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ILMOITTAUTUMINEN

• Ilmoittautuminen nyt vain kevään 2020 

YO-kokeisiin Wilmaan viimeistään 14.11.

• Lomake jaetaan RO-tuokiossa 18.11. 

allekirjoitettavaksi

• YO-tulokset on luvattu 14.11. Tulokset 

siirretään Wilmaan aamupäivän aikana



ILMOITTAUDU WILMASSA

• Suunnitelma on tehtävä Wilmaan 

vähintään pakollisten kokeiden 

osalta. 

• Suunnitelman ja ilmoittautumisen 

on täsmättävä!

• Ohjeet wilmassa ja WWW-sivulla
http://blog.edu.turku.fi/turunklassillinenlukio/ylioppilaskirjoitukset/ylioppilaskirjoituksiin-

ilmoittautuminen/

http://blog.edu.turku.fi/turunklassillinenlukio/ylioppilaskirjoitukset/ylioppilaskirjoituksiin-ilmoittautuminen/


Vieraskielisyys ja S2

-S2(A5) –kokeen suorittaminen edellyttää S2-

kurssien suorittamisen

-tarkista, että väestörekisterissä on oikea 

äidinkieli, Yo-tutkintolautakunta tarkastaa 

asian sieltä



PUOLTOLAUSUNNOT JA 

ERITYISJÄRJESTELYT

 Luki-lausunnot ja todistukset 

- Yhden aineen arvostelun lievennys

(mahdollinen) 

- lisäaika ja muut erityisjärjestelyt

 Selvitys vieraskielisyydestä 

 Muut lääkärilausunnot



YLIOPPILASTUTKINTO 

JA PÄÄTTÖTODISTUS

• Ylioppilastutkinnon vaatimuksena 

on toisen asteen päättötodistus.

• Lukion päättötodistukseen 

saadakseen opiskelijalla on oltava 

vähintään 75 kurssia ja 

oppiaineiden pakolliset kurssit 

suoritettu.



Hinnastosta

• Perusmaksu                14 €

• Koekohtainen maksu   28 €



KEVÄT

2021

• Saa 

käyttää 

enintään kolme 

perättäistä tutkintokertaa
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PAKOLLISET KOKEET –

VÄHINTÄÄN YKSI A-TASON KOE

• Äidinkieli

- lukutaito

ja

- kirjoitustaito

• suomi toisena 
kielenä

Lisäksi kolme 

seuraavista

- toinen kotimainen 
kieli (=ruotsi)

- vieras kieli

- matematiikka

- reaalikoe



TUTKINTOON VOI LIITTÄÄ 

YLIMÄÄRÄISIÄ KOKEITA

- toinen kotimainen kieli

- vieraan kielen kokeita

- matematiikka

- reaalikokeita



REAALIKOKEEN

• Psykologia

• Filosofia

• Historia

• Fysiikka

• Biologia

• Uskonto (ev.lut.)

• Uskonto (ort.)

• Elämänkatsomustieto

• Yhteiskuntaoppi

• Kemia

• Maantiede

• Terveystieto

Ensimmäinen         Toinen        

aineryhmä:            aineryhmä:  



SÄHKÖINEN YO-KOE
• Oma kannettava tietokone

•virtajohto + kuulokkeet (langallisina, langattomia 

ei saa käyttää)

•hiiri (langallisina, langattomia ei saa käyttää)

•ethernet-verkkokaapeli

•mahd. tarvittavat adapteri

• Koneessa tarvitaan 3 USB-liitäntää!

•Tablet-laitteet, Chromebookit, ym. hybridilaitteet

eivät ole kelvollisia!

•Koulussa järjestetään mahdollisuuksia 

tietokoneen sopivuuden testaamiseen 

langallisessaverkossa



KEVÄÄN 2020 KOEPÄIVÄT

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koep

aivat/kevaan-2020-koepaivat

TIETOA KOKELAILLE

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koke

laille

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2020-koepaivat
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille


OSALLISTUMISOIKEUS

 Asianomaisen oppiaineen pakolliset 

kurssit on oltava suoritettuna kirjallisiin 

YO-kokeisiin mennessä = käytännössä 

penkkareihin. 

 Vieraassa kielessä, jossa ei ole pakollisia 

kursseja, riittää kolme kurssia

 Rehtorin päätöksellä poikkeustapaukset 

(M10      N syksyllä, kotikieli, vaihto-

oppilasvuosi)



ARVOSTELU

Lukion asianomaisen aineen opettaja arvostelee 
koesuoritukset alustavasti ja lautakunnan sensorit 
lopullisesti

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

Arvosteluun voit tehdä ylioppilastutkintolautakunnalle  
maksullisen oikaisupyynnön.

Improbatur

I

0 pist.

Approbatur

A

2 pist.

Lubenter 

approbatur

B

3 pist.

Cum laude 

approbatur

C

4 pist.

Magna cum 
laude 

approbatur

M

5 pist.

Eximia cum 
laude 

approbatur

E

6 pist.

Laudatur

L

7 pist.



KOMPENSAATIO (1)
Ylioppilastutkintotodistus, jossa on yksi 

pakollisen kokeen hylätty arvosana

I+

I

I-

I=

Vaatimus 

kompensaatioo

n

12 pist.

14 pist.

16 pist.

18 pist.

Kompensaatiopisteet 

annetaan muista 

arvosanoista:

 L = 7

 E = 6 

 M = 5 

 C = 4 

 B = 3 

 A = 2

Hylätyn 

arvosanan 

taso



KOMPENSAATIO (2)

• Ylimääräiset kokeet auttavat 

kompensaatiopisteiden keruussa

• Kompensoidun hylätyn kokeen saa 

uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa

• Tutkintoa täydentämällä ei voi 

kompensoida hylättyä koetta

• Kompensaatio tehdään automaattisesti,

ellei kokelas toisin kirjallisesti ano



HYVÄKSYTYN KOKEEN UUSIMINEN

 Syksyn 2019 tutkinnosta alkaen 

hyväksytyn kokeen saa uusia niin 

monta kertaa kuin haluaa. Voit 

syksyn 2019 tutkinnosta alkaen 

uusia hyväksytyn kokeen myös, 

vaikka olisit jo uusinut sen 

aikaisemmin. 

Hyväksytty 

koe 

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

 Mikäli uusinta tapahtuu ennen todistuksen antamista, 

merkitään todistukseen paras arvosana

 Tasoa voi vaihtaa vasta, 

kun tutkinto on valmis



HYLÄTYN KOKEEN UUSIMINEN

 Pakollisen kokeen saa uusia kolme
kertaa koetta välittömästi 
seuraavan kolmen tutkintokerran 
aikana

 Ylimääräisen kokeen saa uusia 
rajoituksetta (hylätty ylimääräinen 
koe ei näy todistuksessa)

 Voi vaihtaa tasoa, jos yksi pitkä 
koe jää 

esim. BA      BB   tai   M      N

Hylätty 

koe

(I)



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



TENTIT

• opetus- ja kertaustilanteita 

• maaliskuussa

• aikataulu ilmoitetaan tammikuussa

• koko oppiaineen päättöarvosanan 

korotuskokeet vasta YO-kokeiden jälkeen. 

Ilmoittaudutaan suoraan opettajalle ennen 

YO-kokeita. Korotuskoe on III ja IV jakson 

uusintapäivänä.



”LUKULOMA”

• kurssit kuntoon penkkareihin mennessä

• lukujärjestys

• preppaustentit otettava tosissaan 

• ravinto ja liikunta 



LISÄTIETOA

• Klassillisen lukion kotisivu

• www.ylioppilastutkinto.fi

• YO-informaatio www-sivulla ja opinto-
oppaassa

• epäselvissä asioissa on kysyttävä 
rehtorilta, opolta, koulusihteeriltä

• ainekohtaiset kysymykset 
aineenopettajalle 

http://www.ylioppilastutkinto.fi/

