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ERITYISJÄRJESTELYT 

● Sairaus tai vamma
●Kuulovamma
● Lukihäiriö

Tutkintosihteeri Markku Rytkönen
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ERITYISJÄRJESTELYT: 
SAIRAUS tai VAMMA

● Kun erityisjärjestelyjä haetaan sairauden 
tai vamman perusteella tarvitaan 
hakemuksen liitteeksi aina
lääkärintodistus
● Ei siis välttämättä erikoislääkärin todistusta
● Vrt. ilmoittautumisen mitätöinti; lääkärilausunto, 

psykologin lausunto, sairaanhoitajan todistus
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AVUSTAJA KOKEESSA

● Tekninen avustaja
● Avustaja, joka osallistuu koetehtävien 

suorittamiseen: lukee koetehtävät ääneen 
tai kirjaa vastaukset
●Ei saa auttaa kokeen suorittamisessa
●Esteettömyys
●Koetilanteen tallennus
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KOKEEN SUORITTAMINEN MUUALLA 
KUIN KOULUSSA

● Pitää hakea lupa lautakunnalta
● Sisäilmaongelmat
● Digitaalinen koe: tutkintoverkon 

rakentaminen esim. kokelaan kotiin
● Rehtori sitoutuu hakemuksessa 

toteuttamaan erityisjärjestelyt; kokelaan 
subjektiivinen oikeus
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NÄKÖVAMMAISTEN KOKELAIDEN 
ERITYISJÄRJESTELYT DIGITAALISESSA 

KOKEESSA
● oikeus suurentaa kirjasinkokoa 
● oikeus käyttää suurempaa näyttöä 
● pistekirjoituksella laaditut tehtävät
● näkövammaisille kokelaille tarkoitetut tehtävät 

USB-muistilla 
● näkövammaisille kokelaille tarkoitetut korvaavat 

tehtävät
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KUULOVAMMAISET KOKELAAT,
digitaalinen koe

● Kuullunymmärtämiskokeesta vapautetun 
kokelaan koeaika digitaalisissa toisen 
kotimaisen kielen ja vieraiden kielten 
kokeissa on 5 tuntia 15 minuuttia.
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● Kuulovammainen kokelas, jota ei ole 
vapautettu 
kuullunymmärtämiskokeesta voi saada 
hakemuksesta toisen kotimaisen kielen 
ja vieraiden kielten digitaalisiin 
kokeisiin 15 minuuttia lisäaikaa 
(vähintään keskivaikea kuulovamma)



Kuulovammaista kokelasta koskevat 
määräykset
● Uudistetaan syksyn 2018 tutkintoa varten

● Muutokset koskevat erityisesti 
kuullunymmärtämiskokeesta vapautettua kokelasta

● Muutostarpeen on aiheuttanut digitaalisten kokeiden 
tehtävien materiaalit

● Muutoksista ilmoitetaan ennen syksyn 2018 
tutkintoa
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LUKIHÄIRIÖISET KOKELAAT

● Testitulosten ilmoittamisessa on 
ehdottomasti käytettävä 
ylioppilastutkintolautakunnan lomaketta

● Digitaalissa kokeissa mahdolliset 
erityisjärjestelyt: erillinen tila, lisäaika ja 
oikeus suurentaa fonttia ja käyttää 
suurempaa näyttöä
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HÄIRIÖN VAIKEUSASTE JA 
ERITYISJÄRJESTELYT

● Äidinkieli: lukeminen ja kirjoittaminen
● Ainakin toisessa vähintään keskivaikea lukihäiriö

● Toinen kotimainen kieli / vieraat kielet
● Vähintään keskivaikea lukihäiriö
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Erityisjärjestelyjen lukumäärät

● Vuonna 2017 kokelaille myönnettyjä 
erityisjärjestelyjä 2729 kpl

● Sairauden tai vamman perusteella 829 kpl

● Lukihäiriön perusteella 1900 kpl

● Erityisjärjestelyhakemuksia huomattavasti 
enemmän syksyn tutkintoon kuin kevään 
tutkintoon
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Muutoksia erityisjärjestelyissä

● Poistuneita tai poistuvia erityisjärjestelyitä

● Isokirjaimiset koetehtävät

● Pitkätaukoiset äänitteet (keväällä 2018 viimeiset; 
venäjän kieli)

● Tehtävät tekstitiedostona cd-levyllä (ei enää 
toimiteta, korvattu USB-muistilla)
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Yleisimmät erityisjärjestelyt

● Erillinen tila
●Akuutit tapaukset: rehtorin päätös
●Oma huone, sermi, pienryhmässä (kokelaan 

suostumus)
● Lisäaika
● Tietokoneen käyttö paperisessa kokeessa

●Akuutit tapaukset (käsivamma): rehtori päätös, 
lääkärintodistus lautakuntaan 
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Apuvälineet ylioppilastutkinnossa

● Jos kokelaalle haetaan lupaa käyttää kokeessa 
erilaisia apuvälineitä tulee 
erityisjärjestelyhakemuksen lisätiedoissa 
kuvata mahdollisimman tarkasti apuvälineiden 
käyttötarkoitus ja käyttö lukioaikana

● Kaikkiin apuvälineisiin ei tarvita lupaa; 
suurennuslasi, lisävalo
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Erityisjärjestelyt ja hyvitykset

● Jos kokelaalle on myönnetty erityisjärjestelyt otetaan 
lääkärintodistus tai lukilausunto huomioon 
arvostelussa vain jos kokelaalla on mahdollisuus 
hylätyn kokeen korottamiseen hyväksytyksi
● Kun kokelaalle on haettu erityisjärjestelyjä ei 

hakemuksen liitteenä olevaa lukilausuntoa tai 
lääkärinlausuntoa tarvitse toimittaa uudestaan 
mahdollista hyvitystä varten; vaikeusaste lisätään 
automaattisesti kokelaan tietoihin
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Kiitos!

markku.rytkonen@ylioppilastutkinto.fi
p. 0295 338 205

(erityisjärjestelyt: sairaus tai vamma)

tiia.kiuru@ylioppilastutkinto.fi
p.0295 338 214

(erityisjärjestelyt: luki-häiriö)
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