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Toisen vuosikurssin 
vanhempainilta
Linnankosken lukio

2.11.2022

Linnankosken lukio

Vanhempainillan ohjelma

Yleistä lukio-opinnoista toisella 
vuosikurssilla

Ylioppilaskirjoitukset

Malttia todistusvalinnoista 
keskusteluun

Tuutorien ajatuksia yo-kokeista

2.11.2022

Linnankosken lukio

Lukio muutosten kourissa

• Oppivelvollisuuden laajentaminen 

vaiheittain 2021 syksystä alkaen

• Uuden opetussuunnitelman 

käyttöönotto vaihteittain 2021 

syksystä alkaen

• Yliopistojen valintakoeuudistus
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Toinen vuosikurssi

• Valtaosa opiskelijoista suorittaa lähes 
kaikki loput pakolliset opintojaksot

• Opiskelija täyttää 18 vuotta ja on täysi-
ikäinen

• Runsaasti valinnaisia opintojaksoja 
kirjoitettavissa aineissa esim. 
reaaliaineissa

• Toisen vuosikurssin jälkeen opintoja 
pitäisi olla kasassa noin 120 
opintopistettä

• Ylioppilaskirjoitussuunnitelma 
(muutamat kirjoittavat jo kakkosen 
keväällä)

• Jatko-opintojen pohdinta 
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Lukiosta valmistuessa
kaksi tutkintoa

a) Lukion päättötodistukseen vaaditaan

• 150 opintopistettä

• Pakolliset opintojaksot suoritettu

• Keväällä valmistuvien kurssit oltava 

suoritettu huhtikuun loppuun 

mennessä

b) Ylioppilastodistukseen vaaditaan

• Lukion päättötodistus

• Hyväksytyt ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilaskokeet

• Tutkinnon rakenne

• Suorituskerrat

• Erityisjärjestelyt

• Ilmoittautuminen

• Arviointi

• Pohdittavaa

Ylioppilaskokeen rakenne

Kaikille 
pakollinen

Suoritettava  kolmesta ryhmästä 
vähintään neljä koetta

Yhden suoritetuista oltava pitkän oppimäärän 
koe

esim.

P
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Tutkinto suoritettava kolmen tutkintokerran aikana
Suorittamaan ei pääse jos kaikki kirjoitettavan aineen pakolliset 

opintojaksot eivät ole suoritettuna (O- tai E-merkintä ei riitä)
Mahd. ongelma kolmannella tutkintokerralla

Erityisjärjestelyt

Kokelas voi saada hakemuksesta lisäaikaa (tai pistehelpotuksia)

● Sairaus tai vamma

● Erityisen vaikea elämäntilanne

● Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus

● Vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta

Haetaan lautakunnalta sähköisellä lomakkeella, mukana lausunto (erityisopettaja, 

erikoislääkäri, psykologi tms.) kevään tutkintoa varten viimeistään 30.11. ja syksyn tutkintoa 

varten viimeistään 30.4.

YTL edellyttää että tukitoimia on ollut jo lukioaikana.

Äkilliset sairaudet tms. ilmoituksella rehtorille.

Erityisjärjestelyt
LisäaikaLisäaika

Erillinen koetilaErillinen koetila

Lupa käyttää suurempaa kirjasinkokoa tai 
suurempaa näyttöä
Lupa käyttää suurempaa kirjasinkokoa tai 
suurempaa näyttöä

Näkövammaisen apuvälineillä suoritettava koeNäkövammaisen apuvälineillä suoritettava koe

Ääniaineistoltaan rajoitettu koeÄäniaineistoltaan rajoitettu koe

Avustajan käyttöAvustajan käyttö

Ilmoittautuminen

• Kevään kirjoituksiin marraskuun loppupäivinä

• Syksyn kirjoituksiin kesäkuun alkupäivinä

• Ilmoittautuminen ensin wilmassa ja tulostettu sekä allekirjoitettu lomake 

kansliaan opintosihteerille

• Ilmoittautuminen on sitova

• Poikkeuksiin, muutoksiin ja mitätöintiin on oltava erityisen painavat syyt
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Kokeiden suorittaminen ilman maksua

• Oppivelvollinen kokelas voi ilmoittautua maksuttomasti viiteen 
ensimmäiseen kokeeseen

• Kuudennesta kokeesta eteenpäin koekohtainen maksu 34 € / koe (syksy 
2022)

• Hylätyn maksuttoman kokeen saa uusia maksuttomasti
• Hylätyn kokeen uusimisesta peritään maksu kuitenkin esimerkiksi 

seuraavissa tapauksissa:
• Kokelaan koe on hylätty, koska kokelas on jättänyt saapumatta 

koetilaisuuteen.
• Kokelaan koe on hylätty, koska kokelas ei ole jättänyt koesuoritusta 

arvosteltavaksi.
• Kokelaan koe on hylätty vilpin tai koetilaisuuden järjestyksen 

häiritsemisen vuoksi.

Arvostelu ja oikaisuvaatimus

• Lukion opettaja arvostelee koesuoritukset alustavasti (n. 2 vko)

• Lopullisen arvostelun tekee ylioppilastutkintolautakunnan sensorit

• Arvosanojen pisterajat vaihtelevat vuosittain

• Tulokset siirretään opiskelijan Wilmaan

• Koesuoritukset ovat nähtävillä opintopolku.fi -palvelussa tulosten 

valmistumisen jälkeen

• Jos kokelas (tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja) kokee 

arvostelun virheelliseksi, voi siitä tehdä 

oikaisuvaatimuksen ylioppilastutkintolautakunalle

Pohdittavaa

1. Kuinka monta ainetta kirjoittaa?

2. Reaaliaineiden hajauttaminen? (kaikki 
pakolliset opintojaksot kirjoitettavasta 
aineesta tulee olla tehtynä)

3. Usean A-kielen hajauttaminen?

4. Milloin järkevää kirjoittaa?

5. Suhde jatko-opintoihin?
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Malttia keskusteluun 
korkeakoulujen 
todistusvalinnasta

Ylioppilastodistus yli 50 %

• 3-6 koetta riippuen hakukohteesta

• Yliopistoissa pisteytys alan mukaan, 

AMK:ssa sama pisteytysmalli

• Äidinkielen / S2 rooli suuri

• Matematiikka painottuu (mutta pitkä 

matematiikka ei ole pakollinen)

• ensikertalaiskiintiö

Silti muitakin väyliä:

- pääsykokeet (erit. taideala)

- avoimen väylä
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Tuutorit ja ylioppilaskoe
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Linnankosken lukio
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