
ILMOITTAUTUMINEN 

SYKSYN 2020 YO-

KIRJOITUKSIIN



TUTKINNON SUORITTAMINEN

 Tutkinto suoritetaan kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana

 Tutkinto alkaa, kun ilmoittaudut ensimmäisen kerran pakolliseen 

tai ylimääräiseen kokeeseen

 Tutkinto on valmis, kun olet suorittanut lukion oppimäärän (75 

kurssia) ja pakolliset yo kokeet on suoritettu hyväksytysti



PAKOLLISET KOKEET

 Tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta

 Kaikille pakollinen koe on äidinkieli ja kirjallisuus 

 Kolme muuta koetta voit valita seuraavista kokeista

 Toinen kotimainen kieli

 Vieras kieli

 Matematiikka

 Yksi reaaliaineen koe

Pakollisiin kokeisiin tulee sisältyä yksi pitkän oppimäärän koe



PITKÄN OPPIMÄÄRÄN KOKEITA

 Matematiikka

 Toinen kotimainen kieli

 Vieras kieli

Voit myös kirjoittaa useamman kokeen pitkänä



ILMOITTAUTUMINEN 

 Ilmoittautuminen on sitova – et voi muuttaa jälkikäteen valintojasi, 

jotka koskevat aineyhdistelmää, kokeen pakollisuutta tai kokeen 

tasoa. 

 Ilmoittautuminen pitää tehdä määräaikaan mennessä

 Tutkintonsa aloittavat ilmoittautuvat ke 20.5 mennessä ja muut 
viimeistään 29.5

 Tutkintoon ilmoittaudutaan wilma lomakkeella ja forms

lomakkeella, joka vastaa sähköistä allekirjoitusta. 



HYVÄKSYTYN JA HYLÄTYN KOKEEN 

UUSIMINEN

 Hyväksyttyä koetta voi uusia niin monta kertaa kuin haluaa

 Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien 

kolmen tutkintokerran aikana

 Jos määräaika menee hylätyn uusimisessa umpeen on koko 

tutkinto suoritettava uudestaan



KOMPENSAATIO

 Sinulla on mahdollisuus päästä ylioppilaaksi kompensaation 

avulla, jos joku pakollinen koe menee hylätyksi.

 Kompensaatiossa otetaan huomioon muiden kokeiden 

arvosanat (L= 7, E=6, M=5, C=4, B=3 ja A=2)

 esimerkiksi+ arvosanan kompensoimiseen tarvitaan 12 pistettä



KOESUORITUSTA HEIKENTÄVIEN SYIDEN 

HUOMIOIMINEN YO-TUTKINNOSSA

 sairaus tai vamma

 kuulovamma

 näkövamma

 lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus

 erityisen vaikea elämäntilanne

 opetuskielen puutteellinen hallinta (vieraskieliset kokelaat).



 Ensisijainen tapa tähän on myöntää erityisjärjestelyjä 

koetilanteeseen. 

 Pistekorotus kohdistuu ainoastaan niihin kokeisiin, joiden arvosana 

ilman lisäpisteitä olisi hylätty. Pistekorotuksen hylättyyn kokeeseen voi 

saada riippumatta siitä, onko erityisjärjestelyitä haettu tai käytetty.

 lue lisää erityisjärjestelyistä lautakunnan verkkosivuilta. Lausunnot ja 

hakemukset toimitetaan lautakunnalle määräyksissä olevien 

aikataulujen mukaisesti.

 Ylioppilastutkintolautakunnan tiedote kokelaille löytyy osoitteesta

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

https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/erityisjarjestelyt


MITEN ILMOITTAUTUMINEN TAPAHTUU 

KÄYTÄNNÖSSÄ

 Mene wilmassa kohtaan lomakkeet

 Valitse vahvistettu ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin

 Lue aloitusohjeet huolellisesti

 Ilmoittautuminen kohdassa ilmoittaudut niihin kokeisiin, joihin 
osallistut syksyllä 2020, valitset pakollinen/ylimääräinen ja 
vuosiluku kohtaan vain klikkaus!

 Lisätietoja kohtaan merkitset, jos sinulla on YTL:n päätös 
erityisjärjestelyistä

 Hajautussuunnitelma pakollisten kokeiden suorittamiseen 
aikatauluineen



 Ota samaan aikaan täyttöön myös forms lomake, johon tulevat 

syksyn 2020 kirjoitusaineet

 Huom. Forms lomakkeen voit täyttää ja lähettää vain kerran!

Yo-ilmoittautumisen forms lomake

 Forms lomakkeella varmistat wilma ilmoittautumisesi. Huom. 

Wilma lomake tulostetaan ja palautetaan allekirjoitettuna 

elokuussa koulusihteerille kansliaan.

 Alaikäisen lomakkeessa myös huoltajan allekirjoitus sotun kanssa.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hOQUV7Iou0SmBjZell8NU2j1WLpAzEdEnLH_PQvmqgdUOFZLWVVRTVIxUTFJMkFUVk1NRVYwTUc4NS4u


ma 14.9.
kemia, terveystieto

ke 16.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä

englanti

to 17.9.
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, maantiede

pe 18.9.
äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe

suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe

ma 21.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ti 22.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to 24.9.
filosofia, biologia

pe 25.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe

ma 28.9.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä

englanti

ranska

espanja

saksa

venäjä

italia

portugali

latina

saame

ti 29.9.

uusi koepäivä
psykologia, historia, fysiikka

ke 30.9. saamen äidinkielen koe

to 1.10.

uusi koepäivä

vieras kieli, pitkä oppimäärä

ranska

espanja

saksa

venäjä


