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ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2020 YO-
KIRJOITUKSIIN 6.-22.5.2020

• Yo-ilmoittautuminen on sähköinen ja kaksiosainen.

• Noudata Wilma-viestissä saamiasi ohjeita ja etene kohta kohdalta.

• Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantai 22.5.2020. 

• Opo tarkistaa ilmoittautumisesi ja pyytää vielä sähköistä 
allekirjoitustasi ilmoittautumislomakkeeseen. Vasta tämän jälkeen 
ilmoittautuminen on sitova ja lähtee eteenpäin.



Kaikille
pakollinen koe: Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Äidinkieli
Toinen

kotimainen
kieli

Mate-
matiikka

Reaali-
koe

Tutkintoon tulee sisältyä 4 pakollista koetta, joista yhdessä (vieras kieli tai toinen
kotimainen kieli tai matematiikka) tulee olla pitkän oppimäärän koe.

Vieras

kieli

TARKISTA YO-KIRJOITUSSUUNNITELMASI PAKOLLISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄ JA LAATU

Voit lisäksi sisällyttää tutkintoosi yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.



OSALLISTUMISOIKEUS YO-KOKEESEEN

• Kirjoitettavan oppiaineen pakolliset kurssit tulee
olla suoritettuina ennen yo-kokeeseen
osallistumista.

• Lyhyessä vieraassa kielessä, jossa ei ole pakollisia
kursseja, osallistumisoikeuteen riittää kolme kurssia.

• Suositus: Opiskele sekä pakolliset että syventävät
kurssit niissä oppiaineissa, jotka aiot kirjoittaa.



YO-TUTKINNON SUORITTAMINEN

• Tutkinto on suoritettava enintään kolmen
perättäisen tutkintokerran aikana.

• Tutkinto alkaa, kun ensimmäisen kerran ilmoittaudut
pakolliseen tai ylimääräiseen yo-kokeeseen.



HYLÄTYN KOKEEN UUSIMINEN 

• Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kolme kertaa hylätyn arvosanan 
saamista välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana. 

• Hylättyä pakollista koetta uusiessa voi halutessaan vaihtaa vaativamman 
tason kokeen lyhyemmän oppimäärän kokeeseen. Tason vaihtaminen 
edellyttää, että tutkinnon pakollisiin kokeisiin sisältyy edelleen yksi pitkän 
oppimäärän koe.

• Hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa ei voi vaihtaa koetta uusittaessa. 

• Hylätystä ylimääräisestä kokeesta ei tule merkintää yo-todistukseen.



HYVÄKSYTYN KOKEEN UUSIMINEN JA 
TUTKINNON TÄYDENTÄMINEN

•Hyväksytyn kokeen (pakollisen tai ylimääräisen) saa uusia 
niin monta kertaa kuin haluaa. 

TUTKINNON TÄYDENTÄMINEN

• Tutkintoa voi täydentää sen jälkeen, kun on suorittanut 
tutkinnon hyväksytysti.
• Tutkintoa voi täydentää myös jo kirjoitetun oppiaineen 

eritasoisella kokeella.
• Kokeista annetaan erillinen todistus.



OSALLISTUMISMAKSUT

• Perusmaksu 14 €

• Koekohtainen maksu 28 €

• Tarkistusarvostelumaksu 50 € 

• Lasku lähetetään sähköpostiisi. 

• Tarkistusarvosteluhakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä, 
kun sinulla on ollut mahdollisuus saada arvosteltu koesuoritus 
nähtäväksesi.



KOETILANTEESEEN HAETTAVAT 
ERITYISJÄRJESTELYT JA 
KOESUORITUSTA HEIKENTÄVÄT SYYT

•Keskustele haettavista erityisjärjestelyistä ja 
mahdollisista koesuoritusta heikentävien syiden 
huomioon ottamisesta aina ensin oman oposi kanssa.

• (Hakemus on toimitettava lautakuntaan kevään tutkinnon osalta 
viimeistään 30. marraskuuta ja  syksyn tutkinnon osalta viimeistään 
30. huhtikuuta.) 



KOETILANTEESEEN HAETTAVAT ERITYISJÄRJESTELYT

Koetilanteen erityisjärjestelyitä ovat mm. seuraavat:

• LISÄAIKA KOKEEN SUORITTAMISEEN
• ERILLINEN PIENRYHMÄTILA TAI OMA TILA
• LEPÄÄMISEEN TARKOITETTU TILA
• OIKEUS SUURENTAA KIRJASINKOKOA TAI KÄYTTÄÄ SUUREMPAA NÄYTTÖÄ

Lautakunta on pidentänyt syksyn 2020 erityisjärjestelyhakemusten lähettämisaikaa 
11.5.2020 saakka. Jos tarvitset erityisjärjestelyitä, etkä ole jo asiaa hoitanut ja 
saanut päätöstä erityisjärjestelyiden myöntämisestä, ota välittömästi yhteys 
omaan opoosi.



YLIOPPILASTUTKINNOSSA HUOMIOON OTETTAVAT 
KOESUORITUSTA HEIKENTÄVÄT SYYT

1. SAIRAUS TAI VAMMA (myös äkillinen sairastuminen)

2. LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN ERITYISVAIKEUS

3. ERITYISEN VAIKEA ELÄMÄNTILANNE

4. VIERASKIELISYYS

• Kohdat 1-3 -> Huomioidaan arvostelussa vain, jos kokelas on saamassa 
kokeesta hylätyn arvosanan!

• Kohta 4 -> Kaksi tuntia lisäaikaa muissa kuin vieraan kielen kokeissa.



ERITYISJÄRJESTELYJEN HAKEMINEN
Henkilökohtainen 
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Ota yhteys 
erityisopettajaan.

Ota yhteys 
terveydenhoitajaan 
tai lääkäriin.

Ota yhteys 
kuraattoriin, 
psykologiin, 
terveydenhoitajaan 
tai lääkäriin.

Ota yhteys opoon.
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KEVÄÄN 2020 YLIOPPILASTUTKINNON TULOKSET

• Jos olet kirjoittanut jonkin aineen/joitain aineita tänä 
keväänä, voit odottaa tuloksia ti 12.5.2020.

• Tulokset näet Wilmasta.



YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNNAN 
TIEDOTTEITA KOKELAILLE

• https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille

https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille

