
Sipoon lukio
Ylioppilasilta 01.09.2021

2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoiden 

huoltajille



Illan ohjelma

1. Aloituspuheenvuoro (rehtori Satu Skogster)

2. Opiskeluhuolto Enterissä (psykologi Rauni Pääkkönen ja kuraattori
Hanna Kankaanpää)

3. Koronainfoa (apulaisrehtori Jani Rämäkkö)

4. Yo-kirjoitusasioita ja aikatauluja (opinto-ohjaaja Milla Tyynismaa)

5. Katsaus reaaliaineiden kirjoittamiseen (tiimivastaava Riikka Suutala)

6. Katsaus kielten kirjoittamiseen (tiimivastaava Eero Jussila)

7. Katsaus matemaattisten aineiden kirjoittamiseen (tiimivastaava Jani 
Rämäkkö)

8. Katsaus äidinkielen kirjoittamiseen (tiimivastaava Henna Mannonen)

9. Kysymyksiä ja keskustelua



Lukio 

muutoksessa

 Uusi lukiolaki 10.8.2018

 Uusi opetussuunnitelma (LOPS) syksystä
2021

 Oppivelvollisuuden piteneminen vuonna
2005 syntyneistä

 maksuttomuus

 YO-tutkinnon muutokset

 mm. painottuminen
korkeakouluvalinnoissa

 Koronatilanne

 Ydintehtävä ei muutu: 

 Opiskelijan opettaminen, oppiminen
keskiössä

 Koulun osuus opiskelijan
hyvinvoinnissa ja koulu osana hyvän
arjen rakenteita



Miten pitää meihin yhteyttä

• Wilma

• Yhteydenotto ryhmänohjaajaan, opettajiin tai 
OPOon

Alaikäisten osalta huoltaja 
ilmoittaa edelleen

• Vastuu siirtyy opiskelijalle

• Vaitiolovelvollisuus koulun suunnalta

• On hyvä valmistella tätä

Monet täysi-ikäistyvät

Toivomme, että 
vanhemmat ovat 

yhteydessä, jos pohtivat 
jotain. 



Opiskeluhuolto



Koronainfo



Lähtökohta

➢ Opetus on lähiopetusta

➢ Sairaana ei tulla kouluun

➢ Opetusta voi seurata kotoa etänä web-kameran avulla, jos olo sen sallii. 
➢ Ei ole etäopetusta, mutta mahdollistaa kuunteluoppilaana olemisen.

➢ Ei korvaa lähiopetusta eikä vastaa sitä. Vanhempien ilmoitus poissaolosta tarvitaan edelleen.

➢ Opiskelijan oma vastuu korostuu!



Tartuntojen ehkäisemiseksi...

➢ Kasvosuojainten käyttö
➢ Vahva suositus

➢ Käsien pesu
➢ Muistutellaan opiskelijoita tästä

➢ käsidesiä on luokissa, käytävillä, ruokalassa…

➢ Yskimis- ja aivastamishygienia
➢ Käytetään mieluiten nenäliinaa ja peitä sillä kasvosi. Heitetään liina sen jälkeen pois. Liinan

puuttuessa, yskitään tai aivastetaan hihaan. Pestään aina myös kädet!

➢ Omat tavarat (tietokoneet, välineet, ei lainailua, kyniä yms.)



Sairastuminen ja ylioppilaskokeet

➢ ”Jos kokelas sairastuu, omasta ja muiden terveydestä huolehtiminen on ensisijaista. Kokeiden 

suorittaminen siirtyy myöhempään ajankohtaan, mutta suomalaisessa koulutuksessa ei ole umpiperiä. 

Vaikka tutkinnon valmiiksi saaminen tai jatko-opintoihin siirtyminen ehkä viivästyy, kokelas voi tänä 

aikana täsmentää suunnitelmiaan ja suorittaa ylioppilastutkinnon kokeita seuraavilla 

tutkintokerroilla.” (Ylioppilastutkontolautakunta)

➢ Jos kokelaalla on todettu koronavirustartunta, hänet on määrätty eristykseen tai karanteeniin, tai 

mikäli hänellä on muuten koronavirustartuntaan soveltuvia oireita ei kokelas voi osallistua 

ylioppilaskokeeseen.

➢ Kokelas hakeutuu oireisena koronavirustesteihin ja karanteenissa ollessaan noudattaa 

terveysviranomaisten ohjeistuksia

➢ Kokelas voi hakea ylioppilaskokeen ilmoittautumisen mitätöintiä kahden viikon kuluessa 

koepäivästä (ks. https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirus-hakemukset)

https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirus-hakemukset


2. ja 3. vuosikurssien 

vanhempainilta ke

1.9.2021

Ylioppilastutkinto

ja valmistuminen

Milla Tyynismaa, opinto-ohjaaja
milla.tyynismaa@sipoo.fi 
Puh. 040 1914469

mailto:tuija.ilmivalta@sipoo.fi


Ylioppilastutkinto

Yo-tutkinnon rakenne

neljä pakollista koetta seuraavasti

• Kaikille pakollinen koe: äidinkieli/S2

• Lisäksi valittava 3 koetta seuraavista:

• Toinen kotimainen (RUA tai RUB)

• Vieras kieli (useinENA)

• Matematiikka (MAA tai MAB)

• Yksi reaali

• Yhden kokeen oltava pitkän oppimäärän mukainen

• Tutkintoon voi kuulua ylimääräisiä aineita

• Kirjoitettavia aineita on viisi, jos yo-tutkinto alkaa keväällä 2022



Yo-tutkinnon hajauttaminen

• Tutkinnon voi hajauttaa kolmelle  

peräkkäiselle tutkintokerralle,

esim.

S2021 K2022 S2022

• Tutkinto alkaa, kun opiskelija ilmoittautuu  

ensimmäiseen kokeeseen



Osallistumisoikeus

• oppiaineen pakolliset kurssit opiskeltava ennenkoetta

• jos vieraan kielen koe perustuu oppimäärään, jossa ei ole pakollisia  kursseja, lukion 

oppimäärää suorittava voi osallistua kokeeseen  opiskeltuaan kolme lukiokurssia.

➢ Kaikki kokeet laaditaan pakollisten ja syventävien kurssien

 pohjalta, oppiainerajat ylittäviä tehtäviä

➢ yleisohje on, että kannattaa opiskella kirjoitettavasta aineesta kaikki  mahdolliset kurssit, 

myös koulukohtaisia kursseja



Ilmoittautuminen

• tutkinto alkaa, kun ensimmäisen kerran ilmoittautuu  

pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen

• sitova ilmoittautuminen kevään 2022 tutkintoon  

marras-/joulukuussa ja syksyn 2022 tutkintoon  

touko-/kesäkuussa

• Ilmoittautumisen voi perua ylioppilaslautakunnalta vain  

hyvin pätevästä syystä



Tutkintomaksut

• perusmaksu (14€) + koemaksu 28€/koe

• lasku lähetetään kotiin

• Todistuksen antaminen edellyttää, että tutkintokertoihin  

ja kokeisiin osallistumisesta säädetyt maksut on  

suoritettu. (L 672/2005, 12 §)



Arviointi ja tutkinnon tulokset

I = improbatur (hylätty)

A = approbatur

B = lubenter approbatur

C = cum laude approbatur

M = magna cum laude approbatur

E = eximia cum laude approbatur

L = laudatur

• aineenopettaja tarkistaa kokeen alustavasti koululla

• lopullisen arvostelun suorittaa ylioppilastutkintolautakunta

• pisterajat määräytyvät joka vuosi erikseen suorituksen tason mukaan

• jos suoritusta on heikentänyt jokin erityisen painava peruste, voi lautakunta tämän  

huomioida

• kevään tutkinnon tulokset lähetetään lukiolle viimeistään 25. toukokuuta, syksyn  

tutkinnon tulokset viimeistään 23. marraskuuta. Tulokset saadaan ilmoittaa  

kokelaille heti (ilmoitetaan Wilmassa), kun ne ovat saapuneet lukioon.



Kokeen uusiminen syksystä 2019  

alkaen

Hylätty koe (I):

• Hylätyn kokeen saa uusia tutkinnon ollessa kesken kolme kertaa koetta välittömästi  
seuraavien kolmen tutkintokerran aikana

• Esim. kokelas, joka saa kokeesta hylätyn arvosanan ensimmäisen kerran syksyllä 2021, saa  
uusia kokeen keväällä 2022, syksyllä 2022 ja keväällä 2023

• Tutkinnon valmistumisen (=ylioppilas) jälkeen hylättyä koetta voi uusia  
rajoituksetta

Hyväksytty koe (A, B, C, M, E, (L)):

• kokeen saa uusia rajoituksetta



Kompensaatio

Vaatimus

kompensaatioon

12 pist.

14 pist.

16 pist.

18 pist.

Ylioppilastutkintotodistuksen voi saada ns.  

kompensaation kautta, vaikka yhdessä pakollisessa  

kokeessa on hylätty arvosana (I) seuraavasti:
• kompensaatiossa pisteitä annetaan

I+

I

I-

I=

muista arvosanoista:

▪ L = 7 E = 6 M = 5

▪ C = 4 B = 3 A = 2

• ylimääräiset kokeet auttavat  

kompensaatiopisteiden keruussa

• kompensoidun hylätyn kokeen saa  

uusia rajoituksetta, kun yo-tutkinto  

on hyväksytysti suoritettu

• tutkintoa täydentämällä ei voi

kompensoida hylättyä koetta

• kompensaatio tehdään  

automaattisesti, ellei toisin  

kirjallisesti anota

Hylätyn  
arvosanan  

taso



Erityisjärjestelyt

• kuulovamma, lukihäiriö, sairaus, vamma ja vieraskielisyys voidaan  

huomioida ylioppilastutkinnossa, jos kokelas tai hänen huoltajansa näin  

haluaa

• lukiolla tehdään erityisjärjestelyhakemus ja lisäksi tarvitaan selvitys ja/tai  

lausuntoja tilanteen mukaan (esim. erikoislääkärin lausunto,  

erityisopettajan lausunto, opettajien lausunnot)

• erityisjärjestelyjä haetaan, kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran  

kirjoituksiin

• Syksyn tutkinnon osalta 30.4. mennessä

• Kevään tutkinnon osalta 30.11. mennessä

https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/erityisjarjestelyt


Digitaalinen yo-tutkinto

• Syksyn yo-kokeet järjestetään Nikkilän sydämen liikuntasalissa,  

Iso Kylätie 12, yhdessä Sibbo Gymnasiumin kanssa

• Kaikki kokeet ovat sähköisiä

• Kokeet kestävät kuusi tuntia ja alkavat klo 9.00 mutta paikalla pitää olla

viimeistään klo 8.15

> Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12.00

> lisäajan kanssa koeaika on kahdeksan tuntia



Digitaalinen yo-tutkinto

• Jokaisella sähköiseen kokeeseen osallistuvalla on oltava kokeessa oma  

kannettava tietokone ja siihen sopivat riittävän laadukkaat kuulokkeet eli  

sellaiset, joista kuunneltavat äänet kuuluvat mahdollisimman vaimeasti  

ympäristöön.

• Kokeen aikana käyttää seuraavia lisälaitteita: 

• langallista näppäimistöä

• langallista hiirtä tai muuta osoitintyökalua. 

• Kuulokkeiden tai muiden lisälaitteiden osalta ei riitä, että niitä pystyy 

käyttämään langallisesti, vaan langatonta mahdollisuutta niissä ei saa 

olla. 

• Näytönsuoja on  pakollinen. Laturi mukaan. Sähköisessä kokeessa saa 

käyttää valmiiksi  painettuja konseptipapereita luonnosteluun.

• Koneen päivitykset tehdään valmiiksi KOTONA ennen koetilaan saapumista



Syksyn 2021 koepäivät

• Ylioppilastutkinto.fi: koepäivät

• Syksyn kirjoittajilla yo-kokeet, 1. jakson kurssit ja koeviikko päällekkäin

• Kokeet alkavat 13.9. ja päättyvät 29.9 (jakso 1)

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat


Kevään 2022 koepäivät

• Kokeet alkavat 15.3. ja päättyvät 1.4. (jakso 4)

• Keväällä 2022 valmistuvien abien lukuloma alkaa 9.2.

• Kakkosilla ei lukulomaa, jos kirjoitukset alkavat 2. 

vuoden  keväällä



• Kokelas on itse vastuussa, että on selvillä  

yo-tutkintoon liittyvistä määräyksistä ja yo

-kokeiden suoritusohjeista ja noudattaa  

niitä > ylioppilastutkinto.fi

https://www.ylioppilastutkinto.fi/


Valmistuminen

• Lukion päättötodistus:

✓ Vähintään 75 kurssia on suoritettu seuraavasti:

✓ Pakollisia kursseja 47-52 riippuen matematiikan ja ruotsin opintojen tasosta

✓ Valtakunnallisia syventäviä vähintään 10 kurssia

✓ Oppimäärässä ei ole liikaa nelosia (”nelossääntö”)

✓ Keväällä 2022 valmistuvien oppimäärän oltava valmis 29.4.2022

• Ylioppilastutkintotodistus

✓ Kun lukion oppimäärä 75 kurssia on suoritettu

✓ Kun kokelas on hyväksytysti suorittanut tutkintoon kuuluvat pakolliset kokeet

(huom! Kompensaatio)



Jatko-opinnot

Yliopistojen todistusvalinnan pistetaulukot (opintopolku)

Ammattikorkeakoulujen todistusvalinnan pistetaulukot 

(opintopolku)

Opintopolku

JATKO-OPINTOINFO ABIEN VANHEMMILLE 

TORSTAINA13.1.2022 KLO 18.00

https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-2020/
https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/ammattikorkeakoulujen-todistusvalinnassa-kaytettavat-pisteytysmallit/
http://www.opintopolku.fi/


Lisätietoa:

http://sipoonlukio.fi/

www.ylioppilastutkinto.fi

http://oppiminen.yle.fi/abitreenit/oppiaineet-yo-kokeet (vanhoja yo-

kokeita)

www.opintopolku.fi (tietoa jatko-opinnoista, yhteishaku, opiskelupaikan  

vastaanottaminen ym.)

http://sipoonlukio.fi/
http://www.ylioppilastutkinto.fi/
http://oppiminen.yle.fi/abitreenit/oppiaineet-yo-kokeet
http://www.opintopolku.fi/


Tiimivastaavien terveiset yo-

kirjoituksiin valmistautuville



Reaaliaineet

(BI, GE, FI, PS, 

YH, UE, ET, TE)

“Aivan aluksi tuli ymmärtää se psykologinen
fakta, että menestyminen on kaikkien ihmisten
ulottuvilla.” Saara Kukkonen, laudatur
psykologian ainereaalista

Tärkeitä seikkoja reaalikokeessa onnistumisen
kannalta:

 motivaatio

 opiskelun aikataulutus ja 
suunnitelmallisuus

 kirjoittamisen harjoittelu, jotta
muodostuu sisäinen malli yo-kokeen
vaatimuksista

 on aktiivisesti omaan opettajaansa
yhteydessä ja pyytää apua asioissa, jotka
kokee haastavina

 ahkeruus ja sinnikkyys, kyse ei siis ole 
mistään synnynnäisestä älykkyydestä tai 
neroudesta, vaan “istumalihaksista”

 luotettavan median seuraaminen, jolloin
on kärryillä ajankohtaisista ilmiöistä, 
mikä puolestaan auttaa syventämään
omaa osaamista yo-kokeessa



Kielet (ENA, ENC, PC, RUA, RUB)

➢ kielelle altistuminen kaikin keinoin myös kouluajan ulkopuolella

➢ Abitreenit + harrastuksiin liittyvät nettisivut + Youtube + some…

➢ omiin heikkouksiin keskittyminen: onko eniten parannettavaa 

➢ luetun ymmärtämisessä

➢ kuullun ymmärtämisessä

➢ sanastossa

➢ rakenteissa

➢ kirjoitelmassa eli tekstin tuottamisessa

➢ ajankäyttö kokeessa; prelissä harjoitellaan!

https://yle.fi/aihe/abitreenit


Matematiikka

➢ Harjoittele, harjoittele ja harjoittele

➢ osaamisen vahvistaminen (pelkät kotitehtävät eivät riitä)

➢ sovellusten käyttö

➢ vanhat yo:t ja koetilanteen simulointi

➢ kertauskurssit, omakohtainen harjoittelu

➢ Vastausten perustelu ja johdonmukaisuus, sekä ohjeiden lukeminen

➢ Omien heikkouksien tunnistaminen

➢ Tuen hakeminen (mm. matikkapaja)



Äidinkieli ja 

kirjallisuus

kaksi erillistä koetta: lukutaidon koe ja 
kirjoitustaidon koe

valmistautumisessa monipuolinen lukeminen 
tärkeintä; myös teorian opiskelu kannattaa

abikursseilla paljon kirjoittamisen 
harjoittelua

mahdollisuus myös saada lisätukea

loppukiri aloitettava riittävän ajoissa



Kysymyksiä ja 

keskustelua

Ylioppilasilta 01.09.2021

2. ja 3. vuosikurssin

opiskelijoiden huoltajille

- Opiskelutekniikkapajojen järjestäminen?

toivottu tuki 1. vuoden etäopiskelun jälkeen 

(mm. ajanhallinta, lukusuunnitelman teko, esseen

kirjoittaminen ja rakenne yms.)



Sipoon lukio
Ylioppilasilta 01.09.2021

2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoiden 

huoltajille


