
Tervetuloa vanhempainiltaan

Rehtorin puheenvuoro

Wilma-tunnuksista

Abivuosi ja ylioppilaskirjoitukset

Erityisjärjestelyt ylioppilaskokeissa

Korkea-asteen opintoihin valinta

Opiskelijoiden terveiset huoltajille

Tallennamme tilaisuuden,

linkki tallenteeseen jaetaan myöhemmin Wilmassa.

Tervetuloa!

Tarkistathan, että mikrofonisi 

ja kamerasi ovat pois päältä.

Chat toimii koko illan, lisäksi 

puheenvuoroja voi pyytää 

viittaamalla tai chatissa.



Täysi-ikäiseksi tulo lukioaikana

Huoltajien Wilma-tunnukset

➢ Poissaolojen selvitys ja opintojen seuraaminen

➢ 18-vuotiaalla lukion opiskelijalla on oikeus poistaa huoltajiensa 
Wilman käyttöoikeus. Opiskelijan on itse henkilökohtaisesti käytävä 

kansliassa hoitamassa asia. Huoltajien oikeudet eivät siis poistu 

Kangasalan lukion käytänteiden mukaan automaattisesti 18 vuotta 

täyttäneen opiskelijan kohdalla. Näin menetellen vältämme 

epäselvyydet ja vähennämme turhaa toimistotyötä.



Lukiosta 

valmistuminen
 Opintopisteiden määrä 2.VUODEN JÄLKEEN n. 
120 (3-vuotiset), kun oppimäärä 150 
opintopistettä.

Abivuonna opiskellaan pääasiassa jaksot 1 - 3 
(30-40 opintopistettä)

AINEKOHTAINEN OPPIMÄÄRÄ VS. HYLÄTTYJEN 
OPINTOPISTEIDEN MAKSIMIMÄÄRÄT

•Valtakunnallisissa pakollisissa ja syventävissä
kursseissa/opintojaksoissa on ainekohtaisesti
rajoitettu hylättyjen suoritusten enimmäismäärä
suhteessa opiskelijan valitsemaan aineen
oppimäärään seuraavasti (LOPS2021)

• 2 - 5 opintopistettä: 0 hylättyä opintopistettä

• 6 - 11 opintopistettä: 2 hylättyä opintopistettä

• 12 - 17 opintopistettä: 4 hylättyä opintopistettä

• 18 - opintopistettä: 6 hylättyä opintopistettä

ABIVUODEN KULKU

 syksyn yo-kirjoitukset, preliminäärit, 
penkkarit, kevään ylioppilaskirjoitukset, 
hakeminen jatko-opintoihin



Ylioppilastutkinto

Tuleeko sinusta ylioppilas, testaa itse! 

https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi



Tutkintoon ilmoittautuminen

• Ilmoittautuessasi ylioppilastutkintoon noudata lukion 

antamia määräaikoja

• Kevään tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään 1.12.

• Ilmoittautumistiedot toimitetaan lukion rehtorille 

kirjallisena lukion hyväksymällä tavalla

• Ilmoittautuminen on sitova

• Voit hakea muutosta ilmoittautumistietoihisi sairauden tai muun 

erityisen painavan syyn takia.

• Voit kirjallisesti peruuttaa rehtorin hyväksymän ilmoittautumisesi 

kevään tutkintoon viimeistään 1.12.



Tutkinnon maksuttomuus

• Maksuttomuus koskee pääasiassa niitä opiskelijoita, jotka 
aloittavat lukion syksyllä 2021 tai myöhemmin (2005 tai 
myöhemmin syntyneet)

• Kokelas voi ilmoittautua maksuttomasti viiteen 
ensimmäiseen kokeeseen

• Maksuttomuus koskee myös viiden ensimmäisen kokeen hylättyjä 
uusintoja ellei koetta ole hylätty:

• koska kokelas on jättänyt saapumatta koetilaisuuteen

• koska kokelas ei ole jättänyt koesuoritusta arvosteltavaksi

• vilpin tai koetilaisuuden järjestyksen häiritsemisen vuoksi



Ylioppilastutkinnon suorittaminen

• Kokeet suoritetaan enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana

• Uusia kokeita voi lisätä vain ensimmäisen kolmen peräkkäisen 

tutkintokerran aikana

• Painava syy voi pidentää tutkinnon suorittamista 1-2 tutkintokertaa



Hylätyn kokeen uusiminen

• Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien kolmen 

tutkintokerran aikana

• Hylätystä kokeesta ei tule merkintää todistukseen

• Hylätty arvosana kuitenkin merkitään todistukseen, jos tutkinto 

hyväksytään kompensaatiolla ts. hylätyn arvosanan estämättä

• Tutkinnon valmistuttua hylättyä koetta voi uusia rajattomasti

• Hylättyä koetta uusittaessa kokeen vaativuus on mahdollista vaihtaa 

lyhyeen oppimäärään, kunhan tutkinnon kokeisiin sisältyy vaadittava 

pitkän oppimäärän koe

• Jos tutkintoon vaadittavaan suoritukseen ei ole saada hyväksyttyä 

arvosanaa kolmannellakaan uusimiskerralla, tutkinto on aloitettava 

uudelleen



Kokeiden arvostelu ja julkaisu
• Kokeista annettavat arvosanat:

• Laudatur L

• Eximia cum laude approbatur E

• Magna cum laude approbatur M

• Cum laude approbatur C

• Lubenter approbatur B

• Approbatur A

• Improbatur I

• Alustava arvostelu lukioissa, lopullinen arvostelu lautakunnassa

• Ainekohtaiset pisterajat vaihtelevat vuosittain, SYK-pisteet

• Kevään tulokset julkaistaan viimeistään 25.5. lautakunnan verkkopalvelussa (Koski)

• Oikaisuvaatimus tehtävä kahden viikon kuluessa



Kompensaatio

• Kompensaatiossa otetaan huomioon muiden 

ylioppilastutkintotodistukseen tulevien kokeiden 

arvosanat.

• Keväällä 2022 tai sen jälkeen aloitetuissa tutkinnoissa otetaan 

huomioon vain tutkintoon vaadittavissa kokeissa saadut hyväksytyt 

arvosanat

• Keskeytynyttä koetta ei kompensoida

• ts. äidinkielessä suoritus sekä lukutaidon että kirjoitustaidon 

kokeesta

• ABBA-rivillä (K2022) tutkinto on kompensoitavissa 

valmiiksi, vaikka viides aine olisi improbatur





Kevään kokeisiin haettava 30.11

mennessä,

syksyn kokeisiin 30.4 mennessä

Koesuoritusta heikentävä syy voidaan ottaa huomioon myös 

arvioinnissa, hylätyn koetuloksen tilanteessa



Ilman lautakunnan erillistä lupaa kokelaalla 

saa olla tarvittaessa käytössään

• resepti- ja käsikauppalääkkeitä

• sairauden hoidossa välttämättömiä välineitä

• vammaisuuden edellyttämät tavanomaiset 
apuvälineet

• suurennuslasi, lisävalaisin tai värillinen viivain tai 

kalvo

• korvatulpat tai kuulosuojaimet (huom. ei bluetooth!)





Pääsykokeet 

alakohtaisia:

korostuu mahdollisesti 

aiheeseen viittaavan 
lukioaineen / aineiden 

osaaminen sekä 

aineiston käsittely ja 

luetunymmärtäminen



Pääsykokeessa

edellytyksenä 

osaaminen 

äidinkielessä, 
matematiikassa ja 

englannissa sekä 

alakohtaisesti 

tarkennetuissa 

osiossa



Muutama ajatus ja huomio
 Ylioppilaskokeeseen ja valintakokeeseen kannattaa valmistautua. Tiedot 

todistusvalinnan tuloksista tulevat hyvin lähellä valintakoetta, joten hakija ei voi 

jäädä odottamaan tuloksia ja vasta sitten aloittaa valmistautumista.

 Todistusvalinnan pisterajoissa voi olla vuosittain isojakin heilahduksia. Näin 

kävi esimerkiksi kasvatustieteessä keväällä 2022. Joissain koulutusohjelmissa 

todistusvalinnan raja nousi jopa 20 pistettä edelliseen kevääseen verrattuna. 

Tämän johdosta moni hakija jäi ilman opiskelupaikkaa, koska ei ollut 

valmistautunut osallistumaan valintakokeeseen.

 Joillakin aloilla, esim. lääketieteen koulutuksissa, psykologiassa ja 

oikeustieteessä todistusvalinta on rajattu ainoastaan ensikertalaisille hakijoille.

Näillä aloilla aiemmin tutkinnon suorittaneet ja alanvaihtajat voivat saada 

opiskelupaikan vain pääsykokeen kautta.

 Todistusvalinnan uusi pisteytystaulukko otetaan käyttöön 2026.



Apua, kotonani on (pian) abi!

Oppiainetuki

 Tukiopetus ja
kertauskurssit omassa
koulussa

 Kertauskurssit kesä/
lukulomalla (esim. 
Tampereen kesäyliopisto
Abi- ja lukiolaiskurssit -
Tampereen kesayliopisto)

 Materiaalia/
opintojaksoja etänä esim. 
Aikuislukiot

Opiskelutaitotuki

 Kalenterointi

 Suunnittelu / ennakointi

 Tehokkaat opiskelutavat

 --> ohjaus aineenopettajlta, 
opolta, erityisopettajalta
edelleen ennen lukulomaa

Hyvinvoinnin tuki

Jaksamisen tukeminen

Stressin hallinta

Motivaation ylläpitäminen

• resurssit

• voimavarat

• suunta

• tunne osaamisesta

--> koululla/koulun 

tukihenkilöt

kodin ja koulun yhteistyö

RSMP-

motivaatio-

profiili



Linkkejä

• Ylioppilastutkintolautakunta

• Tiedote kokelaille kevät 2023

• Digitaalinen ylioppilaskoe - ohje kokelaille 

• Tutkintomaksut

• Kevään 2023 koepäivät

• ILMO työkalu: testaa, onko tutkinto koostettu oikein

• YLE Abitreenit - aiempia YO-kokeita vastauksineen, harjoituksia aineittan jne.

• Abiturientin ohjeet koulun kotisivuilla

• Lukiolaiskurssit esim. Tampereen kesäyliopisto



Opiskelijoiden terveisiä

"Kotona on kivaa, kun..."

saa levätä ja latautua on siistiä, 

hiljaista, hyvää 

ruokaa, saunapäivä

saa olla 

vapaasti perheen kanssa 

tai 

yksin omassa rauhassa

ei ole läksyjä, saa 

nukkua

on omaa aikaa ja voi 

toimia itsenäisestikin

saa vaan olla ja maata

Jutellaan mitä 

on koulussa 

käynyt/tehty

on hyvä meininki 

ja ollaan yhdessä

saa tehdä 

sellaisia asioita mistä 

tykkää eikä tarvitse 

miettiä koulua

AJATUKSIA LUKIO-

OPINNOISTA:

PALJON TUNNISTETTUA 

STRESSIÄ:
KIRJOITUKSET

kun ei luoda paineita 

koulusta



Kiitos, kun olit mukana!
Kysymyksiä?


