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Illan ohjelma

• Ylioppilastutkinto ja abivuoden päättäminen, 

apulaisrehtori Seppo Pukonen

• Jatko-opinnot ja valintakokeet, 

opinto-ohjaaja Marianne Laulumaa

• Ryhmänohjaajien tapaamiset videoyhteydellä etukäteen lähetettyjen 

linkkien kautta



Ylioppilastutkinnon 
suorittaminen



Valmistuminen

• Valmistumiseen tarvitaan sekä lukion päättötodistus 
(vähintään 75 kurssia, pakolliset kurssit suoritettu) että 
ylioppilastutkintotodistus

• Syksyn tulokset julkistettiin 12.11.2020

• Kevään kirjoitukset alkavat ti 16.3.2021

• YO-juhlat keväällä koulun päättyessä la 5.6.2021

• Nimi lehteen vain, jos kaikki kunnossa ajoissa

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2021-koepaivat


Kokeisiin ilmoittautuminen
• ilmoittautuminen tulee tehdä 19.11.2020 mennessä Wilmassa
• ilmoittautuminen lukittuu rastittamalla lomakkeen 

tarkistuskohta
• ilmoittautuminen vahvistetaan allekirjoituksin 23.11.2020

Ilmoittautuminen on sitova

• myöhästyneen hakemuksen lautakunta voi hyväksyä 
vain sairauden tai muun erityisen painavan syyn vuoksi

• erityisen painavasta syystä kokelas hakea muutosta tai 
peruutusta lautakunnalta

• rehtori tarkistaa kokelaiden osallistumisoikeudet ja sen 
epäämisestä annetaan perusteltu kirjallinen päätös 



Osallistumisen edellytykset

Lukion oppimäärää suorittava

 Kokelas voi osallistua kokeeseen opiskeltuaan oppiaineen pakolliset 
opinnot

 äidinkielen kokeessa kokelaan tulee saavuttaa osallistumisoikeus ennen 
ensimmäiseen äidinkielen kokeeseen osallistumista

 jos vieraassa kielessä ei ole pakollisia opintoja, on opintoja oltava kolme 
kurssia

 erityisestä syystä rehtorin päätöksellä poikkeukset, jos on riittävät 
edellytykset kokeesta suoriutumiseen

Koetehtävät perustuvat pakollisiin ja valinnaisiin opintoihin



Tutkintomaksut

• perusmaksu 14 €

• koekohtainen maksu 28 €

• maksu oikaisuarvostelusta 50 € /aine

• jäljennökset ja käännökset…

• lukiokoulutuksen järjestäjä perii maksut ja tilittää rahat 
Ylioppilastutkintolautakunnalle

• todistuksen saaminen edellyttää säädettyjen maksujen suorittamista
• jos kokelaalla ei ole osallistumisoikeutta tai ilmoittautuminen on kokelaan 

hakemuksesta mitätöity, voi koekohtaisen maksun palauttamista pyytää 
lautakunnalta vuoden loppuun mennessä



Koesuoritusta heikentävä syy

Esimerkkejä erityisjärjestelyistä:

• lisäaika kokeen suorittamiseen (+2 tuntia)

• erillinen pienryhmätila tai lepäämiseen tarkoitettu tila

• oikeus suurentaa kirjasinkokoa tai käyttää suurempaa näyttöä

• näkövammaisen  apuvälineillä suoritettava tai ääniaineistoltaan rajoitettu koe

• avustajan käyttö

• neuvoteltava aina etukäteen rehtorin kanssa
• haetaan lautakunnalta kirjallisesti vaadittavin lausunnoin varustettuna viimeistään silloin, 

kun ilmoittaudutaan tutkintoon ensimmäisen kerran tai kun tarve havaitaan
• hakemus erityisjärjestelyistä sisältää kokelaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman, 

mahdolliset tukitoimet koetilanteessa tai muun selvityksen haettavista tukitoimista

sairaus tai 
vamma

lukemisen ja 
kirjoittamisen 
erityisvaikeus

erityisen vaikea 
elämäntilanne

opetuskielen 
puutteellinen 

hallinta



Tutkinnon suorittamisaika

kevät kevätsyksy syksy kevät

• tutkinnon kokeet järjestetään samanaikaisesti kaksi kertaa vuodessa
• tutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana

• tarkoittaa, että pakolliset kokeet on oltava suoritettuina (ei vaadi läpipääsyä)
• hylätyn kokeen voi kuitenkin uusia kolmena välittömästi seuraavana kertana
• poikkeus: sairaus, päätoiminen opiskelu ulkomailla, muu painava syy

2. lukuvuosi 3. lukuvuosi

• mikäli lukio-opinnot venyvät yli kolmeen vuoteen voi aika loppua kesken
• jos määräaika kuluu umpeen tai kokelas ei selviydy pakollisista kokeista 

kolmannellakaan uusimiskerralla, on koko suoritettava tutkinto uudelleen



Ylioppilastutkinnon rakenne 2019-2021

Äidinkieli 
ja 

kirjallisuus

Matematiikka
• pitkä

• lyhyt

Reaaliaineiden 
kokeet

Vieraat 
kielet
• pitkä

• lyhyt

Toinen 
kotimainen 

kieli
• pitkä

• keskipitkä

Ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan on suoritettava vähintään neljä koetta. 
Äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen lisäksi tutkintoon on sisällyttävä opiskelijan 
valinnan mukaan vähintään kolme koetta
neljän kokeen ryhmästä:
• matematiikka
• toinen kotimainen kieli
• vieras kieli
• reaaliaineen koe

Tutkintoon on sisällyttävä vähintään 
yksi vaativampi koe:
• pitkä matematiikka
• vieras kieli
• toinen kotimainen kieli



Vieraat 
kielet
Vieraat 
kielet

Reaaliaineiden 
kokeetReaaliaineiden 

kokeet

Useammat kokeet

Äidinkieli 
ja 

kirjallisuus
Matematiikka

Reaaliaineen 
koe

Vieras 
kieli

Toinen 
kotimainen 

kieli

• Reaaliaineiden kokeita voit suorittaa useita, 
koska ne ovat eri oppiaineissa.

• Vieraan kielen kokeita voit myös 
suorittaa useassa eri kielessä.

Tutkintoon voi kuulua vain yksi koe 
samassa oppiaineessa
• esim. pitkä tai lyhyt matematiikka
• esim. vain englannin vaativampi koe



Reaaliaineiden koepäivät

Reaalikokeessa on kaksi koepäivää ja kummastakin aineryhmästä voit 
valita yhden kirjoitusaineen/tutkintokerta 

Reaalin 
koepäivä

psykologia filosofia historia biologiafysiikka
Yksi/

kirjoitus
-päivä

Reaalin 
koepäivä

hajauttamalla tutkinnon kolmeen kertaan voit suorittaa 6 reaalikoetta

uskonto
(ev.lut./ort.)

et
yhteis-

kuntaoppi
maan-
tiede

kemia
terveys-

tieto
Yksi/

kirjoitus
päivä



Ilmoittautumisen mitätöiminen

• koe katsotaan hylätyksi, jos kokelas jää saapumatta koetilaisuuteen tai ei jätä 
koesuoritusta arvosteltavaksi 

• lautakunta voi hakemuksen perusteella mitätöidä ilmoittautumisen, jos 
kokeesta poisjäämiseen on erityisen painava hyväksytty syy
• lääkärintodistus sairaudesta
• todistus ulkomailla opiskelusta tai työskentelystä kokeiden aikana
• todistus varusmiespalveluksen aiheuttamasta esteestä

• perusteeksi ilmoittautumisen mitätöimiseen ei riitä:
 opiskelu tai työskentely kotimaassa 
 pelkkä varusmiespalvelus

• mitätöinti ei pidennä ylioppilastutkinnon suoritusaikaa



Kokeen arvostelu

Laudatur (7 pist.)

Eximia cum laude 
approbatur (6 pist.)

Magna cum laude 
approbatur (5 pist.)

Approbatur (2 pist.)

Cum laude 
approbatur (4 pist.)

Lubenter
approbatur (3 pist.)

Improbatur

L

E

I

A

B

C

M

• jokaisesta kokeesta annetaan erillinen 
arvosana

• koesuorituksen tarkastaa ja arvostelee 
alustavasti lukion opettaja

• lopullisen arvosanan antaa 
Ylioppilastutkintolautakunta

• tulosten julkaisemisen yhteydessä 
lautakunta julkaisee myös lopulliset 
hyvän vastauksen piirteet, joista 
ilmenevät perusteet, joiden mukaan 
arvostelu on suoritettu

• tutkinnon tulokset ja kokelaan arvostellut 
koesuoritukset annetaan kokelaalle ja 
alle 18-vuotiaan huoltajalle nähtäväksi 
lautakunnan ilmoittamassa 
verkkopalvelussa



Kompensaatio

• ylioppilaaksi voi valmistua vaikka kokelas ei saa hyväksyttyä arvosanaa jostakin 
pakollisesta kokeesta (ellei kokelas ole kieltänyt kompensaatiota)

• kompensaatiossa annetaan pisteitä muiden kokeiden arvosanoista ja riittävä 
pistemäärä riittää kompensointiin hylätyn kokeen tasosta riippuen

I
14 pistettä

i =
18 pistettä

i –
16 pistettä

i +
12 pistettä

Hylätty arvosana arvioidaan neljällä asteikolla:

• hylättyä koetta EI voi kompensoida tutkintoa täydentämällä*
• ylioppilaana voi uusia hylätyn kokeen niin monta kertaa kuin haluaa
• keskeytetyn kokeen tapauksessa kompensaatio ei ole mahdollinen

Tutkinnon suorittamisen aikana voi kerätä 
kompensaatiopisteitä suorittamalla ylimääräisiä kokeita

Lisää



Oikaisumenettely

Voi vaatia lautakunnalta 
oikaisua, jos epäilee virhettä 
arvostelussa
• 14 päivän kuluessa tuloksien 

julkaisusta

Perusteltu oikaisuvaatimus 
tehdään sähköisesti ja on 
maksullinen
• suoritetaan maksu ja annetaan 

vaadittavat yhteystiedot 

Lautakunta nimeää 
vähintään kaksi uutta 

arvostelijaa

Mikäli arvosana tai pistemäärä 
korottuu, saa uuden todistuksen 
ja maksu palautetaan

Mikäli arvosana ei muutu, 
maksua ei palauteta eikä 
päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla

selkeä tekninen virhe voidaan korjata 
rehtorin tai opettajan tarkistuspyynnöllä 
ilman oikaisumenettelyä



Kokeiden uusiminen

Hyväksytty 
koe

• saa uusia niin monta kertaa kuin haluat
• todistukseen merkitään parempi arvosana, jos uusii 

kokeen tutkinnon suorittamisen aikana
• ylioppilaana uusitusta kokeesta saa erillisen 

todistuksen

Hylätty koe

• saa uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien 
kolmen tutkintokerran aikana

• voi vaihtaa pakollisen vaativamman kokeen 
lyhyemmän oppimäärän kokeeseen edellyttäen, 
että tutkintoon  sisältyy yksi pitkän oppimäärän koe

• ylioppilaana saa hylätyn kokeen uusia niin monta 
kertaa kuin haluaa (kompensaatiolla ylioppilaaksi)



Muita säädöksiä

• Lautakunta voi erityisen painavasta syystä sallia 
tutkinnon aloittamisen alusta

•Vilppiin syyllistyneen kaikki saman tutkintokerran 
suoritukset hylätään ja voidaan estää osallistuminen 
seuraavalla kerralla



Abivuoden päättäminen

• kolmas jakso loppuu 9.2., kurssit kuntoon penkkareihin 
mennessä

• penkkarit 11.2., abeilla ei ole hiihtolomaa, vaan neljän viikon 
(7-10) lukujakso.

• tentit = koko oppiaineen päättöarvosanan korotuskokeet 
• ei-pakollisia opetus- ja kertaustilanteita YO-kokeiden jälkeen

• henkisesti rankka kevät
• nuorilla omia odotuksia, luuloja perheen/kavereiden odotuksista

• Ei töitä kevääseen, vapuksi valmis

• kavereita, ravintoa ja liikuntaa riittävästi



Ylioppilaan jatko-opintomahdollisuudet

Opinto-ohjaajat 
Sirkku Anttonen (ryhmät A ja B)
Marianne Laulumaa (ryhmät C, D ja E)
Nina Östdahl (ryhmät F, G ja H)



JATKOKOULUTUKSESTA

• omat kiinnostukset ja vahvuudet tärkeitä valinnan 
perusteita

• työn ja ammattien nopea muuttuminen
=> elinikäinen oppiminen, monipuolisuus, 
monialaisuus

• mikään koulutus ei yksinään takaa työpaikkaa –
myös asenne, osaaminen, kyky oppia uutta, 
vuorovaikutustaidot ja kyky sitoutua ovat tärkeitä

• kaikkea ei voi ennakoida



YLIOPPILAAN VAIHTOEHTOJA

• yliopistot ja korkeakoulut

• ammattikorkeakoulut

• yo-pohjainen ammatillinen koulutus

• ulkomaille opiskelemaan

• välivuosi (ensimmäisen opiskeluvuoden poissaolo mahdollinen vain 
asevelvollisuuden, sairauden tai äitiysloman perusteella)



YLEISTÄ
• yksi yhteinen haku korkea-asteelle, max. 6 kohdetta 

yhteensä ja toiveiden priorisointijärjestys

• ensimmäistä paikkaa hakeville on omat kiintiöt ja alan 
vaihtajille omansa 

• koulutuksen projektiluontoisuus = lähiopetus vähenee 
ja tekemällä oppiminen esim. ryhmäprojekteissa 
lisääntyy



HAKUAJAT, -OHJEET JA HAKUOSOITTEET

TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN, 

YO-POHJAINEN KOULUTUS
• www.opintopolku.fi

• Esimerkiksi Turun ammatti-instituuttiin ylioppilaat 
hakevat jatkuvassa haussa

• Toisen asteen yhteishaku 23.02.2021-23.03.2021 
klo 15 mennessä

http://www.opintopolku.fi/


AMMATTIKORKEAKOULUT ja YLIOPISTOT
• Ensimmäisenä hakuaikana 7.1.—20.1.2021 klo 15.00 mennessä 

haetaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen vieraskielisiin 
koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Huom! 
Ennakkotehtävät yleensä palautettava hakuajan päättymiseen 
mennessä.

• Toisena hakuaikana 17.3.—31.3.2021 klo 15.00 mennessä haetaan 
muihin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutuksiin.

• Hakijapalveluun kannattaa kirjautua, tämä tapahtuu omilla 
pankkitunnuksilla. Oma opintopolussa mm. opiskelupaikan 
vastaanotto, hakutilanteen seuranta, osoitetietojen päivittäminen 
ym.

• Ohjeita ja määräaikoja on noudatettava!

• Ulkomaille omat hakuajat ja käytännöt. Hyödyllinen osoite 
www.maailmalle.net

http://www.maailmalle.net/


VALINTA KORKEAKOULUIHIN

• Yo-todistuksesta saatavien pisteiden perusteella. 
Pääosin vain ensikertalaisille.

• Valintakokeella (kulttuurialalla ainoa tapa)

• Jollain aloilla käytössä ns. näyttöreitti valintakokeen 
sijaan

• Ulkomaille suositukset ja motivaatiokirjeet tärkeitä



YHTEISHAKUUN KANNATTAA OSALLISTUA

• työmarkkinatuki voidaan evätä (jopa 26-vuotiaaksi 
asti), jos ei osallistu keväisin yhteishakuun: pitää 
hakea vähintään 2 tutkintoon johtavaan 
hakukohteeseen

• oikeuden voi saada takaisin mm. osallistumalla 
työkokeiluun 



AVOIN YLIOPISTO, AVOIN  AMK, 
KANSANOPISTOT jne.

• hakeutuminen tapahtuu yleensä suoraan ko. oppilaitokseen, ei 
yhteishakua

• opiskelu maksullista

• opiskelu ei johda ammattipätevyyteen, mutta luetaan tavallisesti 
hyväksi vastaavassa varsinaisessa koulutuksessa

• moniin korkeakouluopintoihin ns. avoimen väylä, joka johtaa 
tutkinto-opintoihin (yleensä pitää olla samasta korkeakoulusta 
mihin hakee varsinaiseksi opiskelijaksi)

• ammattikorkeakouluissa polkuopinnot



ASEPALVELUS / SIVIILIPALVELUS
• jos opiskelupaikan saa ennen armeijaa, voi paikan 

ottaa vastaan ”poissaolevana” ja opinnot voi 
aloittaa myöhemmin ilman eri hakua

• palveluskuukaudet lasketaan työkokemukseksi 
toisen asteen yhteishaussa



Opinto-ohjaajan osuuden jälkeen mahdollisuus 
ryhmänohjaajan tapaaminen videoyhteydellä

• TKL18A Alvesalo Mona
• TKL18B Puurunen Maarit
• TKL18C Vuorinen Tiina
• TKL18D Alsi Mattus
• TKL18E Kähkönen Petri
• TKL18F Rönkkö Anne
• TKL18G Tuomi-Talonpoika Annukka
• TKL18H Uitto Seija


