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Tavoitteet

● Tiedät pääpiirteittäin, mitä uudistuksia tulee yo-

tutkintoon syksyllä 2019

● Huom. erillinen sessio erityisjärjestelyistä 

● Olet valmiina tekemään paikallisia linjauksia

● Ideoit ja jaat ajatuksia erilaisista toteutusvaihtoehdoista

Syksyllä 2019 teidän lukiossa kaikki on valmiina!
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Lisää uusintoja syksyllä 2019

● Blogiteksti YTL:n sivuilla: 

● ylioppilastutkinto.fi > Ajankohtaista > Blogitekstit

● Uudistus koskee myös aiemmin kokeisiin osallistuneita.

● Hyväksyttyjen uusiminen rajattomasti. 

● Tutkinnon suorittamisen aikana kokelaalla on oikeus 

uusia hylätty koe kolme kertaa. Tutkinnon suorittamisen 

jälkeen hylätyn uusiminen rajattomasti.
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Koulutuksen järjestäjällä velvollisuus 

järjestää koesuorituspaikka

● Uusijoille ja täydentäjille, jotka suorittaneet yo-tutkinnon 

järjestäjän oppilaitoksessa

● Uusijoille ja täydentäjille, joiden asuinpaikkaa ko. lukio 

on lähinnä ja joiden yo-tutkinnon suorituspaikan 

koulutuksen järjestäjä ei enää anna lukiokoulutusta

● Erilliset kokeen suorittajille, jotka ovat aiemmin 

opiskelleet järjestäjän oppilaitoksessa

● Muita kokeiden suorittajia toimintaedellytysten mukaan 
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Koesuorituksen arvostelua koskeva 

oikaisumenettely

● Kokelaalla ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalla 
tilaisuus tutustua arvosteltuun koesuoritukseen.

● Oikaisupyyntö tapahtuu kuten hallintolaissa säädetään.

● Oikaisupyyntö pitää perustella.

● Opettaja ei ole asianosainen, joten ei voi tehdä oikaisupyyntöä.

● Käsittelijöinä vähintään kaksi arvostelijaa, joista kukaan 
ei ole aikaisemmin arvostellut kohteena olevaa 
koevastausta. 

● Oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla.
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Vilppi tai tutkintojärjestyksen rikkominen

● Häiriö tai muu järjestyksen rikkominen

● Kehotus lopettaa

● Vakavuuden mukaan: koe hylätään / tutkintokerran koesuoritukset 
hylätään / tutkintokerran koesuoritukset hylätään ja seuraavan 
tutkintokerran osallistumisoikeus menetetään

● Vilppi, vilpin yritys tai avustaminen

● Vakavuuden mukaan: tutkintokerran koesuoritukset hylätään / 
tutkintokerran koesuoritukset hylätään ja seuraavan tutkintokerran 
osallistumisoikeus menetetään

● Päätöksen tekee rehtori tai koulutuksen järjestäjän 
monijäseninen toimielin
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Tutkinnon valmistuminen

● Ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi, kun kokelas on 
suorittanut hyväksytysti ylioppilastutkinnon kokeet sekä 
lukiokoulutuksen oppimäärän tai muun laissa määritetyn 
tutkinnon tai koulutuksen.

● Tällä hetkellä tutkintotodistus tehdään kun 
ylioppilastutkinnon kokeet on suoritettu, mutta lähetään 
vasta kun lukio (tai muu koulutus) on suoritettu (ns. 
päättötodistusta vaille jääneet)

● Tämä johtaa siihen, että yo-tutkintoja valmistuu pitkin 
vuotta, mikä voi vaikuttaa esim. jatko-opintovalintaan
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S2/R2 oikeus ei jatkossa pelkän 

Väestörekisteri-tiedon perusteella

”Kokelas voi suorittaa äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen 

suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärään 

perustuvana kokeena, jos hänen äidinkielensä ei ole 

suomi, ruotsi tai saame ja hän on opiskellut mainitun 

oppimäärän mukaiset opinnot 

[…]. Ylioppilastutkintolautakunta voi hakemuksesta 

painavan syyn vuoksi myöntää oikeuden tässä 

momentissa tarkoitetun kokeen suorittamiseen muulle kuin 

edellä tarkoitetulle kokelaalle.”
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Työskentely ja kysymykset

● Pohtikaa ryhmässä seuraavia kolmea kysymysjoukkoa

● Mitä asioita haluaisitte nostaa yhteiseen keskusteluun?
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Uusintoja lisää (1/3)

● Miten vastuu uusinnoista jakautuu lukion ja koulutuksen 

järjestäjän välillä?

● Miten toimintaedellytykset ottaa muita uusijoita 

perustellaan? 

● Miten uusijoille järjestetään buuttausharjoituksia? Entä 

tarjotaanko muuta harjoittelua?

● Miten lukiosi jälkiohjausvelvoitteessa otetaan huomioon 

uusinnat?
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Arvostelun oikaisupyyntö (2/3)

● Vaikuttaako koesuorituksen näkyminen kokelaalle 

alustavan arvostelun merkintöjen tekemiseen?

● Saako opiskelija lukiostasi apua oikaisupyynnön 

perusteluun? 

Tiina Tähkä
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Vilppi (3/3)

● Mikä on lukiossasi se koulutuksen järjestäjän 

monijäseninen toimielin, joka tekee päätöksen 

seuraavankin tutkintokerran osallistumisoikeuden 

menettämisestä?
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Tutkinnon valmistuminen

● Joka tutkintokerralla tapahtuu virheitä ns. 

päättötodistusta vaille -ilmoituksissa. Miten lukio voisi 

aiempaa paremmin varmistua siitä, että YTL:llä on oikea 

tieto lukion oppimäärän suorittaneista opiskelijoista?

● Mihin kaikkeen voi vaikuttaa se, että ylioppilaita 

valmistuu pitkin vuotta?



Kiitos!

Thomas Vikberg

thomas.vikberg@ylioppilastutkinto.fi
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