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Ylioppilaskirjoitussuunnitelma 

 Mihin kokeisiin osallistut? 

 

 Mihin kokeisiin osallistut syksyllä? 

 

 Mihin kokeisiin osallistut keväällä? 

 

 Oma yo-suunnitelma tehdään Wilmaan ”Opintojen 

suunnittelu ja seuranta” –lomakkeelle 

 Tarkista ja päivitä oma suunnitelmasi! 



Yo-suunnitelmassa huomioitavia 

asioita 
 Osallistumisoikeus: Voit osallistua yo-kokeeseen vasta sen 

jälkeen, kun ko. aineen pakolliset kurssit on suoritettu 

 

 Päällekkäiset reaaliaineet: Jos kirjoitat useamman 
reaaliaineen, tarkista, ovatko ne samana koepäivänä 

 

 Kirjoita syksyllä enintään 1-2 ainetta, loput keväällä 

 

 Abistatus: saat aloittaa kirjoitukset, kun opintosi ovat edenneet 
riittävästi 



Abistatus: milloin yo-kirjoitukset 

saa aloittaa? 
 Saat ilmoittautua syksyn yo-kirjoituksiin, kun seuraavat ehdot 

täyttyvät 

 Sinulla on 2. vuoden lopulla realistisen suunnitelman mukaan 
suoritettuna vähintään 60 kurssia 

 Mikä on tämänhetkinen kurssimääräsi? 

 Olet suorittanut hyväksytysti pakollisista kielistä (ÄI / S2, EN, RU) ja 
matematiikasta kustakin aineesta vähintään puolet pakollisista 
kursseista 

 Sinulla on osallistumisoikeus kirjoitettaviin aineisiin 

 

 Mitä jos ehdot eivät täyty? Tilanteestasi riippuen: 

 Saat aloittaa kirjoitukset vasta myöhemmin 

 TAI: teet ehdollisen ilmoittautumisen 



Miten yo-kirjoituksiin 

ilmoittaudutaan? 
1) Tee yo-suunnitelmasi Wilmaan (Opintojen suunnittelu ja seuranta) 

2) Täytä sitova ilmoittautumislomake Wilmassa syksyn yo-kirjoitusten 

osalta (Yo-tutkinto, SITOVA ilmoittautuminen) 

3) Tule opolle: Lomakkeen tarkistaminen, tulostaminen ja allekirjoittaminen 

 

 Ilmoittautumisaika on pe 22.4.2016-to 19.5.2016 

 Täytä lomakkeet valmiiksi huolella 

 Tule opon luo välitunnilla, hyppytunnilla tai koulupäivän ulkopuolella, ei 

tunneilla! 

 Varaudu jonottamaan 

 Älä jätä ilmoittautumista viime tippaan 





Syksyn yo-kirjoitusten 

aikataulut 
 Koepäivät YTL:n sivuilla: 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/ai

kataulut/13-aikataulut/282-syksyn-2016-koepaivat 

 

 Syksyn yo-kirjoitukset ovat samaan aikaan 1. 

opiskelujakson ja koeviikon kanssa 

 Suunnittele ajankäyttösi! 
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Miten yo-kokeessa toimitaan? 

 Infotilaisuus yo-kokeiden käytännön järjestelyistä 

pidetään syksyllä ennen yo-kirjoitusten alkamista 



Erityisjärjestelyt 

 Hoida vaaditut lausunnot kuntoon hyvissä ajoin 

erityisopettajan kanssa! 

 Lausunto lukivaikeudesta 

 Vieraskielisyystodistus 

 

 Harjoittele erityisjärjestelyjen käyttämistä jo koeviikoilla 



Lopuksi 

 Kerro aineenopettajalle yo-suunnitelmastasi ja pyydä 

vinkkejä valmistautumiseen 

 

 Jos sinulla on kysyttävää tai haluat vielä miettiä yo-

suunnitelmaasi, varaa aika opolta! 

 

 

 


