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YLIOPPILAS

• LUKION KURSSIT
(LUKION PÄÄTTÖTODISTUS)

•  YLIOPPILASKIRJOITUKSET
(YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUS)



YLIOPPILASTUTKINTO

NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA

ÄIDINKIELI
 VIERAS KIELI
 TOINEN KOTIMAINEN KIELI
 MATEMATIIKKA
 AINEREAALI

   + YLIMÄÄRÄISET KOKEET

 

HUOM.! • yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä mat.) 
• vain yksi vieras kieli ja reaalikoe



YO-KOKEISIIN OSALLISTUMISOIKEUS

opiskelijalla on oikeus osallistua tutkinnon
kokeeseen, kun hän ennen kirjalliseen 
kokeeseen osallistumistaan on opiskellut 
vähintään ao. oppiaineen pakolliset kurssit  



SUUNNITTELE!

Valitse tarkkaan pakollisina kirjoittamasi aineet:
• hajauttaminen kannattaa ehdottomasti
• valitse vahvimmat aineesi pakollisiksi
• valitse pitkän oppimäärän koe
• hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kolme kertaa, jos et saa sitä läpi 

uusinnoissakaan, sinusta ei tule ylioppilasta 
• jos ylimääräinen koe hylätään, siitä ei tule merkintää yo-todistukseen



AIKATAULU

ESIM:

KEVÄT 2021: 0-1 OPPIAINETTA
SYKSY 2021: 1-2 OPPIAINETTA
KEVÄT 2022: 3-5 OPPIAINETTA



SYKSYN 2021 YO-TUTKINTO, KOEPÄIVÄT

ma 13.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
ke 15.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
pe 17.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
ma 20.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ti 21.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
to 23.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
pe 24.9. äidinkieli ja kirjallisuus(suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe,                      
suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe
ma 27.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä



YO-KOKEEN UUSIMINEN

• hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa välittömästi 
seuraavien kolmen tutkintokerran aikana

• hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa
• voit uusia hyväksytyn kokeen myös, vaikka olisit jo uusinut 

sen aikaisemmin



YO-KOKEEN UUSIMINEN
Hylätyn pakollisen kokeen voi uusittaessa vaihtaa saman 
oppiaineen lyhyemmän oppimäärän kokeeseen. 

Tason vaihtaminen edellyttää, että tutkinnon pakollisiin kokeisiin 
sisältyy edelleen yksi pitkän oppimäärän koe. 
 



LUKIHÄIRIÖN HUOMIOIMINEN 

LIEVÄ LUKIHÄIRIÖ 
• oikeus suurentaa kirjasinkokoa 
• oikeus suurempaan näyttöön

KESKIVAIKEA TAI VAIKEA 
• edellisen lisäksi lisäaikaa

HYVITYSMENETTELY 
sovelletaan vain jos erityisjärjestelyjä ei voida pitää riittävinä 
turvaamaan kokeen yhtäläisiä suoritusmahdollisuuksia 
• hylätty arvosana/hylätyt arvosanat 

– pistehyvitys 
– korkeintaan approbaturin alaraja



KOETILAISUUS
• kokelaiden on saavuttava ajoissa paikalla, 

vähintään 30-45 min ennen koetilaisuuden 
alkua! 

• kirjalliset kokeet alkavat tasan klo 9.00
• kirjallisesta kokeesta EI SAA poistua ennen 

klo 12.00 



JOS MYÖHÄSTYY…?

VÄLITTÖMÄSTI  ilmoitus koululle
( rehtori, koulusihteeri, opettajat)

• jos saapuu kirjalliseen kokeeseen 
• ennen klo 10, voidaan ottaa kokeeseen 
• klo 10 jälkeen, rehtori neuvottelee YTL:n kanssa 

• myöhästyneen koeaika päättyy yhtä aikaa muiden kokelaiden kanssa 



JOS SAIRASTUU…?
Jos sairastut siten, että et voi osallistua kokeeseen: 

• Ilmoita välittömästi  koululle.
• Mene lääkäriin, ja hanki lääkärintodistus samalta kirjoituspäivältä, jonka 

avulla voidaan hakea peruutus kokeeseen ilmoittautumiseen. 
Jos sairastut siten, että voit osallistua kokeeseen, mutta suorituskykysi on 
heikentynyt. 
Ilmoita välittömästi  koululle.

• Mene lääkäriin, ja hanki lääkärintodistus samalta kirjoituspäivältä. 
Lautakunta voi harkintansa mukaan ottaa sen arvostelua lieventävänä seikkana 
huomioon. 

LÄÄKÄRINTODISTUKSESTA TULEE SELKEÄSTI ILMETÄ SAIRAUS SEKÄ 

SEN VAIKEUSASTE JA TYÖKYVYTTÖMYYSAIKA.



YLEISIÄ OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ
EVÄÄT:

• muista ottaa eväät mukaan, ilman eväitä suoritustasosi laskee
• kokelas voi tuoda mukanaan omia eväitä, virvokkeita ja makeisia, mutta 

käärepaperit, tekstit yms. on poistettava tai teipattava piiloon ennen 
kirjoitussaliin menoa

VAATTEET:
• pukeudu lämpimästi, salissa voi olla kylmä
• kokelailla ei saa olla päällä vaatteita, joissa on tekstejä
• ulkovaatteet eivät ole sallittuja
• tyhjennä taskusi



YLEISIÄ OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ

• Matkapuhelimien, kellojen tai muiden ylimääräisten elektronisten laitteiden tuominen 
(esim. bluetooth-kuulokkeet) koesaliin on ehdottomasti kielletty (huom. sama rangaistus 
kuin vilpistä)

• Sovellusohjelmia ei saa käynnistää ennen kokeen aloitusta.
• Jos kokelas syyllistyy vilppiin, vilpin yritykseen, vilpin avustukseen tai muulla 

käyttäytymisellään törkeästi rikkoo tutkintojärjestystä, kaikki kyseisen tutkintokerran 
kokeet katsotaan hylätyiksi ja kokelas menettää oikeutensa jatkaa tutkinnon suorittamista 
kyseisenä tutkintokertana. Jos menettely on erityisen vakavaa ja haitallista, kokelas 
menettää lisäksi oikeutensa osallistua seuraavan tutkintokerran kokeisiin. 

• Huolehdi siitä, että valitset koejärjestelmässä sen kokeen, johon olet ilmoittautunut. 
Valitse myös oikea kieliversio kokeesta. Jos teet väärän kokeen, koesuorituksesi 
hylätään.

• Vastaa oikeaan määrään kysymyksiä.



OIKAISUVAATIMUS

• Oikaisuvaatimuksen voi tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla (ja alle 
18-vuotiaan kokelaan huoltajalla) on ollut tilaisuus saada tieto arvostelun 
tuloksesta ja nähdä arvosteltu koesuorituksensa. 

• Oikaisuvaatimuksesta tulee ilmetä, mitä koetta ja kokeen osaa vaatimus koskee 
ja millä tavalla kyseistä kohtaa koskeva arvostelupäätös tulisi oikaista sekä 
perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

• Kokelaan on itse maksettava oikaisuvaatimusmaksu 50,00€/aine.



KORONA

• Kokeeseen saapuminen ja kokeesta poistuminen järjestetään siten, että kokelaat eivät ole 
lähellä toisiaan tai suurina joukkoina?

– tytöille ja pojille on varattu eri pukuhuoneet, tytöt ulkoseinän vastaiseen ja pojat 
salin vastaiseen pukuhuoneeseen

– kun on saavuttu saliin pitää pysytellä omalla paikallaan, ei saa kulkea edestakaisin 
salin ja pukuhuoneen välillä

• Välineiden ja eväiden tarkistaminen tehdään siten, että valvojat välttävät koskemista kokelaan 
tarkistettaviin asioihin?

– kokelas esittää eväät ja kokeessa tarvitsemansa varusteet siten, ettei valvojan 
tarvitse koskea niihin

• Miten huolehditaan hygieniasta, kun kokelaille jaetaan muistitikkuja tai muita tavaroita?
– valvojat ja henkilökunta käyttävät suojakäsineitä jakaessaan tarvikkeita kokelaille



KORONA

• Miten toimitaan henkilöllisyyden tarkistamisessa, kokelaan neuvomisessa ongelmatilanteessa ja 
muissa tilanteissa, jossa valvoja on lähellä kokelasta?

– kokelas esittää henkilötodistuksen siten, että valvojan ei tarvitse koskea siihen
– valvojat käyttävät maskeja asioidessaan kokelaiden kanssa

• Miten edistetään kokelaiden ja valvojien hyvää käsi- ja yskimishygieniaa?
– ks. Yleiset koronaohjeet

• Miten huolehditaan koetilojen siivouksesta pitkien ja peräkkäisten koepäivien välissä?
– pulpetit desinfioidaan jokaisen kokeen jälkeen
– pukuhuone ja wc-tilat siivotaan tehostetusti ennen jokaista koetta



KORONA

• Jos kokelas on  
• todettu koronapositiiviseksi: Kokelas on määrätty eristykseen ja hän ei voi osallistua 

kokeeseen. 
• karanteenissa: Kokelas on tällöin altistunut koronavirukselle ja terveysviranomaiset ovat 

määränneet kokelaan karanteeniin. Kokelas ei voi osallistua kokeeseen. 
• Jos kokelas matkustaa Suomeen maasta, johon kohdistuu matkustusrajoituksia 

koronavirustilanteen vuoksi, THL suosittelee kokelasta jäämään omaehtoiseen karanteeniin ja 
pysymään kotona.

• infektio-oireinen (ei testattu): Jos kokelaalla on koronavirustartuntaan viittavia oireita, kokelas 
toimii oman alueensa terveydenhuollon ohjeiden mukaisesti ja hakeutuu koronavirustestiin. 
Koronavirustestin ottamista tai tuloksia odottavia ohjeistetaan tai määrätään pysymään kotona ja 
välttämään lähikontaktia.

• infektio-oireinen (testattu, negatiivinen testitulos): Vähäisistä infektio-oireista kärsivän, 
kuumeettoman kokelaan osalta tehdään päätös tapauskohtaisesti. 



KORONA

• Kokelaita ohjataan käyttämään maskia koko kokeen ajan lukuunottamatta 
lyhyitä ruoka- ja juomataukoja. Tarvittaessa maski riisutaan henkilöllisyyden 
tarkistamista varten. Maski pitää todennäköisesti vaihtaa useita kertoja kokeen 
aikana. Kokelas saa ottaa kokeeseen omia vaihtomaskeja, käsidesiä sekä 
pussit puhtaille ja likaisille maskeille. Välineet asetellaan esimerkiksi 
läpinäkyviin pusseihin siten, että valvojan on ne helppo tarkistaa ilman 
koskemista. Koesalissa kokelas käsittelee maskeja lyhytaikaisesti ja avoimesti, 
jotta ei synny tarpeettomasti epäilystä kokelaan vilpillisestä menettelystä. 
Maskin käyttö vaatii huolellisuutta, jotta tahraantunut maski ei aiheuta 
tartuntariskiä itselle tai muille. Jos terveyteen liittyvät syyt estävät maskin 
käytön, suositellaan kasvot peittävän visiirin käyttöä.

• Omien kuulokkeiden ja hiirien käyttöä suositellaan vahvasti.



MÄÄRÄYKSET ja OHJEET

Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sekä
ainekohtaiset määräykset ja ohjeet ovat luettavissa lautakunnan
kotisivuilta:
 

http://www.ylioppilastutkinto.fi

http://www.ylioppilastutkinto.fi

