
YO-info
12.11.2019

[Alatunnisteteksti][pvm]



Yleistä YO-tutkinnosta

 suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana

 esim. S2019, K2020, S2020

 tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta:

 äidinkieli on kaikille pakollinen

 kolme muuta pakollista koetta voit valita seuraavista: toinen 

kotimainen kieli, yksi vieras kieli, matematiikka, yksi 

reaaliaine

 pakollisiin kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän 

oppimäärän koe (yleensä englanti, pitkä matematiikka tai 

pitkä ruotsi)

 tutkintoon voi sisältyä yksi tai useampi ylimääräinen koe



Osallistumisoikeus, kun 
suoritettuna
 pakolliset kurssit aineessa, jonka kokeeseen osallistut

 kolme lukiokurssia vieraassa kielessä, jossa ei ole pakollisia 

kursseja (esim. B3-kielet SA ja RA)

 äidinkielessä pakolliset kurssit ennen ensimmäiseen äidinkielen 

kokeeseen osallistumista



Tutkintoon ilmoittautuminen

 syksyn YO-tulokset julkistetaan Wilmassa 14.11.2019 (Oma Opintopolku –
palvelussa 15.11.2019 klo 9 alkaen)

 ilmoittautuminen kevään tutkintoon Wilmassa 6.-19.11.2019

 ohjaus ti 19.11. klo 12.45 RO-tunnilla (opinto-ohjaaja Raija Markkanen)

 tulosta ja allekirjoita ilmoittautumislomake sekä palauta se opinto-ohjaajalle

 Tarkista, että tiedot ovat oikein!

 Tulosta myös yo-suunnitelma ja palauta opinto-ohjaajalle.

 ilmoittautuminen on sitova

 jälkikäteen ei voi muuttaa aineyhdistelmiä, pakollisuutta/ylimääräisyyttä 
eikä kokeen tasoa

 jos jäät pois kokeesta, johon sinulla on osallistumisoikeus, kokeesta 
pois jääminen tulkitaan käytetyksi yrityskerraksi

 määräajan päätyttyä ilmoittautuminen vaatii erityisen painavia syitä

 voit peruuttaa ilmoittautumisen kevään tutkintoon viimeistään 23.11.2019 
(kirjallinen ilmoitus rehtorille)



Tutkintomaksut (2019)

 Perusmaksu: 14 euroa

 Koekohtainen maksu: 28 euroa

 Laskut lähetetään tammikuussa, eräpäivä noin 15.2.2020.

 Maksujen palauttaminen poikkeustapauksissa: ks. YTL:n tiedotekirje 

(kohta Tutkintomaksut)



Hylätyn kokeen uusiminen

 Hylätyn kokeen voi uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran 
aikana.

 Tutkinnon suorittanut saa uusia hylätyn kokeen niin monta kertaa kuin haluaa (sekä 
ylimääräiset että pakolliset kokeet).

 Jos uusit hylättyä pakollista koetta, voit vaihtaa vaativamman tason kokeen 
lyhyemmän oppimäärän kokeeseen, jos tutkintoosi sisältyy sen lisäksi yksi pitkän 
oppimäärän koe.

 Jos uusit hylättyä ylimääräistä koetta, et voi vaihtaa kokeen tasoa. Hylätystä 
ylimääräisestä kokeesta ei kuitenkaan tule merkintää yo-todistukseesi. Kun olet 
saanut tutkinnon valmiiksi, voit täydentää tutkintoasi eri tason kokeella.

 Jos määräaika kuluu umpeen tai jos et suorita hyväksytysti kolmannellakaan 
uusimiskerralla, koko tutkinto on suoritettava uudelleen.

 Jos olet ilmoittautunut neljään pakolliseen kokeeseen ja tullut hylätyksi jossakin niistä, 
voit osallistua tutkintoon vain hylätyn tai hyväksytyn kokeen uusijana, kunnes olet 
suorittanut tutkinnon. Uusilla aineilla voit täydentää tutkintoa vasta suoritettuasi 
tutkinnon hyväksytysti. (VANHENTUNUT MÄÄRÄYS)

 Kokelas voi lisätä tutkintoonsa uusia aineita, jos hänellä on tutkintokertoja 
käyttämättä. Tämä voi esim. helpottaa mahdollisten kompensaatiopisteiden saamista.



Hyväksytyn kokeen uusiminen 
ja tutkinnon täydentäminen
 saat uusia hyväksytyn kokeen niin monta kertaa kuin haluat ja silloin 

kuin haluat riippumatta siitä, milloin koe on suoritettu

 kun olet suorittanut yo-tutkinnon, voit täydentää sitä uusilla kokeilla, 

joista saat erillisen todistuksen



Kompensaatio

 Kompensaation vuoksi sinulla on mahdollisuus valmistua 

ylioppilaaksi, vaikka et saa hyväksyttyä arvosanaa jostakin 

pakollisesta kokeesta, mikäli saat riittävästi kompensaatiopisteitä yo-

todistukseesi tulevien pakollisten ja ylimääräisten kokeiden 

arvosanoista.

 Huom: hylättyä pakollista koetta ei voi kompensoida tutkintoa 

täydentämällä.

 Huom: äidinkielessä tulee olla suoritettuna sekä lukutaidon että 

kirjoitustaidon koe, jotta kompensaatiota voidaan käyttää.

 Jos haluat kieltää kompensaation, siitä on ilmoitettava rehtorille 

kirjallisesti (syksyn tutkinnossa 21.10. ja kevään tutkinnossa 5.5.).



Koesuoritusta heikentävän syyn 
huomioon ottaminen

 Voidaan huomioida sairaus, 
vamma, lukemisen ja 
kirjoittamisen erityisvaikeus, 
erityisen vaikea elämäntilanne tai 
vieraskielisyys.

 Ensisijaisesti huomioidaan 
erityisjärjestelyin (yleisin on 
lisäaika), joita on erikseen hyvissä 
ajoin haettava (ohjaus: 
erityisopettaja ja apulaisrehtori).

 Lausunnot ja hakemukset on 
toimitettava YTL:lle viim. 30.4. 
(syksyn tutkinto) tai viim. 30.11. 
(kevään tutkinto).

 Kaavio: YTL 2019



Koesuoritusta heikentävän syyn 
huomioon ottaminen
 Toissijaisesti huomioidaan pistekorotuksilla niissä aineissa, joissa 

arvosana olisi ilman lisäpisteitä hylätty.

 Hylätyssä kokeessa pistekorotuksen voi saada riippumatta siitä, 

onko erityisjärjestelyitä haettu tai käytetty.



Koepäivät (kevät 2020), suositus 
keväällä kirjoitettavista punaisella
 ti 10.3. äidinkieli, lukutaidon koe

 to 12.3. äidinkieli, kirjoitustaidon koe

 Pe 13.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä (EN, RA, SA)

 Ma 16.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä (RU)

 Ke 18.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

 Pe 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä (EN)

 Ti 24.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, 

maantiede, terveystieto

 To 26.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia



Tutustu myös näihin

 YTL:n tiedotekirje kevään 2020 kokelaille (jaettu paperisena yo-

infossa)

 Digitaalisen ylioppilaskokeen ohje

 Koejärjestelmässä olevat ohjeet ja materiaalit (https://cheat.abitti.fi)

 Kokeen vastauskentässä käytössä oleva kaavaeditori (https://math-

demo.abitti.fi).

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Kokelaskirje/kokelaskirjek20.pdf
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille/kokelaan-ohje
https://cheat.abitti.fi/
https://math-demo.abitti.fi/


Kokeen suorittaminen

 kaikki kokeet ovat digitaalisia

 sinulla tulee olla mukana tietokone, tietokoneen virtajohto ja 

kuulokkeet (ei langattomia laitteita)

 lisäksi tarvittaessa verkkojohtopaikka (sovitin) ja USB-hub

(jos USB-paikkoja koneessa vain yksi)

 tiedustelut: Vesa Karjalainen

 sinun tulee osata käynnistää oma tietokoneesi USB-muistitikulta



Ylioppilastutkintotodistus

 YO-todistus lähetetään lukioon, kun olet suorittanut hyväksytysti 

kaikki neljä pakollista koetta ja lisäksi saanut lukion 

päättötodistuksen

 jos tutkinnon valmistumisen jälkeen täydennät tutkintoa uusilla 

kokeilla tai uusit jonkin kokeen, saat näistä kokeista erillisen 

todistuksen


