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Työpaja – Kokemuksia ja 
kysymyksiä uusista 
käytännöistä 2019S



Tavoitteet

● Saan vastauksia käytännön kysymyksiin viimeaikaisista 
uudistuksista

● Saan ja jaan ideoita käytännön toteutuksesta
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2019S lakimuutokset

● Uusimismahdollisuuksia lisää
● Erityisjärjestelyt ja arvostelussa huomioon ottaminen
● Suomi/ruotsi toisena kielenä -osallistumisoikeus
● Tutkinnon valmistuminen edellyttää lukion oppimäärän 

valmistumista (T-merkintä muuttuu) 
● Koesuoritus kokelaiden ja opettajien nähtävillä
● Koesuorituksen arvostelua koskeva oikaisumenettely
● Vilppi tai tutkintojärjestyksen rikkominen
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Lisää uusintoja 2019S
● Hyväksyttyjen uusiminen rajattomasti. 
● Tutkinnon suorittamisen aikana kokelaalla on oikeus 

uusia hylätty koe kolme kertaa. Tutkinnon suorittamisen 
jälkeen hylätyn uusiminen rajattomasti.

● Uudistus koskee myös aiemmin kokeisiin osallistuneita.
● Lisätietoja 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/blogitekstit/687-
Miten_kokeiden_uusiminen_muuttuu_syksylla_2019
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Koulutuksen järjestäjälle velvollisuus 
järjestää kokeet
● Uusijat ja täydentäjät, jotka suorittaneet yo-tutkinnon 

järjestäjän oppilaitoksessa
● Uusijat ja täydentäjät, joiden asuinpaikkaa ko. lukio on 

lähinnä ja joiden yo-tutkinnon suorituspaikan 
koulutuksen järjestäjä ei enää anna lukiokoulutusta

● Erilliset kokeen suorittajat, jotka ovat aiemmin 
opiskelleet järjestäjän oppilaitoksessa

● Muita toimintaedellytysten mukaan 
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Muuttuvatko uusimismäärät?

● Uuden lain mukaisia ilmoittautumisia oli 2019S yhteensä 
1 105 eli jonkin verran kasvua.

● Uusiminen ei ole helppoa ja vaatii yleensä tavoitteellista 
opiskelua. 

● https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/7
92-uusimismaarissa_jonkin_verran_kasvua
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Uusinnat / Pohdi pienessä ryhmässä

● Miten vastuu uusinnoista jakautuu lukion ja koulutuksen 
järjestäjän välillä?

● Miten toimintaedellytykset ottaa tai kieltäytyä ottamasta 
muita uusijoita perustellaan? 

● Miten uusijoille järjestetään buuttausharjoituksia? Entä 
tarjotaanko muuta harjoittelua?

● Miten opiskelijoita voidaan ohjata realistiseen ja 
tavoitteelliseen uusimiseen? 
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Tutkinnon valmistuminen

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

● Kokeita saa lisätä kolmen tutkintokerran ajan.
● Täydentäminen on mahdollista vasta, kun tutkinto on 

suoritettu.
● Rehtorin pitää ilmoittaa, jos lukion oppimäärä ei valmistu 

ja kun se vihdoin tulee valmiiksi.
● https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/blogitekstit/

777-ylioppilaaksi_valmistuminen_muuttuu
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Valmistumiskaaviot tukevat 
monimutkaisissa ohjaustilanteissa
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Suomi/ruotsi toisena kielenä 

● Osallistumisoikeus on, jos
● lukion oppimäärän mukaiset suomi tai ruotsi toisena kielenä ja 

kirjallisuus -oppimäärän pakolliset opinnot (6 pakollista nuorten 
lukiokoulutuksessa, 5 pakollista aikuisten lukiokoulutuksessa) JA 
kokelaan väestörekisteriin merkitty äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai 
saame

● kokelas käyttää viittomakieltä äidinkielenä tai ensikielenä
● kokelas saa hakemuksen perusteella lautakunnalta 

osallistumisoikeuden 
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Kenelle oppimäärä ja koe on tarkoitettu

● LOPS2015 ja LOPS2019: Suomi/ruotsi toisena kielenä 
–oppimäärä on tarkoituksenmukainen, jos 
peruskielitaidossa on puutteita.

● Kaikissa lukioissa ei järjestetä ko. oppimäärän opetusta. 
Tällöin voidaan tunnustaa osaamista lukiolain 
(714/2018) 27 §:n ja lukion opetussuunnitelman 
perusteiden mukaisesti, jos oppimäärä on opiskelijalle 
tarkoituksenmukainen peruskielitaidon puutteista 
johtuen.
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Hakemus S2/R2

● Kokelaan kielitausta
● kotona käytettävät kielet
● koulunkäynti, opiskelu tai työskentely pääosin suomeksi tai 

ruotsiksi

● kahden opettajan arvio
● Luettavan oppimateriaalin ymmärtäminen
● Tekstin tuottaminen
● Opetuksen seuraaminen
● Tehtävien suorittamiseen kuluva aika
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Koesuorituksen näkeminen

● Kokelas ja alle 18-vuotiaan huoltaja näkee arvostellun 
koesuorituksen Oma Opintopolku –palvelussa. 

● Rehtori ja opettaja näkee suorituksen 
arvostelupalvelussa. 

● Lopulliset hyvän vastauksen piirteet nähtävillä YTL:n
verkkosivuilla.

● https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/tulokset
-ja-koesuoritukset
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Koesuorituksen arvostelua koskeva 
oikaisumenettely
● Kokelas ja alle 18-vuotiaan huoltaja voi tehdä 

oikaisuvaatimuksen.
● Oikaisuvaatimuksessa pitää kertoa

● mitä kokeen tehtävää, tehtäviä tai muuta osaa arvostelusta 
vaatimus koskee

● millä tavalla arvostelua tulisi oikaista sekä
● perustelut, joilla oikaisua vaaditaan

● https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/oikaisu
vaatimus
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Pohdittavaa

● Miten lukio voisi aiempaa paremmin varmistua siitä, että 
YTL:lla ja korkeakoulujen opiskelijavalinnalla on oikea 
tieto valmistuvista opiskelijoista (T-merkinnät)?

● Saako opiskelija lukiostasi apua oikaisupyynnön 
perusteluun?

● Miten opiskelijoita ohjataan valitsemaan S2 tai 
äidinkieli? Miten opiskelijoita kannustetaan 
saavuttamaan korkeakouluopintoihin hyvä kielitaito?

● Muita kysymyksiä?

Tiina Tähkä
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