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Yo-kirjoituksista

 Ylioppilaskokelaan pitää perehtyä ylioppilas-

tutkinnon rakenteeseen ja vaatimuksiin sekä 

suoritusohjeisiin

 Kokelas on itse vastuussa siitä, että on selvillä 

ohjeista ja noudattaa niitä

 Ylioppilastutkintolautakunnan www-sivut:  

http://www.ylioppilastutkinto.fi/

http://www.ylioppilastutkinto.fi/


Digitaalinen ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto suoritetaan digitaalisesti. 

On tärkeää, että tutustut hyvissä ajoin 

digitaalisen ylioppilastutkinnon 

suorittamiseen. Sinulta edellytetään mm. että 

osaat käynnistää oman laitteesi USB -

muistilta syksyllä 2019

https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykse

t/tiedote-kokelaille/opiskelijanohje

https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille/opiskelijanohje


Yo-tutkintoasetuksesta

TUTKINNON RAKENNE

KAIKILLE PAKOLLINEN

 ÄIDINKIELI

KOLME PAKOLLISTA KOETTA VALITTAVA 

SEURAAVISTA:

 TOINEN KOTIMAINEN KIELI (RUOTSI)

 VIERAS KIELI

 MATEMATIIKKA TAI 

 REAALIAINEEN KOE





 Kokelas voi valita opintojensa laajuudesta 

riippumatta kahden eri vaikeustason 

mukaisen kokeen välillä matematiikassa, 

ruotsissa ja vieraissa kielissä

 Vähintään yhden PAKOLLISIKSI valituista 

kokeista on oltava tasoltaan vaativampi

 Ylimääräisten kokeiden määrää ei rajoiteta



TUTKINNON 

HAJAUTTAMINEN

 Tutkinto  tulee suorittaa enintään kolmena 

perättäisenä tutkintokertana

 YTL lähettää tutkintotodistuksen, kun 

neljäs pakollinen koe tulee hyväksytysti 

suoritetuksi ja kun kokelaalla on oikeus 

lukion päättötodistukseen



HYLÄTYN  KOKEEN 

UUSIMINEN

 Syksyn 2019 tutkinnosta alkaen hylätyn kokeen 

saa uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien 

kolmen tutkintokerran aikana. 

 Tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia hylätyn 

kokeen niin monta kertaa kuin haluaa. Tämä 

koskee sekä pakollisia että ylimääräisiä kokeita



HYLÄTYN pakollisen kokeen 

uusimiseen liittyvä lisäohje

Kun uusit hylätyn pakollisen kokeen, voit 

halutessasi vaihtaa vaativamman tason kokeen 

lyhyemmän oppimäärän kokeeseen. Tason 

vaihtaminen edellyttää, että tutkintosi pakollisiin 

kokeisiin sisältyy edelleen yksi pitkän oppimäärän 

koe. Jos määräaika kuluu umpeen tai et saa 

tutkintoa valmiiksi kolmannellakaan 

uusimiskerralla, niin sinun on suoritettava koko 

tutkinto uudelleen alusta alkaen.



HYLÄTYN ylimääräisen kokeen 

uusiminen

Hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa ei voi vaihtaa koetta 

uusittaessa. Voit kuitenkin täydentää tutkintoa 

suorittamalla eri tason kokeen sen jälkeen, kun olet 

suorittanut ylioppilastutkinnon hyväksytysti. Hylätystä 

ylimääräisestä kokeesta ei tule merkintää todistukseen.

Jos olet ilmoittautunut neljään pakolliseen kokeeseen ja 

tullut hylätyksi jossakin niistä, voit osallistua tutkintoon 

vain hylätyn tai hyväksytyn kokeen uusijana, kunnes olet 

suorittanut tutkinnon. Voit täydentää tutkintoa uusilla 

aineilla vasta kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon.



HYVÄKSYTYN KOKEEN 

UUSIMINEN
 Hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin 

haluaa. Kokeen uusimisajankohdan voit valita itse. Jos 

uusit jonkin kokeen ennen ylioppilastutkintotodistuksen 

saamista, todistukseen merkitään tästä kokeesta saatu 

parempi arvosana. Jos uusit kokeen tutkintotodistuksen 

saamisen jälkeen, saat uusitusta hyväksytystä kokeesta 

erillisen todistuksen. Saat halutessasi uusia myös kokeen, 

josta lautakunta on antanut arvosanan laudatur.

 Syksyn 2019 tutkinnosta alkaen voit uusia hyväksytyn 

kokeen, vaikka olisit jo uusinut sen aikaisemmin. Tämä 

muutos koskee kaikkia kokelaita riippumatta hyväksytyn 

kokeen suorittamisajankohdasta tai aiemmista 

uusimiskerroista.



Tutkinnon täydentäminen

Ylioppilastutkinnon suorittanut voi 

milloin tahansa täydentää tutkintoaan 

sellaisella aineella, joka ei kuulu vielä 

tutkintoon

 tai tutkintoon kuuluvan aineen 

eritasoisella kokeella



OSALLISTUMISOIKEUS

 Koeaineen pakollisten kurssien suorittaminen

 Ns. lyhyet kielet: kolmen ko. aineen kurssin 
suorittaminen

 HUOM !  Lukion päättötodistuksen  saamiseksi 
oppiaineet suoritettava lukion opetussuunnitelman 
määräämässä laajuudessa



 Ilmoittautuminen tehdään wilman kautta. Mene lomakkeet 

osioon ja avaa ilmoittautumislomake. Tallenna ja tulosta 

lomake. Allekirjoita lomake ja tuo se kansliaan. Toivotaan, että 

ensimäistä kertaa yo-kokeeseen ilmoittautuvat jättävät 

lomakkeen 29.5. mennessä, uusijat viimeistään ke 5.6.2019.

 Alle 18-vuotias; lomakkeeseen huoltajan allekirjoitus ja hänen 

henkilötunnuksensa 

 Tarkista omat yhteystietosi, kirjoitussuunnitelma ja 

valmistumisajankohta (syksy-2019, kevät-2020, syksy- 2020)

 Erityisjärjestelyhakemukset (sairaus, vamma, lisäaika jne.) 

jätettävä kansliaan viimeistää 23.5.

 Luki-todistuksia voi opettajien lausunnoin toimittaa 2.6. asti, 

mahdollinen korottava vaikutus koskee vain hylättyä koetta

Ilmoittautuminen yo-kirjoituksiin



TARKISTA HUOLELLISESTI

 MUISTA hajauttaessasi, että teet 4 
pakollista koetta (jos haluat tutkinnon 
valmiiksi syksyllä 2019 tai keväällä 2020)

(Huom! Tarkista, että ehto 4 pakollisesta 
aineesta toteutuu)

 HUOLEHDI, että koulusihteeri tarkistaa 
tulostamasi ilmoittautumislomakkeen



YLEISTÄ
 Ilmoittautuminen tutkintoon on sitova

 Koe katsotaan hylätyksi jos ilmoittautunut jää 
saapumatta koetilaisuuteen  ilman YTL:n hyväksymää 
syytä

 Ilmoittautuneilta peritään aina ilmoittautumismaksu 
(14 € ) ja maksu kustakin ilmoitetusta 

kokeesta (28 € ) 

 YO – kirjoitusmaksut postitetaan juhannuksen 
jälkeen; maksun eräpäivä ilmoitetaan laskussa. Yli 
18v lasku tulee rekisterissä olevaan 
osoitteeseen/opiskelupaikkakunta

 Ilmoittautuminen merkitsee AINA samalla koko 
ylioppilastutkinnon aloittamista (kolme perättäistä 
kertaa)



SAIRASTAPAUKSISSA

 Syksyn kirjoitusten aikana ota yhteyttä mieluiten 

jo edellisenä päivänä mahdollisten 

erityisjärjestelyjen vuoksi 

 Kokkonen Inka puh. 044-7184542

 Happonen Kerttu puh. 044-7184541

 Kanslia puh. 044-7184543



Kokelaan oikeusturvasta

Erillisestä pyynnöstä tarkistusarvostelu

Tarkistuspyyntö kohdennettava

Maksu (50 €) ellei johda muutokseen

Pyyntö tehtävä 14 vrk kuluessa 

tulosten tiedoksisaamisesta



Lisätietoa

 Koulun sivut:

https://klassikka.onedu.fi/web/ajankohtai

set-yo-infot/

 Ylioppilastutkintolautakunnan sivut:

https://www.ylioppilastutkinto.fi/maara

ykset/tiedote-kokelaille

https://klassikka.onedu.fi/web/ajankohtaiset-yo-infot/
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille

