OHJEITA ILMOITTAUTUMISEEN YLIOPPILASTUTKINNON KOROTUSKOKEISIIN JA
TUTKINNON TÄYDENTÄMISEEN

Säädöksistä:
1)
•
•
•
•

Hyväksytty koe:
Kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa.
Todistukseen merkitään parempi arvosana, jos uusii kokeen tutkinnon suorittamisen aikana.
Ylioppilaana uusitusta kokeesta saa erillisen todistuksen.
Kokelas, joka on suorittanut hyväksytysti vanhamuotoisen reaalikokeen, voi uusimisen sijaan
täydentää tutkintoaan yhdellä tai useammalla reaaliaineen kokeella.

2) Hylätty koe:
• Ylioppilastutkinnon suoritus kesken: Kokeen saa uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien
kolmen tutkintokerran aikana.
• Voit vaihtaa pakollisen vaativamman kokeen lyhyemmän oppimäärän kokeeseen edellyttäen,
että tutkintoosi sisältyy yksi pitkän oppimäärän koe (A-kieli tai pitkä matematiikka)
HUOM! Suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeeseen saa osallistua vain, jos kokelaalla
on oikeus osallistua ko. kokeeseen, eli jos kokelaan oma äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame ja
hän on opiskellut lukion oppimäärän mukaiset suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän pakolliset opinnot, jotka ovat kokeeseen osallistumisen edellytyksenä
lukiokoulutuksen oppimäärää suorittavalle.
• Ylioppilaana saa uusia hylätyn kokeen niin monta kertaa kuin haluaa.
3) Tutkinnon täydentäminen
• Tutkinnon täydentäminen uusilla kokeilla, joihin ei ole aiemmin osallistunut, on mahdollista sen
jälkeen, kun on suorittanut ylioppilastutkinnon.
• Ajankohdan voi valita vapaasti.
• Samassa oppiaineessa voi suorittaa myös eritasoisia kokeita. Esimerkiksi jos on kirjoittanut
ylioppilastutkinnon suorittamisen yhteydessä pitkän matematiikan, voi tutkintoa täydentää
lyhyen matematiikan kokeella.
• Kokeen voi uusia niin monta kertaa kuin haluaa.
• Uusista kokeista saa erillisen todistuksen.

Lisätietoa:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Yleiset/yleiset_maaraykset_ja_ohjeet.
pdf?v=190220
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/erityisjarjestelyt
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/koekohtaiset-maaraykset-ja-ohjeet
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Ilmoittautumislomakkeen täytöstä:
1) Ylioppilastutkintotodistuksesta tai Wilmasta (lukion opiskelijat) näet aiemmin suorittamasi
kokeet ja kokeiden arvosanat.
2) Täytä yhteystietosi huolellisesti, ja mikäli niihin tulee muutoksia, ilmoita niistä lukiolle.
3) Katso aiemmista suorituksistasi
a) Milloin olet suorittanut aiemmin kokeen?
b) Onko koe ollut ylimääräinen vai pakollinen? Kun täydennät tutkintoa uudella kokeella, on
aina kyseessä ylimääräinen koe.
c) Minkä tasoisena olet suorittanut kokeen?
4) Kokelaslajit:
• hylätyn pakollisen kokeen uusija: arvosana i, i+, i-, i=, ja koe näkyy pakollisena
suorituksissa
• hyväksytyn kokeen uusija: arvosana kirjoituksista A, B, C, M, E tai L
• tutkinnon täydentäjä: ei aiemmin ole kirjoittanut koko koetta
• kompensoidun kokeen uusija: hylätty pakollinen koe (i, i+, i-, i=), mutta päässyt
ylioppilaaksi muiden kokeiden arvosanojen perusteella
• hylätyn ylimääräisen kokeen uusija: arvosana i, i+, i-, i=, ja koe näkyy ylimääräisenä
suorituksissa
5) Kokeiden tasot:
•

•

•

Ruotsi/ toinen kotimainen
A-taso/pitkä oppimäärä, vaativamman tason koe: Koe perustuu alakoulusta alkaneeseen
oppimäärään.
B-taso: Keskipitkä oppimäärä: Koe perustuu perusopetuksen yläkoulussa alkaneeseen
oppimäärään (B1).
Vieras kieli:
A-taso/ pitkä oppimäärä vaativamman tason koe: Koe perustuu ala-asteelta alkaneeseen
oppimäärään.
C-taso: Lyhyt oppimäärä: Koe perustuu lyhyen kielen oppimäärään (B2/B3).
Matematiikka
A-taso/ vaativamman tason koe: pitkä matematiikka
B-taso: lyhyt matematiikka

HUOM! Kokeen tason saa valita riippumatta siitä, miten on opiskellut. Edellytyksenä on, että vähintään
yksi pakollisista kokeista on vaativamman tason koe. Esimerkiksi jos on opiskellut ruotsin kielen B1kielenä, voi kirjoittaa A-ruotsin.
6) Kun täytät paperisen lomakkeen, muista allekirjoittaa lomake.
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