
Kirjalliset kokeet: Ole ajoissa paikalla! 

Sähköisissä kokeissa paikalla oltava klo 7.30 

Paperikokeissa paikalla oltava klo 8.30. 

ma 12.2.18 äidinkieli, tekstitaidon koe 

ma 12.3.18 äidinkieli, esseekoe/suomi toisena kielenä 

ke 14.3.18 uskonto (sähk.), elämänkatsomustieto (sähk.), yhteiskuntaoppi (sähk.), kemia (paperi), 

maantiede (sähk.), terveystieto (sähk.) 

pe 16.3.18 vieras kieli, pitkä oppimäärä (sähk.), venäjä (paperi) 

ma 19.3.18 toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä (sähk.) 

ke 21.3.18 psykologia (sähk.), filosofia (sähk.), historia (sähk.), fysiikka (paperi), biologia (sähk.) 

pe 23.3.18 vieras kieli, lyhyt oppimäärä (sähk.) venäjä (paperi) 

ma 26.3.18 matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperi) 

KIRJOITUSOIKEUS 

Kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit tulee olla suoritettu ennen kirjallisten kokeiden alkua. Vieraan 

kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen voi osallistua, jos on opiskellut vähintään kolme lukiokurssia tätä 

kieltä. 

LÄÄKÄRINTODISTUKSET 

Mikäli sairastut ennen kirjoituspäivää, niin ota pikaisesti yhteys rehtoriin, puh. 0449072349, jotta 

voimme rauhassa pohtia toimintatapaa. Jos kokelaan suorituksiin on tilapäisesti vaikuttanut sairaus tms., 

tulee sairaudesta esittää lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä mistä sairaudesta on 

kysymys, ja lisäksi sen tulee kattaa kyseinen kirjoituspäivä.  

VILPPI 

Kokelas, joka syyllistyy vilppiin tai sen yritykseen tai avustaa vilpin yrityksessä, menettää oikeutensa jatkaa 

tutkinnon suorittamista. Tällöin kaikki tutkintokerran suoritukset hylätään. Matkapuhelimen tai muun 

teknisen laitteen tuominen kirjoitussaliin on kielletty ja on vilpin yritys. 

KOETILAISUUS 

Varmista hyvissä ajoin ennen koepäivää, että tietokoneesi on sopiva sähköisten kokeiden tekemiseen ja 

että osaat varmuudella käynnistää koneen USB-muistitikulta. Käynnistämistä olet jo lukuisissa 

kurssikokeissa harjoitellut. Ylioppilaskirjoituksiin ei tuoda omaa tikkua. Mukana tulee olla oma tietokone 

ja sen virtajohto, langallinen hiiri, langalliset kuulokkeet ja laadukas tietoliikennekaapeli. 

Henkilöllisyystodistus pitää ottaa kirjoitussaliin mukaan. Lue tehtävät huolellisesti ja varmista, että olet 

vastannut täsmälleen oikeaan määrään tehtäviä. Kun olet saanut kokeen valmiiksi, niin lopeta sähköinen 

koe ja tämän jälkeen sammuta koneesi. Palauta tilaisuudessa saamasi muistitikku ja kaikki paperit 

valvojalle. Ota kaikki tavarasi mukaasi ja poistu rauhallisesti. 



Kokelas saa tuoda kirjoitussaliin ainoastaan kirjoitus- ja piirustusvälineensä sekä eväät. Eväät on pakattava 

kotona läpinäkyviin rasioihin tai pusseihin. Kaikki teksti on poistettava tai peitettävä esim. 

maalarinteipillä.  

Lisää paperia tarvitseva pyytää sitä kättä nostamalla lähimmältä valvojalta. WC:hen halutessaan kokelas 

nousee seisomaan ja odottaa, kunnes valvoja antaa luvan lähteä. Kytke näytönsäästäjä päälle klikkaamalla 

näytön yläreunassa olevaa lukon kuvaa. Laita lisäksi näytön päälle A3-kokonen ruutupaperi. WC:ssä saa 

käydä vain valvojan saattamana ja yksi kerrallaan. 

Koetilaisuudesta saa lähteä aikaisintaan klo 12.00. 

KOEPAPERIT JA KYNÄT 

Koepaperina käytetään konseptipaperia (A3 taitettuna) tai sen puolikkaita (A4). Koulun leimalla varustetut 

koepaperit kokelas saa koulusta. Paperiin kokelas merkitsee oman kokelasnumeronsa, nimensä tekstaten ja 

nimikirjoituksensa. Koepaperille lyijykynällä kirjoitetaan joka riville. Kaikki saadut paperit tulee palauttaa 

kokeen päätyttyä. Harjoittelupaperit tulee yliviivata. 

KOEKOHTAISIA OHJEITA 

ÄIDINKIELI 

Tekstitaitokokeessa arvioidaan kokelaan kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa ja kielellistä ilmaisukykyä. 

Tekstitaidon kokeessa arvioidaan kokelaan kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Tekstitaidolla tarkoitetaan 

kokelaan taitoa eritellä, tulkita, arvioida, hyödyntää ja tuottaa erilaisia tekstejä tietoisena niiden 

tavoitteista, ilmaisukeinoista ja konteksteista. Aineistona on asiatekstejä — esimerkiksi artikkeleita, uutisia, 

mielipidekirjoituksia — ja kaunokirjallisia tekstejä sekä kuvamateriaalia. Aineisto voi koostua myös 

pelkästään asiatekstimateriaalista tai pelkästään kaunokirjallisesta materiaalista. Tekstit voivat olla 

itsenäisiä kokonaisuuksia tai katkelmia laajemmasta teoksesta. Tehtäviä on viisi, ja kokelas tekee kolme. 

Tehtävät liittyvät pohjatekstien merkityksiin, rakenteisiin, ilmaisuun, tematiikkaan, vastaanottoon ja 

kontekstiin sekä niiden välisiin suhteisiin. Tehtävänä voi myös olla tietyn tekstilajin tuottaminen. Kokelas 

voidaan ohjata esimerkiksi referoimaan, muuntamaan tai kommentoimaan pohjatekstiä. Kunkin 

vastauksen sopiva pituus on noin kaksi sivua. Vastaukset voidaan kirjoittaa samalle konseptiarkille. Uusi 

vastaus on aloitettava aina uudelta sivulta, mielellään uudelta konseptilta. Kokelaan on annettava 

kullekin vastaustekstille tarkoituksenmukainen otsikko ja merkittävä sen eteen tehtävän numero. 

Aineistoon viitataan, mutta sitä ei tarvitse esitellä erikseen. 

Esseekokeessa arvioidaan kokelaan yleissivistystä ja kirjallista ilmaisukykyä sekä kykyä kielentää ajatuksiaan 

ja hallita tiedollisia kokonaisuuksia. Aineistona on asiatekstejä, kaunokirjallisia tekstejä sekä mahdollisesti 

muuta materiaalia, esimerkiksi kuvia, tilastoja tai taulukoita. Kokeessa on vähintään 12 tehtävää, joista 

kokelas valitsee yhden. Osa tehtävistä on aineistopohjaisia. Tehtävänantona voi olla pelkkä otsikko tai sitä 

laajempi tehtävän kuvaus. Näkökulma voidaan antaa tehtävänannossa, mutta usein kirjoittajan on 

mahdollista itse valita näkökulmansa. Tehtävien aiheet voivat liittyä paitsi äidinkielen ja kirjallisuuden 

oppisisältöihin myös laajemmin kokelaan yleissivistykseen ja elämäntuntemukseen. Kirjoituksessa on oltava 

otsikko, ja sen eteen kokelaan tulee kirjoittaa tehtävän numero. Sopiva pituus on tehtävänannon ja 

käsialan mukaan 4–5 sivua; tämä sivumäärä ei kuitenkaan ole normi vaan suositus. Kattava vastaus usein 

tuottaa enemmän pisteitä. 

KIELIKOKEET 

Kuullun ymmärtämistä mittaavissa tehtävissä mitataan kokelaan kykyä ymmärtää puhuttua kieltä ja vastata 

kuulemansa perusteella erilaisiin tehtäviin. Kuultavat tekstit edustavat eri tekstilajeja ja vaihtelevat 



pituudeltaan. Osa teksteistä voidaan kuulla useampaan kertaan, osa vain kerran. Jotkut kuultavista 

teksteistä voivat olla myös videoita. Luetun ymmärtämistä mittaavissa tehtävissä mitataan kokelaan kykyä 

ymmärtää kirjoitettua kieltä ja vastata lukemansa perusteella erilaisiin tehtäviin. Kuullun ja luetun 

ymmärtämistä mittaavat tehtävät ovat monimuotoisia ja monimediaisia. Ne sisältävät autenttista tai 

toimitettua ääntä, tekstiä, kuvaa ja videota tai näiden yhdistelmiä. Tehtävissä mitataan kuullun tai luetun 

tekstin pohjalta esimerkiksi sen pääajatuksen tai pääajatusten ymmärtämistä, tärkeiden yksityiskohtien, 

esimerkkien jne. ymmärtämistä, päätelmien tekemistä sekä merkityksen ymmärtämistä tai tulkintaa.  

Vastausohjeet annetaan tehtävän yhteydessä. Niistä ei saa missään tapauksessa poiketa esimerkiksi 

vastauskielen osalta. Tehtävälle tai sen osioille on määritelty enimmäispistemäärä, joka annetaan tehtävän 

tai sen osion yhteydessä. Tehtävän tavoitesisällöt ja sen arvostelussa käytettävät pistemäärät kuvataan 

hyvän vastauksen piirteissä. 

Muidenkin kuin kirjoitustehtävien tehtävänannossa on suorituksen pituutta saatettu rajoittaa. Vastauksen 

pituus lasketaan merkkeinä. Koejärjestelmä laskee vastauksen merkkimäärän automaattisesti. Ylipitkistä tai 

alimittaisista kirjoitustehtävän suorituksista voi seurata pistevähennys. Älä poikkea ohjepituudesta yli 10 %. 

Kirjallinen tuottaminen 

Tämän taidon arvioinnissa käytetään pitkän oppimäärän kokeessa yhden pitkän tekstin tuottamista, 

keskipitkän ja lyhyen oppimäärän kokeissa puolestaan kahden lyhyemmän tekstin tuottamista. 

Pitkän oppimäärän kirjoitustehtävä 

Lue vastauksen pituus ja vastausten lukumäärä huolellisesti tehtävänannosta. Pitkän oppimäärän 

kokeessa on kirjallisessa tuottamisessa useita tehtävänantoja, joista kokelaan täytyy suorittaa yksi. 

Tehtävät voivat olla eri määrin ohjattuja: niissä voi otsikon lisäksi tai sen tilalla olla tarkemmat ohjeet 

sisällöstä, esimerkiksi maininta siitä, kenelle ja miksi teksti kirjoitetaan, tai kysymyksiä, joihin odotetaan 

kannanottoa. Jos tehtävänannossa ei toisin sanota, otsikko ja ohjanta ovat kokelasta sitovia. 

Kirjoitussuorituksen pituuden tulee noudattaa tehtävän ohjeita. Pitkän oppimäärän kielikokeessa 

kirjoitussuorituksen pituus on yleensä 700–1 100 merkkiä ilman välilyöntejä ja rivinvaihtoja. Pitkän 

englannin kokeessa kirjoitussuorituksen pituus on kuitenkin 700–1 300 merkkiä. Koejärjestelmä laskee 

merkkimäärän automaattisesti. 

Arvostelu 

Suorituksen arvostelussa painaa eniten viestinnällisyys eli kokelaan kyky välittää viesti annetun 

tehtävänannon pohjalta. Muut kriteerit, joita ovat tekstin sisältö ja rakenne sekä kielellinen laajuus ja 

tarkkuus, tukevat ensisijaisesti viestinnällisyyden perusteella tehtävää kokonaisarvostelua. 

Kriteerit on määritelty seuraavasti: 

1. Viestinnällisyys: Mitä kokelas on halunnut ilmaista, ja kuinka hän on ilmaisussaan onnistunut? 

2. Tekstin sisältö ja rakenne: Kuinka monipuolisesti kokelas käsittelee annettua aihetta? Kuinka 

johdonmukaista ja sidosteista hänen kirjoittamansa teksti on? 

3. Kielellinen laajuus ja tarkkuus: Kuinka monipuolisesti ja idiomaattisesti kokelas käyttää sanastoa ja 

rakenteita? Kuinka hyvin kokelas hallitsee niiden käytön, ja millaisia virheitä hän mahdollisesti tekee? 

Kokelaan kirjoitussuorituksen sisällön on vastattava tehtävänantoa.  

 



Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän kirjoitustehtävät 

Lue vastauksen pituus ja vastausten lukumäärä huolellisesti tehtävänannosta. Keskipitkän ja lyhyen 

oppimäärän kokeissa on kirjallisen tuottamisen osassa yksi lyhyt ja yksi laajempi tehtävä, joissa 

kummassakin on kaksi vaihtoehtoista tehtävänantoa. Tehtävänannot voivat olla eri määrin ohjattuja. Ne 

annetaan suomeksi Tehtävänantoon voi kuitenkin sisältyä esimerkiksi jokin tavoitekielinen viesti tai 

yleisönosastokirjoitus, johon kokelaan tulee kirjoittaa vastaus tai vastine. Kokelaan tulee suorittaa kaksi 

tehtävää, kummastakin ryhmästä yksi. Kirjoitussuoritusten sisällön on vastattava tehtävänantoja. 

Tehtävänannon vaatima merkkimäärä ja tehtävästä saatavat enimmäispisteet ilmoitetaan tehtäväryhmän 

yhteydessä. Kokelaan kirjoitussuoritusten pituuden tulee olla ohjeiden mukainen. Koejärjestelmä laskee 

merkkimäärän automaattisesti. 

Keskipitkän oppimäärän kielikokeessa pituus on 200–350 merkkiä ilman välilyöntejä ja rivinvaihtoja ja 

laajemman kirjoitustehtävän 400–550 merkkiä.  

Lyhyen oppimäärän kielikokeissa lyhyen kirjoitustehtävän pituus on 160–240 merkkiä ja laajemman 

kirjoitustehtävän 300–450 merkkiä. 

Arvostelu 

Suorituksen arvostelussa painaa eniten viestinnällisyys eli kokelaan kyky välittää viesti annetun 

tehtävänannon pohjalta. Muut kriteerit, joita ovat tehtävänannon noudattaminen ja aiheen käsittely sekä 

kielellinen laajuus ja tarkkuus, tukevat ensisijaisesti viestinnällisyyden perusteella tehtävää 

kokonaisarviointia. 

Kriteerit on määritelty seuraavasti: 

1. Viestinnällisyys: Mitä kokelas on halunnut ilmaista, ja kuinka hän on ilmaisussaan onnistunut? 

2. Tehtävänannon noudattaminen ja aiheen käsittely: Kuinka hyvin kokelas on onnistunut vastaamaan 

tehtävänantoon? Kuinka laajasti kokelas käsittelee annettua tehtävänantoa? 

3. Kielellinen laajuus ja tarkkuus: Kuinka monipuolisesti ja idiomaattisesti kokelas käyttää sanastoa ja 

rakenteita? Kuinka hyvin kokelas hallitsee sanaston ja rakenteiden käytön, ja millaisia virheitä hän 

mahdollisesti tekee? 

MATEMATIIKKA 

KOKEEN RAKENNE 

Sekä pitkän että lyhyen matematiikan kokeessa on kaksi osaa: A-osa ja B-osa. B-osa jakautuu edelleen 

kahteen osaan, jotka merkitään tunnuksin B1 ja B2. Katso huolella, että vastaat oikeaan määrään tehtäviä 

kussakin osiossa. 

TEHTÄVÄVIHKOT 

Sekä pitkän että lyhyen matematiikan kokeessa on kaksi tehtävävihkoa: A-osan tehtävävihko ja B-osan 

tehtävävihko. A-osan vihossa on tehtävänantojen lisäksi jokaisen tehtävän kohdalla tila, johon tehtävän 

ratkaisu kirjoitetaan. Tarvittaessa vastausta voi jatkaa erilliselle puoliarkille. B-osan vihossa on pelkät 

tehtävänannot. 

KOKEEN KULKU 

Kokelaalle annetaan koetilaisuuden alkaessa sekä A-osan että B-osan tehtävävihko ja taulukkokirja. 

Kokelaan on palautettava A-osan tehtävävihko sekä mahdolliset erilliset vastausarkit viimeistään kolmen 



tunnin kuluttua kokeen alkamisesta. Laskimen käyttö ei ole sallittua sinä aikana, kun A-osan tehtävävihko 

on kokelaan hallussa. Kun kokelas palauttaa A-osan tehtävävihkonsa ja mahdolliset erilliset vastausarkit, 

hän saa laskimen. Kun kokelas on saanut laskimen, hän ei saa enää palauttaa A-osan vastauksia. Jos 

lautakunta on myöntänyt kokelaalle lisäaikaa matematiikan kokeen suorittamiseen, lisätään A-osan 

viimeiseen mahdolliseen palautusaikaan puolet myönnetystä lisäajasta. Jos lisäaikaa on myönnetty 

esimerkiksi kaksi tuntia, on A-osa palautettava neljän tunnin ja B-osa kahdeksan tunnin kuluttua kokeen 

alkamisesta. Aika, jolloin kokelas palauttaa A-osan tehtävävihon, ei vaikuta koko kokeen päättymisaikaan. 

Koepaperit 

A-osassa tehtävien ratkaisut kirjoitetaan tehtävävihkoon, mutta vastausta voi tarvittaessa jatkaa 

erillisellä puoliarkilla (A4). Ratkaisuja saa luonnostella konseptipaperille. B-osassa koepapereina käytetään 

kokoarkkeja (A3 taitettuna) ja puoliarkkeja (A4) sekä millimetripaperia.  

Kirjoitusvälineet 

Ratkaisut kirjoitetaan sellaisella lyijykynällä, jonka jälki on vaivattomasti luettavissa. Vain piirroksissa saa 

käyttää värikyniä, ei kuitenkaan punaista. 

Apuvälineet 

Matematiikan kokeessa saa käyttää tavanmukaisten kirjoitus- ja piirustusvälineiden lisäksi 

ylioppilastutkintolautakunnan määräysten mukaisia laskimia ja taulukkokirjoja seuraavasti: A-osassa on 

sallittua käyttää vain taulukkokirjaa. B-osassa on sallittua käyttää sekä laskinta että taulukkokirjaa. Kokelas 

saa tarkastetun laskimensa palautettuaan A-osan tehtävävihkonsa. 

 Laskin 

Matematiikan kokeen B-osassa saa käyttää yhtä tai useampaa laskinta. Kaikki funktio-, graafiset ja 

symboliset laskimet ovat sallittuja. Kokelaan on tyhjennettävä laskimen muisti ennen koetta, ja tarvittaessa 

hänen on selvitettävä tyhjennysmenetelmä tarkastajalle. Epäselvissä tapauksissa laskinta ei hyväksytä. 

Kokeessa ei saa olla mukana laskinten erillisiä käyttöohjeita, lisämuisteja eikä tiedonsiirtoon tarkoitettuja 

välineitä. Kokeen aikana laskinta ei saa lainata toiselta kokelaalta. Koulu voi kuitenkin lainata laskimen, jos 

kokelaan laskin menee epäkuntoon.  

KOETEHTÄVIIN VASTAAMINEN 

Kokelas kirjoittaa A-osan tehtävien ratkaisut tehtävävihkoon ratkaisuille varattuihin kohtiin. Vastausta 

voi tarvittaessa jatkaa erillisellä puoliarkilla. 

B-osassa kokelas kirjoittaa tehtävän 5 vastauksen kokoarkille aloittaen vastauksensa arkin ensimmäiseltä 

sivulta. Jos kokelas ei tee tehtävää 5, kirjoittaa hän kokoarkille vain nimitietonsa. Muut tehtävät 

lasketaan jokainen omalle puoliarkille. Kullekin puoliarkille saa kirjoittaa vain yhden tehtävän ratkaisun. 

Tarvittaessa saman tehtävän käsittelyä voi jatkaa lisäpuoliarkeilla. Mahdolliset kuviot piirretään samalle 

paperille ratkaisun kanssa tai erilliselle millimetripaperille. Kokelas jättää arvosteltavaksi tarkoitetut 

lopulliset ratkaisut selvästi ja siististi kirjoitettuina. Kokelas laittaa A-osassa mahdolliset lisäpuoliarkit A-osan 

tehtävävihon väliin ja B-osassa puoliarkit kokoarkin väliin tehtävien numeroiden mukaisessa järjestyksessä. 

Kokelaan on selvästi yliviivattava koetilanteessa ne suoritukset, joita hän ei halua arvosteltaviksi. Myös 

suoritusten luonnosteluun käytetyt paperit on yliviivattava. 

• Kokelas voi jo ennen laskimen saamista perehtyä myös B-osan tehtäviin ja ratkaista niitä. 

• Kokeen kokonaispituus on 6 tuntia. 



• Taulukkokirjaa saa käyttää koko kokeen ajan. 

• Kaikki tehtävät ovat 6 pisteen arvoisia. 

Matematiikan (ja reaalin) kokeissa saa käyttää apuvälineinä laskinta, viivoitinta, harppia, astelevyä yms. ja 

YTL:n hyväksymiä taulukoita. Välineiden lainaaminen toisilta on koetilaisuudessa kielletty. Taulukkokirjat ja 

laskimet on kokelaan nimellä varustettuina jätettävä koulusihteerille viimeistään 2 arkipäivää ennen 

koetta klo 12.00 mennessä.  

REAALIAINEET 

Luo huolella reaaliaineiden (ja kaikkien muidenkin) ainekohtaiset ohjeet 

ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta osoitteesta 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-ylioppilastutkinto/digitaalisten-kokeiden-

kuvaukset 

Suorituksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin näkökohtiin. 

Kypsyyttä osoittavat esimerkiksi: 

- Asioiden käsittely ilmentää tietojen ja taitojen itsenäistä hallintaa ja kykyä niiden soveltamiseen. 

- Vastaus osoittaa monipuolisia ja kehittyneitä tiedonkäsittelytaitoja. 

- Tehtävän kannalta olennaisia tietoja on riittävästi. 

- Kokonaisuus on jäsennelty ja asiasisällöltään johdonmukainen. 

- Syitä ja seurauksia tarkastellaan asianmukaisesti eri näkökulmista. 

- Esitetyt väitteet perustellaan selkeästi. 

- Tehtäviin liittyviä aineistoja käytetään tarkoituksenmukaisesti. 

- Esitetyt tiedot asetetaan laajempiin asiayhteyksiin. 

- Erityisesti pohdiskelua edellyttävissä tehtävissä erotetaan tosiasiat, perustellut kannanotot ja 

 mielipiteet. 

- Annettuja työkaluja on käytetty tarkoituksenmukaisesti. 

Matemaattista käsittelyä edellyttävissä tehtävissä suureyhtälöt ja kaavat on perusteltava tavalla, joka 

osoittaa kokelaan hahmottaneen tilanteen oikein ja soveltaneen ratkaisussaan asianmukaista periaatetta 

tai lakia. 

Suorituksen arvoa alentavat esimerkiksi: 

- Suorituksessa on selviä asiavirheitä. 

- Ajatukset on ilmaistu epäselvästi tai epätarkasti. 

- Esitetyt tiedot osoittavat, että kokelas on käsittänyt tehtävän väärin, tai ne ovat muuten tehtä- 

 vänannon kannalta epäolennaisia; vastauksen pituus ja detaljien määrä eivät sinänsä ole ansioita. 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-ylioppilastutkinto/digitaalisten-kokeiden-kuvaukset
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-ylioppilastutkinto/digitaalisten-kokeiden-kuvaukset


- Vastaus rakentuu pelkästään mielipiteiden varaan. 

- Suorituksessa toistetaan samoja asioita. 

Yleisten arvosteluperusteiden lisäksi painotetaan kunkin reaaliaineen luonteen mukaista esitystapaa 

ja kielenkäytön täsmällisyyttä. 

Apuvälineitä saa käyttää fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa ja niitä koskevat säännöt löytyvät 

matematiikan kokeen esittelyn yhteydessä. 

SUULLISET KUULUSTELUT ENNEN YO-KIRJOITUKSIA (tentit), vain keväisin 

Opiskelija voi (ja hänen kannattaa) suorittaa suullisia kuulusteluja aineissa, joihin hän on ilmoittautunut 

ylioppilastutkinnossa. Lisäksi hän voi yo-kirjoitusten jälkeen osallistua suullisiin ns. korotuskuulusteluihin. 

Hyväksyttyä kuulustelua ei yleensä saa uusia. 

Kuulustelu kestää yleensä enintään kolme tuntia ja siihen voi kuulua kirjallinen osa. Kuulustelu koskee 

lukion koko oppimäärää, mutta sitä voidaan tarpeen tullen painottaa siten, että joidenkin kurssien osuus on 

muita laajempi. Kuulustelussa voi korottaa abitodistuksen alustavaa päättöarvosanaa. Korotusyrityksestä 

pitää ilmoittautumisen yhteydessä mainita opettajalle. 

Kirjallisiin kuulusteluihin ja mahdolliseen arvosanan korotuskuulusteluun ilmoittaudutaan koulun antaman 

ohjeen mukaan. 

LISÄTIETOA 

Ilmoitustaululta, lukion kotisivulta sekä ylioppilastutkintolautakunnan kotisivulta 


