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Kevään 2021 tutkinto



2021K tutkintokerta

● 47 000 kokelasta

● 145 000 ilmoittautumista

● 42 koetta, joista suurin osa sekä suomeksi että ruotsiksi

● 12 koepäivää 16.3.-7.4.2021

● Tulosten julkaisu ja luovutus opiskelijavalintaan 

18.5.2021

7.2.2021

Ylioppilastutkinnon kehittämisryhmä
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Koronakevät 2021

● Kahden reaalipäivän hajauttaminen neljään päivään ja 

matematiikan hajauttaminen kahteen päivään.

● Etäisyydet, kontaktien vähentäminen, hygienia ja 

maskien käyttö

● Paljon valmistautumista lukioissa ja kansliassa

● Koronatilanteen ennustaminen on vaikeaa

● Aikataulu on tiukka korkeakouluvalintojen johdosta.
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2020S tutkinnon 

kokemuksia



2020S – koronasyksy

● Kahden reaalipäivän hajauttaminen neljään päivään ja 

pitkän vieraan kielen hajauttaminen kahteen päivään.

● YO-kokeessa lähikontakteja on yleensä vähän. 

Etäisyyksiä kasvattamalla ja toiminnan suunnittelulla 

lähikontakteja pystyi myös vähentämään.

● Karanteenijärjestelyitä ei voi kohtuudella edellyttää 

lukiolta. Kokelaan, lukion ja alueen tilanne vaikuttavat 

tilanteen arviointiin.

● Paljon valmistautumista lukioissa ja kansliassa
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2020S – suurten lukujen laki

● Lukioiden tekemät kuormitustestit turvaavat rauhallista 

toimeenpanoa. Etukäteisvalmistelusta huolimatta 

palvelin- ja verkkohäiriöt voivat aiheuttaa 15-90 minuutin 

katkon.

● Sähkökatkoja ja pahin yli 3h, palohälytyksiä, 

kytkinkaapin häiriö, hajonnut akku, …

● Tarkkana henkilöllisyyden tarkistamisessa!

● Puuttuvia tai virheellisiä ilmoittautumisia
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2020S – tukipuhelut 

● Abittituki ja tutkintopäivystys auttavat lukioita. 
Soittamiskynnyksen pitää olla matala. 

● Puheluita tuli Abittiin noin 900 ja tutkintopäivystykseen 
noin 300.

● Päivystys tapahtui pääosin etänä. Päivystäjällä tukena 
taustatiimi tarpeen mukaan. Mukana oli noin 40 henkilöä 
eri roolituksilla

● ylivuoto, Abitti, tekninen asiantuntija, pääsihteeri

● Tutkintopäivystys, aineasiantuntija, erityisjärjestelyasiantuntija, 
pääsihteeri
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Uusinnoista ja muista 

viimeaikaisista 

muutoksista
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Uusinnoista

● Uusimismäärät ovat kasvaneet, mutta edelleen 
uusinnat kohdistuvat kaikkiin arvosanoihin. Eniten 
uusitaan cum laude –arvosanoja. Tulokseksi tulee kaikkia 
arvosanoja.

● Uusimisen onnistuminen edellyttää aiempaa 
vahvemman osaamisen näyttämistä ja yleensä tavoitteellista 
työskentelyä.

● Hylätyn arvosanan korottaminen onnistuu yleensä noin 50%. 
Keväällä 2020 hyväksytyn arvosanan korottaminen onnistui 
43 % ja syksyllä 2020 25 %.

● Myös kokeesta poisjääminen voi kertoa siitä, että 
kokeisiin valmistautuminen on osoittautunut työlääksi.
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Ylioppilastutkinnon 

kehittämissuunnitelmasta



Kokonaiskuva tulevista muutoksista
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2019-

•Kaikki kokeet 
digitaalisia

•S2019 muutokset 
esim. uusinnat 

2022

•Uusi rakenne

•Joustavampi 
ilmoittautuminen

•Oppivelvollisuus ja 
maksuttomat yo-
kokeet

202x-

•Suullinen kielikoe 
portaittain, jos 
rahoitusta

2023-2025

•Uusi LOPS2020 ja 
vanha LOPS2015 
otetaan huomioon

Selvitetään 
tulevaisuuden 

tarpeita


