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EDELLYTYKSET

⚫ Kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit oltava 

suoritettuna ennen koetta (varsinaiset 

opiskelijat)

⚫ Ammatillisen tutkinnon perusteella oikeus 

osallistua ilman lisäopintoja, jos ammatillinen 

edellyttänyt vähintään 2,5 v opintoja. 

⚫ Ammatillisten opintojen ollessa kesken 

takana oltava väh. 1,5 v ammatilliset opinnot



Kokeiden uusiminen

⚫ Hyväksytyn kokeen saa uusia kerran ilman 

aikarajaa

⚫ Hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa 

seuraavien kolmen tutkintokerran aikana

⚫ Jos tutkintoa (= 4 pakollista koetta 

hyväksytysti / kompensaation kautta) ei 

suorita säädetyssä ajassa on koko tutkinto 

suoritettava uudestaan



Ilmoittautuminen kevään 2018 yo-
kokeisiin

⚫ Ilmoittaudutaan Wilmassa 17.11 klo 23.59 
mennessä

⚫ Tarkasti P/Y (pakollinen /ylimääräinen): jos aiot 
keväällä ylioppilaaksi tulee 4 pakollista tulla 
suoritetuksi, näistä yksi oltava pitkä oppimäärä

⚫ Tarkasti reaali: vain yksi voi olla pakollinen, huomioi 
saman päivän kokeet
– 1. päivä: ps, fi, hi, bi, fy

– 2. päivä: ue, uo, et, yh, ke, ge, te

⚫ Syksyn yo-kokeisiin osallistuneiden on mahdollisuus 
käydä muuttamassa ilmoittautumista kansliassa 
ennen 1.12.



Ilmoittautuminen Wilmassa

⚫ Täytä lomake ohjeiden mukaan, 

⚫ Tarkista kirjoitussuunnitelmasi ajan tasalle

⚫ TULOSTA sekä ilmoittautumislomake että 

suunnitelma

⚫ ALLEKIRJOITA molemmat paperit

⚫ PALAUTA ennen ilmoittautumisajan 

päättymistä opolle tai kansliaan



Tärkeää ilmoittautumisesta

⚫ Ilmoittautuminen on sitova eikä sitä voi 

jälkikäteen muuttaa (esim. P/Y, kokeen taso).

⚫ Ilmoittautumalla sitoudut myös maksamaan 

tutkintomaksut (Tutkintomaksu 14e + 

28e/koe)

⚫ Vastuu on yksiselitteisesti kokelaalla!



Ohjattu ilmoittautuminen

⚫ Opinto-ohjaajan kanssa mahdollisuus tehdä 

ilmoittautuminen atk-luokassa

– Kahden tutkinnon suorittajat ke 8.11. klo 

17

– Muut to 9.11. klo 16



Kompensaatio

⚫ Hylätyn pakollisen kokeen voi saada kompensoitua:

– i+ 12 kompensaatiopistettä

– i 14 kompensaatiopistettä

– i- 16 kompensaatiopistettä

– i= 18 kompensaatiopistettä

L= 7, E=6, M=5, C=4, B=3, A=2, I=0

Kaikki suorittamasi kokeet antavat kompensaatiopisteitä, 

kompensaatio tehdään tutkinnon valmistuttua (=4 pakollista 

suoritettu)

Kompensaation voi kieltää kirjallisella ilmoituksella



⚫ Kaikki määräykset ja ohjeet löytyvät 

netistä osoitteesta 

www.ylioppilastutkinto.fi

http://www.ylioppilastutkinto.fi/


Ylioppilaaksi keväällä 2018?

Opiskelijasta tulee ylioppilas, kun hän on 

suorittanut neljä pakollista koetta 

hyväksytysti JA saa lukion päättötodistuksen, 

jonka edellytyksenä on kaikkien pakollisten 

lukiokurssien suorittaminen suoritusohjeiden 

mukaisesti JA hänen kurssikertymänsä on 

vähintään 44 (tai sovellettu henkilökohtainen 

tätä korkeampi) TAI hän saa 

ammattitutkinnon.



Kysyttävää?

⚫ Mikäli olet epävarma jostain asiasta, 

kysy opolta, opettajalta tai rehtoreilta. 

Kaveri ei välttämättä aina ole oikeassa!


