
TERVETULOA! 

4.5.2017



ILMOITTAUTUMINEN (1/2)

Sitova ilmoittautuminen vain

syksyn 2017 YO-kokeisiin 

Wilmaan 19.5. mennessä



ILMOITTAUTUMINEN (2/2)

• Lomake jaetaan RO-tuokiossa 

allekirjoitettavaksi

• Suunnitelma on tehtävä myös 

Wilmaan vähintään pakollisten 

kokeiden osalta



Hinnastosta

• Perusmaksu              14 €

• Koekohtainen maksu 28 €



Puoltolausunnot ja erityisjärjestelyt

on jo hoidettu opinto-ohjaajien toimesta

 Luki-lausunnot ja todistukset 

- lievennys yhden aineen 

arvosteluun (mahdollinen) 

- lisäaika ja muut erityisjärjestelyt

 Muut lääkärilausunnot 

 Selvitys vieraskielisyydestä



KEVÄT

2017

• Tutkinto on suoritettava  enintään 

kolmena perättäisenä tutkintokertana

• YO-kokeet voi aloittaa aikaisintaan toisen 
vuoden keväällä ja mielellään vasta 
kolmannen vuoden aikana.

SYKSY

2017

KEVÄT

2018

KEVÄT

2018
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2017

SYKSY

2018

TUTKINNON HAJAUTTAMINEN

KEVÄT

2018

SYKSY

2018

KEVÄT

2019



REAALIKOKEEN JÄRJESTÄMINEN

• Psykologia

• Filosofia

• Historia

• Fysiikka

• Biologia

• Uskonto (ev.lut.)

• Uskonto (ort.)

• Elämänkatsomustieto

• Yhteiskuntaoppi

• Kemia

• Maantiede

• Terveystieto

koepäivä A: koepäivä B:



PAKOLLISET KOKEET –

VÄHINTÄÄN YKSI A-TASON KOE

• Äidinkieli

- tekstitaito 

- essee   

tai

• suomi toisena 
kielenä

Lisäksi kolme 

seuraavista

- toinen kotimainen 
kieli

- vieras kieli

- matematiikka

- reaalikoe



TUTKINTOON VOI LIITTÄÄ 

YLIMÄÄRÄISIÄ KOKEITA

- toinen kotimainen kieli

- vieraan kielen kokeita

- matematiikka

- reaalikokeita



KUUNTELUT S2017

ma 11.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä

• ti 12.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä



KIRJALLISET KOKEET

• pe 15.9. äidinkieli, tekstitaito

• ma 18.9. PS, FF, HI, FY, BI

• ke 20.9. vieras kieli, pitkä 

• pe 22.9. ruotsi, A- ja B-taso

• ma 25.9. M ja N 

• ke 27.9. äidinkieli, esseekoe  ja suomi 

toisena kielenä -koe 

• pe 29.9. UE, ET, YH, KE, GE, TE 

• ma 2.10. vieras kieli, lyhyt



OSALLISTUMISOIKEUS

 Kokelaan on suoritettava oppiaineen 

pakolliset kurssit kirjalliseen YO-

kokeeseen mennessä 

 Vieraassa kielessä, jossa ei ole pakollisia 

kursseja, riittää kolme kurssia

 Rehtorin päätöksellä poikkeustapaukset 

(M10      N syksyllä, kotikieli, vaihto-

oppilasvuosi)



ARVOSTELU

• Lukion opettaja arvostelee 
koesuoritukset alustavasti ja 
lautakunnan sensorit lopullisesti

• Jos suoritusta on heikentänyt jokin 
erityisen painava peruste, voi 
lautakunta tämän huomioida

• Arvosteluun voi hakea lautakunnalta 
maksullista tarkistusarvostelun
toimittamista



Varsinainen sähköinen YO-koe (1/2)

• oma tietokone + omat kuulokkeet + hiiri

(langallisina, langattomia ei saa käyttää)

• järjestetään mahdollisuus tietokoneen 

sopivuuden testaamiseen, josta erillinen 

ilmoitus.

• sopivuus tulee testata ennen koetta 

langallisessa koeverkossa

• ei erillistä kuuntelukoetta  



Varsinainen sähköinen YO-koe (2/2)

• Liitännät

- langallinen RJ-45 ethernet verkkoliitin 

- virtalähde

- Abitti-muistitikulle 

- 3*USB 

* kuulokeliitäntä

* mahdolliselle langalliselle hiirelle

* mahdollisesti verkko-adapterille



AIKATAULU

• S 2016: saksa, maantiede ja filosofia.

• K 2017: psykologia, yhteiskuntaoppi ja 

ranska.

• S 2017: ruotsi, suomi, uskonto, historia, 

elämänkatsomustieto ja terveystieto.

• K 2018: englanti, biologia, portugali, latina 

ja italia.

• S 2018: äidinkieli/suomi 2. kielenä, venäjä, 

fysiikka, kemia ja saame.

• K 2019: matematiikka. 



TIETOKONEEN KÄYTTÖ PAPERI-YO-

KOKEESSA 

• osalla kokelaista on oikeus käyttää 

tietokonetta vastaamiseen 

perinteisessä paperi-YO-kokeessa. 

• koe suoritetaan koulun tietokoneella, 

• vastaus tulostetaan 

• tarkemmat ohjeet annetaan koetilanteessa.

• Koe voidaan suorittaa esim. sermeillä 

eristettynä muista YO-kirjoittajista.



KOKEEN UUSIMINEN
 Pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa

koetta välittömästi seuraavan kolmen 
tutkintokerran aikana

 Ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi
kertaa ilman aikarajoitusta (hylätty 
ylimääräinen koe ei näy todistuksessa)

 Voi vaihtaa tasoa, jos yksi pitkä koe jää 

esim. BA      BB   tai   M       N

 Kokeen saa uusia yhden kerran 

ilman aikarajoitusta

 Mikäli uusinta tapahtuu ennen 

todistuksen antamista, merkitään 

todistukseen paras arvosana

 Tasoa voi vaihtaa vasta kun 

tutkinto on valmis

Hylätty 

koe

(I)

Hyväksytty 

koe 

(A, B, C, M, E, L)



MUITA SÄÄDÖKSIÄ

* Vilppiin syyllistyneen kaikki saman 

tutkintokerran suoritukset hylätään ja 

voidaan estää osallistuminen seuraavalla 

kerralla

* Lautakunta voi erityisen painavasta 

syystä sallia tutkinnon aloittamisen 

alusta

* Kokeesta poisjääminen tulkitaan 

yrityskerraksi, ellei siihen ole erityisen 

painava lautakunnan hyväksymä syy



LISÄTIETOA

• Lukion kotisivu

• www.ylioppilastutkinto.fi

• YO-informaatio ilmoitustaululla ja 
opinto-oppaassa

• epäselvissä asioissa on kysyttävä 
rehtorilta, opolta, koulusihteeriltä

• ainekohtaiset kysymykset 
aineenopettajalle 

http://www.ylioppilastutkinto.fi/

