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RAKENNE
 Tutkintoon kuuluu neljä koetta. (K2022  aloittaville 5)

 Äidinkielen koe pakollinen kaikille

 Lisäksi kolme seuraavista neljästä:

 Toinen kotimainen kieli

 Matematiikka

 Yksi vieras kieli

 Reaaliaineissa järjestettävä koe (pakollisiin voi kuulua vain 

yksi reaaliaineen koe)

 Tutkintoon kuuluvista kokeista vähintään yksi tulee olla 

vaativampi koe !

 Ylimääräiset kokeet

 Tutkinnon täydentäminen



YO-KIRJOITUKSIIN OSALLISTUMINEN

 Osallistumisoikeus: opiskelijalla oikeus osallistua 
tutkinnon kokeeseen kun on opiskellut pakolliset 
kurssit kyseisessä aineessa – ehkä kannattaa 
opiskella hieman enemmän

 Älkää jättäkö viimeiseen aamuun!

 Vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen 
osallistuvalla on oltava vähintään 3 kurssia 
opiskeltuna tätä kieltä

 Yo kirjoitusten tehtävät pohjautuvat pakollisiin ja 
valtakunnallisiin syventäviin kursseihin!



HAJAUTTAMINEN

 Tutkinto suoritettava enintään kolmen perättäisen 
tutkintokerran aikana

 Tutkinnon voi suorittaa myös yhdellä kertaa

 Ilmoittaudu niihin, joista on kurssit suoritettuna –
ei sellaisiin, joita opettajat ehdottavat ☺

 Hylätyn kokeen voi uusia kolmesti



REAALIAINEIDEN KOKEET

 Yhdellä tutkintokerralla 2 reaaliaineiden 
koepäivää:

 psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

 uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, 
kemia, maantiede, terveystieto

 yksi reaaliaineen koe / koepäivä

 MUUTOS 10.11.2020: 4 päivää:

 biologia, filosofia, psykologia

 fysiikka, historia

 maantiede, uskonto, elämänkatsomustieto, 
yhteiskuntaoppi

 kemia, terveystieto



SUUNNITTELE



ILMOITTAUTUMINEN

 Kirjallinen ilmoittautuminen (=wilmassa + tulostettu lomake 

palautukseen)

 sitova

 taso  pitkä / lyhyt

 pakollinen / ylimääräinen

 ilmoittautuminen viimeistään 23.11.2020   kello 16.00 

Wilmassa

 Palauta tulostettu lomake viimeistään 24.11.2020 kello 12.00 

Markulle tai Anne R:lle

 Anne R Tuomarniemellä ma, ti + pe

 Markku Tuomarniemellä to

 Syksyllä tutkintoon osallistuneet viimeistään 1.12.2020

 Erityisjärjestelyt

 Ota yhteys rehtoriin, erkkaan tai opoon



Erityisjärjestelyt

 Lukilausunto: täytä hakemus erkka Helin kanssa

 Ähtärin lukiossa tehdyt tiedetään ja ollaan yhteydessä, 

mutta muualle tehtyjä emme voi tietää (esimerkiksi 

yksityisesti psykologilla käyneet)

 Mahdollista saada

 Lisäaika (+2h)

 Erillinen pienryhmätila

 Lepäämiseen tarkoitettu tila

 Ison näytön käyttöön lupa

 Ääniaineistoltaan rajoitettu koe

 Avustaja kokeeseen

 Arvostelussa hylätty (I) -> korotus hyväksyttyyn (A)



Erityisen vaikea elämäntilanne

 Jotta erityisen vaikea elämäntilanne voidaan ottaa 

ylioppilastutkinnossa huomioon, tulee kokelaan hankkia 

asiaa koskeva lausunto. Erityisen vaikea elämäntilanne 

voi johtua esimerkiksi lähiomaisen vakavasta 

sairastumisesta tai kuolemasta, vaikeasta 

perhetilanteesta tai raskaasta oikeudellisesta 

prosessista.

 kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja tai lääkäri

 Neliportainen arviointiasteikko, voi korottaa hylätyn (I) 

arvosanan hyväksytyksi (A)



Sähköinen yo-koe

 Sähköisessä kokeessa koulun / oma kone

 Mikäli oma kone, niin etukäteen koululle 

tarkastukseen

 riittää, jos on ollut sähköisessä kokeessa = 

osaat käynnistää tikulta

 koneessa RT-45 liitäntä = verkkopiuha 

saadaan koneeseen kiinni



MAKSUT 

 Perusmaksu 14 €

 Koekohtainen maksu 28 €

 Lasku tulee kaupungilta – ei paniikkia, vaikka jäisi 

maksamatta, kaupunki kyllä perii omansa pois

 Maksun maksamatta jättäminen ei vaikuta 

ilmoittautumiseen



Koepäivät – katso vaikka ytl

 Ma 16.3. äidinkieli, lukutaito

 Lisää infoa käyttäytymisestä + milloin paikalla + 

muusta vastaavasta helmikuussa



KOEPÄIVÄÄN VALMISTAUTUMINEN

 Ajoissa koululle, ilmoitettuun määräaikaan 

mennessä – 8.30! (Oman koneen kanssa 8.15)

 Eväät kirjallisissa kokeissa

 avonainen astia, ei kansia, kelmu

 vieraskieliset tekstit pois!

 Sairastuminen tai myöhästyminen

 ilmoita rehtorille (vararehtori, opo, koulusihteeri) 

mahdollisimman pian

 hanki lääkärintodistus



Lisää tietoa

 Aineenopettajilta, kyseisen aineen yo-kokeista ja 
tentistä

 Opolta, rehtorilta

 YTL:n kotisivut: http://www.ylioppilastutkinto.fi/

 Erityisesti: 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkint
o/kokelaille

 Sähköinen yo https://www.abitti.fi/

http://www.ylioppilastutkinto.fi/
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille
https://www.abitti.fi/

