulokset

⚫ opettaja antaa alustavan tiedon

⚫ sensori tarkistaa

⚫ YTL lähettää lopulliset tiedot 15.11. 

(arvio) mennessä 

⚫ tarkistetaan koulussa → tieto kokelaille

⚫ tarkistusarvostelu mahdollinen, mutta 

maksullinen



Muistettavaa

⚫ YTL:lla on www-sivut, joilta ohjeet 

tarvittaessa löytyvät 

www.ylioppilastutkinto.fi

⚫ opiskelijoille jaetaan abin opas syksyllä

⚫ tarvittaessa voi aina soittaa ja kysyä 

040 86 96 470

http://www.ylioppilastutkinto.fi/


Syksyn 2019

ylioppilastutkinto

⚫ Ma 16.9. Vieras kieli, lyhyt oppimäärä

⚫ Ke 18.9. Äidinkieli, lukutaidon koe

⚫ Pe 20.9. Vieras A-kieli

⚫ Ti 24.9. Matematiikka

⚫ To 26.9. Psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

⚫ Pe 27.9. Toinen kotimainen kieli, A- ja B-kieli

⚫ Ti 1.10. Äidinkieli, kirjoitustaito, Suomi toisena kielenä

⚫ To 3.10. Uskonto, et, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto





Tärkeitä päivämääriä

9.5. klo 12.35 Abi-info juhlasali

16.-21.5. Syksyn yo-ilmoittautuminen 

15.5. Kevään yo-tulokset

21.5. Talossa olevien osalta viimeinen 
ilmoittautumispäivä syksyn yo-kirjoituksiin 

kesän aikana Yo-tutkintomaksut maksettava

14.9. Kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit                                         
oltava suoritettuna 

16.9.-3.10. Syksyn yo-kokeet

15.11. Syksyn yo-tulokset lukiolle (arvio)

18. 11. Ilmoittautuminen kevään yo-
kirjoituksiin päättyy (arvio)


