YLIOPPILASTUTKINTO
VANHEMPAINILTA 5.11.2018

HISTORIAN KERTOMAA
• Alunperin Turun Akatemian pääsykuulustelu
• Vuodesta 1852 lukion päättökoe
• Vuosittainen ylioppilaiden määrä kasvanut noin 70:stä
lähes 35 000:een
• 1994 suurin uudistus: sallittiin tutkinnon suorittaminen
useampana koekertana (kokeet syksyisin ja keväisin)
• Keväästä 2006 alkaen reaalikoe jaettu yksittäisten
reaaliaineiden kokeiksi (ainereaali)
• Keväästä 2007 äidinkielen koe jaettiin tekstitaidon ja
esseekokeeseen
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VIIMEAIKAISTA JA AJANKOHTAISTA
•

Arvosanojen vertailtavuuden parantaminen 2014-2016
– Arvosanat jaetaan normaalijakauman mukaisesti mutta ei aineittain vaan
koko kirjoittajapopulaatiossa.

•

Digitalisointi 2016-2019
– Siirrytään vaiheittain tieto- ja viestintätekniikan käyttöön
• Matematiikka viimeisenä keväällä 2019

– Kielikokeet (toinen kotimainen, vieraat kielet):

• Kaikki kielitaidon osa-alueet samana päivänä (suullinen aikaisintaan 2019)
• Kokeessa voi edetä vapaasti osioiden välillä (keväästä 2017)

– Äidinkieli (syksystä 2018)

• Lukutaidon koe (kaksi osaa) ja kirjoitustaidon koe (yksi osa)
• Molemmissa kokeissa aineistolla vahva asema

•

YO-kokeiden painoarvon lisääminen opiskelijavalinnoissa 2018 alkaen

•

Mahdollisia tulevia muutoksia:
– Uusimisoikeus laajenee tutkinnon suorittaneille (syksystä 2019)
– Viisi pakollista koetta (keväästä 2021)
– Pakollisuus ja ylimääräisyys –valinta tehdään vasta, kun kaikki kokeet on
suoritettu (keväästä 2021)
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AJANKOHTAISTA: SÄHKÖISTÄMISEN VAIHEET

MATEMATIIKAN DIGITAALINEN KOE
OSA

•

TEHTÄVIÄ

KOKELAS VASTAA

A

4

4

B1

5

3

B2

4

3

PISTEMÄÄRÄ

12 pistettä/ tehtävä

Digitaalinen koe
– A-osan palautukselle ei ole aikarajaa
– Koejärjestelmästä löytyvä KCalc-laskinohjelma on käytössä koko kokeen ajan.
– A-osassa kokelaalla ei tule olemaan käytössään muita koejärjestelmästä löytyviä
ohjelmia, kuten LibreOffice Calc, wxMaxima, Texas Instruments TI-Nspire CAS, Casio
ClassPad Manager, 4fVihko ja Geogebra.

• Palautettuaan A-osan, ovat yllämainitut ohjelmat käytössä eikä A-osaan voi enää palata.

– Erillistä laskinta ja taulukkokirjaa voi käyttää syksyn 2020 kokeeseen saakka.
• Kokelaan on tyhjennettävä laskimen muisti ennen koetta
• Kokeessa ei saa olla mukana käyttöohjeita tai lisämuisteja
• Saa käyttää yhtä tai useampaa laskinta
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ÄIDINKIELEN DIGITAALINEN KOE (S18)
•
•

Kaksi koetta ja kaksi koepäivää, molempien kokeiden kesto 6 tuntia
Molemmissa kokeissa laajan tekstikäsityksen mukaisesti monimuotoisia aineistoja

•

Lukutaidon koe:
– Kokeessa on kaksi osaa: A-osa keskittyy asia- ja mediateksteihin ja B-osa
kaunokirjallisiin ja muihin fiktiivisiin teksteihin.
– Molemmissa osissa valitaan kahdesta tehtävänannosta toinen.
– Tehtävänannot voivat olla yksi- tai moniosaisia.
– Lukutaidon kokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä.

•

Kirjoitustaidon koe:
– Kokeessa on yhtenäinen teema ja siihen liittyviä aineistoja.
– Kaikki tehtävät ovat aineistopohjaisia.
– Tarjolla on 5–7 tehtävänantoa, joista valitaan yksi.
– Tavoitteena on laatia pohtiva, näkökulmia avaava tai kantaa ottava teksti.
– Kirjoittaja valitsee itse näkökulmansa ja siihen sopivat aineistot.
– Vähintään kahta tekstiä on hyödynnettävä.
– Kirjoitustaidon kokeen maksimipistemäärä 60 pistettä.

SUORITTAMINEN JA OSALLISTUMISOIKEUS
• Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena
peräkkäisenä tutkintokertana (esim. kevät 2019, syksy
2019, kevät 2020)
– Hyväksytyn kokeen saa uusia yhden kerran ilman aikarajaa
– Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa kokeen
tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana
– Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa
(samoin hylätyn pakollisen kompensoidun kokeen)

• Oppiaineen pakolliset kurssit on opiskeltu ennen kirjallista
koetta
– Vieras kieli, jossa ei ole pakollisia kursseja: vähintään kolme
lukiokurssia opiskeltu.
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TUTKINNON RAKENNE
• Vähintään neljä koetta, joista vähintään yksi on
vaativamman A-tason koe
– Äidinkieli kaikille pakollinen
• Lukutaidon koe ja kirjoitustaidon koe
– Lisäksi kolme seuraavista:
• Toinen kotimainen kieli (A tai B)
• Vieras kieli (A tai C)
• Matematiikka (A tai B)
• Reaalikoe (vain yksi reaalikoe)
• Ylimääräisiä kokeita voi suorittaa yhden tai useampia
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SUORITUSSUUNNITELMA
Pakolliset kokeet

Kevät 2019

Terveystieto

Syksy 2019

A-englanti

Kevät 2020

Äidinkieli
Lyhyt matematiikka
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SUORITUSSUUNNITELMA – MITEN
HAJAUTAN?
• Hajauta harkiten!
• Syksyn 2019 koepäivät
– Kirjalliset kokeet 16.9.-3.10.2019
• 1. jakso päättyy syys-lokakuun vaihteessa
– Arviointiviikko yhtä aikaa yo-kirjoitusten kanssa
• Jos on paljon opiskeltavia kursseja ja monta
kirjoitusainetta, molemmat kärsivät.
– Mahdollisimman vähän kursseja 1. jaksoon
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ARVOSTELU
• Oma opettaja arvioi alustavasti
• YTL:n sensorit suorittavat varsinaisen arvioinnin

• Anonyymius sähköisen kokeen myötä
• Tarkistusarviointi mahdollista (50 €/aine)
• Arvosana ei voi laskea.
• Maksun saa takaisin, jos arviointi muuttuu.
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KOMPENSAATIO
• Hyväksytystä kokeesta saa kompensaatiopisteitä: l 7p,
e 6p, m 5p, c 4p, b 3p, a 2p
• Pakollisesta kokeesta annettu hylätty arvosana
kompensoituu seuraavasti:
–
–
–
–

I+
I
II=

12 pistettä
14 pistettä
16 pistettä
18 pistettä

• Kompensaatio tehdään automaattisesti, ellei kokelas
toisin ilmoita (kirjallinen ilmoitus)
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ILMOITTAUTUMINEN
• Tutkintoon ilmoittautuminen on sitova
– Sähköinen ilmoittautuminen wilmassa

• Paperinen tuloste palautettava allekirjoitettuna koululle

– Kevään tutkintoon viimeistään 23.11., syksyn tutkintoon
viimeistään 5.6.
• Päivämäärissä voi olla pientä vuosittaista vaihtelua

• Kokeen valinta pakolliseksi tai ylimääräiseksi on sitova koko
tutkinnon osalta
• Vaativuustason voi vaihtaa, jos saa pakollisesta A-tason kokeesta
hylätyn (yksi A-tason koe oltava)
• Rehtorin on lähetettävä erityisjärjestelyhakemukset viimeistään
23.11. ja 23.4.
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LUKU- JA KIRJOITUSHÄIRIÖ
• Arvosanan korotus (enintään yksi aine) tai erityisjärjestelyt
• Keskivaikea tai vaikea luki-häiriö:
– ensisijaisesti koetilanteen erityisjärjestelyt
– sähköinen hakemus (lausunto eron kanssa, hakemus
rehtorin kanssa)
– haetaan kun 1. kerran ilmoittaudutaan tutkintoon
– myös arvosanan korotus, jos ei erityisjärjestelyjä
• Lausunnot:
– lukihäiriöön perehtynyt ero, psykologi tai puheterapeutti
– opettajien lausunnot
– opiskelijan hakemus (yhdessä rehtorin kanssa)
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MUISTETTAVAA
•

Ohjeisiin perehtyminen välttämätöntä (www.ylioppilastutkinto.fi)

•

Kokeisiin pitää tulla ajoissa
– Sairastumisesta ja muusta esteestä ilmoitettava rehtorille tai
vararehtorille välittömästi
• Keväällä 2019 vararehtorille (rehtori esteellinen)

•

Kokeesta poisjääminen tulkitaan yrityskerraksi, ellei siihen ole erityisten
painavaa perustetta

•
•

Eväät läpinäkyviin ja etikettömiin astioihin
Huolellisuus laitteiden kanssa
– Oman läppärin kanssa harjoittelu tärkeää

•

Jos aikoo valmistua keväällä, lukion oppimäärä (75 kurssia) tulee olla
suoritettuna huhtikuun loppuun mennessä, syksyllä marraskuun alussa.
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VILPPI JA RIKKOMUKSET
• Matkapuhelimen, älykellojen ja muiden kuin sallittujen
apuvälineiden tuonti koetiloihin on kielletty
• Kokeesta ei saa poistua ennen sallittua aikaa
• Seuraamukset vilpistä, sen yrittämisestä ja muusta
rikkomuksesta:
– kokelas menettää oikeuden osallistua kyseisen
tutkintokerran kokeisiin
– tutkintokerran kaikki kokeet hylätään
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TUTKINTOMAKSUT JA YHTEYSTIEDOT
• Perusmaksu
• Koekohtainen maksu
• Tarkistusarvostelu / aine

14€
28€
50€

*****

• Rehtori Timo Kärkkäinen
– 044-7039294
– timo.karkkainen@ouka.fi
• Vararehtori Jarkko Himanka
– 050-9101395
– jarkko.himanka@eduouka.fi
• www.ylioppilastutkinto.fi
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