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EDELLYTYKSET

⚫ Kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit oltava 
suoritettuna ennen koetta

⚫ Kokeet pohjautuvat pakollisiin ja 
valtakunnallisiin syventäviin kursseihin

⚫ Käytettävissä kolme peräkkäistä 
tutkintokertaa

⚫ Tutkintomaksut oltava maksettuna ennen 
osallistumista



Kokeiden uusiminen

⚫ Hyväksytyn kokeen saa uusia rajoituksetta

⚫ Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa 

seuraavien kolmen tutkintokerran aikana, jos 

tutkintokertoja on käyttämättä

⚫ Jos tutkintoa (= 4 pakollista koetta 

hyväksytysti / kompensaation kautta) ei 

suorita säädetyssä ajassa on koko tutkinto 

suoritettava uudestaan

⚫ Hylättyä ylimääräistä koetta saa uusia 

rajoituksetta



Ilmoittautuminen kevään 2020 yo-
kokeisiin

⚫ Ilmoittaudutaan Wilmassa 6.11-15.11 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. → syksyn tulokset tulevat 14.11



Ilmoittautuminen Wilmassa

⚫ Täytä lomake ohjeiden mukaan määrätyn 

ajan puitteissa, sen jälkeen älä tee siihen itse 

muutoksia

⚫ Muista tallettaa

⚫ Huolehdi, että myös yo-kirjoitussuunnitelma 

on ajan tasalla

⚫ Ilmoittautuminen allekirjoitetaan 26.11. 

rotissa – ehdottomasti paikalle!



Ohjattu ilmoittautuminen opon 
kanssa ATK-luokassa

⚫ Ti 12.11.klo 12.20-12.45 17F lk 130

⚫ ti 12.11. klo 12.20 17G lk 128

⚫ ti 12.11. klo 12.45 17H lk 128

⚫ Ti 12.11. klo 12.45-13.15 17I lk 136

⚫ Ke 13.11. klo 12.45-13.15 17J lk 136

⚫ ke 13.11. klo 12.45 17K lk 128

⚫ Jos menee opopassi tms. päällekkäin, niin 

voi mennä toiseen oman opon ryhmään.



Tärkeää ilmoittautumisesta

⚫ Ilmoittautuminen on sitova eikä sitä voi 

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

⚫ Ilmoittautumalla sitoudut myös maksamaan 

tutkintomaksut (Nyt tutkintomaksu 14e + 

28e/koe)

⚫ Kun lasku tulee, tarkista että se on 

ilmoittautumisesi mukainen

⚫ Vastuu on yksiselitteisesti kokelaalla!



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/


Influenssarokotukset

⚫ Voit saada maksuttoman influenssarokotteen 

omalla terveysasemallasi, jos lähipiirissäsi on 

joku, joka kuuluu riskiryhmään.
http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Terveyspalvelut/

⚫ Ne jotka eivät jollain syyllä ilmaista rokotetta 

omalla terveysasemalla saa, voivat ottaa 

suoraan yhteyttä terveydenhoitajaan Wilman 

kautta. Hän pyytää teille reseptit ja sopii 

rokotusajan. 

http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Terveyspalvelut/


Ylioppilaaksi keväällä 2020?

Opiskelijasta tulee ylioppilas, kun hän on 

suorittanut neljä pakollista koetta 

hyväksytysti JA saa lukion 

päättötodistuksen, jonka edellytyksenä 

on kaikkien pakollisten lukiokurssien 

suorittaminen suoritusohjeiden 

mukaisesti



Kysyttävää?

⚫ Mikäli olet epävarma jostain asiasta, 

kysy opolta, opettajalta tai rehtoreilta. 

Kaveri ei välttämättä aina ole oikeassa!



Syksystä 2019 alkaen tutkinnon ollessa kesken hylätyn kokeen saa uusia 

kolme kertaa hylätyn arvosanan saamista välittömästi seuraavina kolmena 

tutkintokertana. Jos kokelaan aikaraja kokeen uusimiselle ei ole vielä tullut 

täyteen, hän saa uusia kokeen uuden lain mukaisesti kolme kertaa. Näin ollen 

esimerkiksi

•kokelas, joka saa kokeesta hylätyn arvosanan ensimmäisen kerran keväällä 

2019, saa uusia kokeen syksyllä 2019, keväällä 2020 ja syksyllä 2020

•kokelas, joka on saanut kokeesta hylätyn arvosanan ensimmäisen kerran 

syksyllä 2018, saa uusia kokeen keväällä 2019, syksyllä 2019 ja keväällä 2020

•kokelas, joka on saanut kokeesta hylätyn arvosanan ensimmäisen kerran 

keväällä 2018, saa uusia kokeen syksyllä 2018, keväällä 2019 ja syksyllä 

2019. Kokelaalla on suoritusaikaa vielä jäljellä uuden lain tullessa voimaan. 

Hän voi uusia hylättyä koetta vielä syksyllä 2019 riippumatta siitä, onko hän jo 

käyttänyt nolla, yksi vai kaksi uusimiskertaa.


