
 

ABI-INFO 

Ilmoittautuminen syksyn 
2019 
ylioppilaskirjoituksiin 

 
to 25.4.2019, klo 10.00-11.00 
 
Palauta Wilmassa tehtävä yo-
ilmoittautumisesi ALLEKIRJOITETTUNA 
(paperiversio) viimeistään ma 20.5.2019 
kansliaan!!! 
Ilmoittautuminen on SITOVA eli et voi 
muuttaa ilmoittautumistasi määräajan 
jälkeen! 



 
 

1. Ylioppilastutkinnossa sinun 
on suoritettava pakollisena 
neljä koetta seuraavasti:  
* äidinkieli ja  

kolme seuraavista neljästä:  
* ruotsin kieli,  
* vieras kieli,  
* reaalikoe ja 
* matematiikka 

 Pakollisten kokeiden lisäksi voit osallistua yhteen tai useampaan 
ylimääräiseen kokeeseen 

 Pakollisuutta ei voi vaihtaa kesken tutkinnon 

 Sinun on kuitenkin suoritettava vaativampi koe (A-kieli tai MAA) 
ainakin yhdessä pakollisessa kokeessa 

 Jos kirjoitat kaksi A-kieltä, tulee ne hajauttaa (kevät/syksy) 
 
Kokelas voi osallistua yhtenä päivänä vain yhden reaaliaineen kokeeseen. 
Siten kokelas voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla (= syksyn tai kevään 
ylioppilaskirjoitukset) enintään kaksi reaaliaineen koetta. 
         

1. koepäivä  
evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, 
elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja 
terveystieto 

 
2. koepäivä  
psykologian, filosofian, historian, fysiikan ja biologia 

 
 
3. Ylioppilastutkinnon voi suorittaa yhdellä kirjoituskerralla tai hajauttaa 
max. kolmelle peräkkäiselle kirjoituskerralle ( syksy – kevät – syksy tai 
kevät – syksy –kevät). Tutkinto aloitetaan, kun opiskelija ilmoittautuu 
kokeeseen. 

 
 
 
 
 
 



 
4. Lukion päättötodistuksen saanti on edellytys 
ylioppilastutkintotodistuksen saantiin (75 kurssia…) 
 
5. Sinulla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen, kun olet opiskellut 
vähintään asianomaisen aineen pakolliset kurssit.  
Vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen voit osallistua, jos olet 
suorittanut vähintään kolme lukiokurssia tätä kieltä (tai muuten 
hankkinut kielitaidon).  
 
6. Ylioppilastutkintokokeiden tehtävät perustuvat pakollisten kurssien 
lisäksi myös valtakunnallisiin syventäviin lukiokursseihin, joten hyvä 
menestyminen kokeissa edellyttää myös näiden kurssien suorittamista. 
 
7. Hyväksyttyä koetta saa korottaa rajoittamattoman määrän. Paras 
arvosana jää voimaan. 
 
8. Hylättyä koetta saa yrittää korottaa kolme kertaa tutkintoajan 
puitteissa.  
 
9.  Jos kokelas on hylätty pakollisessa vaativammassa kokeessa, hän saa 
hylättyä koetta uusiessaan osallistua saman oppiaineen lyhyemmän 
oppimäärän kokeeseen. Tason vaihtaminen edellyttää kuitenkin, että 
kokelaan pakollisiin aineisiin sisältyy ainakin yksi muu vaativamman tason 
koe.  
 
10. Hyväksyttyä ylioppilastutkintoa voi myös ilman aikarajaa täydentää 
(eli tehdä ylioppilaaksitulon jälkeen uusia aineita). Tutkintoa 
täydentäessään opiskelija voi halutessaan vaihtaa hyväksytyn kokeen 
tasoa. (esim. B – taso   A – taso) 
 
11. Matemaattisia laskimia ja taulukkokirjoja saa käyttää matematiikan 
kokeessa sekä fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa.  
 
 



12. Luku-ja kirjoitushäiriöiset kokelaat 
Jos kokelaan koesuoritusta on heikentänyt jokin erityisen painava 
peruste, ytl voi ottaa tämän arvioinnissa huomioon. 
Tarvittavat selvitykset on tehtävä viimeistään ilmoittautumisen 
yhteydessä!!! 
Jos kokelaan lukihäiriö halutaan otettavaksi ylioppilastutkinnossa 
huomioon, tulee kokelaan hankkia lukihäiriötä koskeva selvitys, joka 
toimitetaan lautakunnalle ilmoittautumisen yhteydessä (erityisopettajan 
kanssa hoidettava kokonaisuus) 
 
13. Tutkintomaksut 
 - perusmaksu  14,00€ 
 - koekohtainen maksu 28,00€ 
 - maksu tarkastusarv. 50,00€ 
 
Kaupunki lähettää ilmoittautumisten perusteella laskut kotiin (eräpäivä 
elo/syyskuussa) 
 
14. Palauta Wilma-lomakkeella tehtävä yo-ilmoittautumisesi 
ALLEKIRJOITETTUNA (paperiversio) viimeistään ma 20.5.2019 
koulutoimistoon!!! 
Ilmoittautuminen on SITOVA eli et voi muuttaa ilmoittautumistasi 
määräajan jälkeen! 
 
15. Lisätietoja www.ylioppilastutkinto.fi 
  

 
 

Lukuvuoden 2019-20 aikana pidetään neljä abi-infoa: 

- kokeessa toimiminen 

- kevään 2020 kokeeseen ilmoittautuminen 

- penkkarien ohjelma ja järjestelyt 

- lukuaikataulun tekeminen ja itsensä johtaminen 

- ym. 

http://www.ylioppilastutkinto.fi/


- lisäksi ennen syksyn ja kevään kokeita pidetään yo-

harjoitustilaisuus, jossa kirjaudutaan järjestelmään ja 

katsotaan käytännön asiat 

 
 



 
 

 


