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Tutkinnon suorittamisaika

kevät kevätsyksy syksy kevät

• tutkinnon kokeet järjestetään samanaikaisesti kaksi kertaa vuodessa
• tutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana
• hylätyn kokeen voit kuitenkin uusia kolmena välittömästi seuraavana kertana
• poikkeus: sairaus, päätoiminen opiskelu ulkomailla, muu painava syy

2. lukuvuosi 3. lukuvuosi

• mieti tarkkaan oma yo-suunnitelmasi ja tutkinnon aloitus
• mikäli lukion opintosi venyvät yli kolmeen vuoteen voi aika loppua kesken
• jos määräaika kuluu umpeen tai et selviydy kolmannellakaan 

uusimiskerralla, sinun on suoritettava tutkinto uudelleen



Ylioppilastutkinnon rakenne 2019-2021
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Ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan on suoritettava vähintään neljä koetta. 
Äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen lisäksi tutkintoon on sisällyttävä opiskelijan valinnan mukaan 
vähintään kolme koetta neljän kokeen ryhmästä:
• matematiikka
• toinen kotimainen kieli
• vieras kieli
• reaaliaineen koe

Tutkintoon on sisällyttävä 
vähintään yksi vaativampi koe:
• pitkä matematiikka
• vieras kieli
• toinen kotimainen kieli
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Reaaliaineiden kokeita voit suorittaa useita, koska ne ovat eri oppiaineissa.
Vieraan kielen kokeita voit myös suorittaa useassa eri kielessä.

Tutkintoon voi kuulua vain yksi koe 
samassa oppiaineessa
• esim. pitkä tai lyhyt matematiikka
• esim. vain englannin vaativampi koe



Reaaliaineiden koepäivät

Reaalikokeessa on kaksi koepäivää ja kummastakin aineryhmästä voit valita yhden 
kirjoitusaineen/tutkintokerta 
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Osallistumisen edellytykset

Lukion oppimäärää suorittava

 Kokelas voi osallistua kokeeseen opiskeltuaan oppiaineen pakolliset 
opinnot

 äidinkielen kokeessa kokelaan tulee saavuttaa osallistumisoikeus ennen 
ensimmäiseen äidinkielen kokeeseen osallistumista

 jos vieraassa kielessä ei ole pakollisia opintoja, on opintoja oltava kolme 
kurssia

 jos reaaliaineessa ei ole pakollisia opintoja, on opiskeltava kaksi kurssia
 erityisestä syystä rehtorin päätöksellä poikkeukset, jos on riittävät 

edellytykset kokeesta suoriutumiseen

Koetehtävät perustuvat pakollisiin ja valinnaisiin opintoihin



Kokeisiin ilmoittautuminen
• ilmoittautuminen tulee tehdä määräaikaan mennessä Wilmassa
• Tulostettu ja allekirjoitettu kirjallinen ilmoittautumishakemus jätetään 

koulusihteerille. Tänä keväänä pelkkä Wilma-ilmoittautuminen riittää.

Syksyn 2020 tutkinto:
Ti 19.5.2020

(lautakunta 5.6.)

Kevään 2021 tutkinto:
marraskuun puolivälissä

Ilmoittautuminen on sitova

• myöhästyneen hakemuksen lautakunta voi hyväksyä vain 
sairauden tai muun erityisen painavan syyn vuoksi

• erityisen painavasta syystä voit hakea muutosta tai peruutusta 
lautakunnalta

• rehtori tarkistaa osallistumisoikeutesi ja sen epäämisestä 
annetaan perusteltu kirjallinen päätös 



Ilmoittautumisen mitätöiminen

• koe katsotaan hylätyksi, jos kokelas jää saapumatta koetilaisuuteen tai ei 
jätä koesuoritusta arvosteltavaksi 

• lautakunta voi hakemuksen perusteella mitätöidä ilmoittautumisen, jos 
kokeesta poisjäämiseen on erityisen painava hyväksytty syy
• lääkärintodistus sairaudesta
• todistus ulkomailla opiskelusta tai työskentelystä kokeiden aikana
• todistus varusmiespalveluksen aiheuttamasta esteestä

• perusteeksi ilmoittautumisen mitätöimiseen ei riitä:
 opiskelu tai työskentely kotimaassa 
 pelkkä varusmiespalvelus

• mitätöinti ei pidennä ylioppilastutkinnon suoritusaikaa



Kokeen arvostelu
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• jokaisesta kokeesta annetaan erillinen arvosana
• koesuorituksen tarkastaa ja arvostelee 

alustavasti lukion opettaja
• lopullisen arvosanan antaa 

Ylioppilastutkintolautakunta
• tulosten julkaisemisen yhteydessä lautakunta 

julkaisee myös lopulliset hyvän vastauksen 
piirteet, joista ilmenevät perusteet, joiden 
mukaan arvostelu on suoritettu

• tutkinnon tulokset ja kokelaan arvostellut 
koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-
vuotiaan huoltajalle nähtäväksi lautakunnan 
ilmoittamassa verkkopalvelussa



Kokeiden uusiminen

Hyväksytty 
koe

• saat uusia niin monta kertaa kuin haluat
• todistukseen merkitään parempi arvosana, jos uusit 

kokeen tutkinnon suorittamisen aikana
• ylioppilaana uusitusta kokeesta saat erillisen 

todistuksen

Hylätty koe

• saat uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien 
kolmen tutkintokerran aikana

• voit vaihtaa pakollisen vaativamman kokeen 
lyhyemmän oppimäärän kokeeseen edellyttäen, että 
tutkintoosi  sisältyy yksi pitkän oppimäärän koe

• ylioppilaana saat uusia hylätyn kokeen niin monta 
kertaa kuin haluat



Kompensaatio

• voit valmistua ylioppilaaksi vaikka et saa hyväksyttyä arvosanaa jostakin 
pakollisesta kokeesta (ellet ole kieltänyt kompensaatiota)

• kompensaatiossa annetaan pisteitä muiden kokeiden arvosanoista ja riittävä 
pistemäärä riittää kompensointiin hylätyn kokeen tasosta riippuen

i i =i -i + 

Hylätty arvosana arvioidaan neljällä asteikolla:

• hylättyä koetta et voi kompensoida tutkintoa täydentämällä
• ylioppilaana voit uusia hylätyn kokeen niin monta kertaa kuin haluat
• keskeytetyn kokeen tapauksessa kompensaatio ei ole mahdollinen

Kolmen tutkintokerran aikana voit kerätä kompensaatiopisteitä 
suorittamalla ylimääräisiä kokeita

Lisää



Koesuoritusta heikentävä syy

Esimerkkejä erityisjärjestelyistä:

• lisäaika kokeen suorittamiseen (+2 tuntia)

• erillinen pienryhmätila tai lepäämiseen tarkoitettu tila

• oikeus suurentaa kirjasinkokoa tai käyttää suurempaa näyttöä

• näkövammaisen  apuvälineillä suoritettava tai ääniaineistoltaan rajoitettu koe

• avustajan käyttö

• neuvoteltava aina etukäteen rehtorin kanssa
• haetaan lautakunnalta kirjallisesti vaadittavin lausunnoin varustettuna viimeistään 

silloin, kun ilmoittaudutaan tutkintoon ensimmäisen kerran tai kun tarve havaitaan
• Uudet hakemukset 30.4. mennessä! Ota yhteys erityisopettajaan (Niina Stedt)
• hakemus erityisjärjestelyistä sisältää kokelaan henkilökohtaisen 

opintosuunnitelman, mahdolliset tukitoimet koetilanteessa tai muun selvityksen 
haettavista tukitoimista

sairaus tai 
vamma

lukemisen ja 
kirjoittamisen 
erityisvaikeus

erityisen vaikea 
elämäntilanne

opetuskielen 
puutteellinen 

hallinta



Tutkintomaksut

• perusmaksu 14 €

• koekohtainen maksu 28 €

• maksu oikaisuarvostelusta 50 € /aine

• jäljennökset ja käännökset vain 
lautakunnasta, maksullisia

• lukiokoulutuksen järjestäjä perii maksut ja tilittää rahat 
Ylioppilastutkintolautakunnalle

• todistuksen saaminen edellyttää säädettyjen maksujen suorittamista
• jos sinulla ei ole osallistumisoikeutta tai ilmoittautuminen on 

hakemuksestasi mitätöity, voit pyytää koekohtaisen maksun 
palauttamista lautakunnalta vuoden loppuun mennessä



Ilmoittautuminen Wilmassa

• Lomakkeet: Ylioppilastutkintoon ilmoittautuminen









• Ilmoittautuminen Wilmassa aukeaa ke 22.4. ja sulkeutuu ti 19.5.

• Tarkistathan, että opinto-ohjauksessa tekemäsi suunnitelma on myös 
ajantasainen

• Wilma, Lomakkeet, Opinto-ohjaus2: Ylioppilaskirjoitusten 
suunnitelmat

• Päivitä/tarkista se samalla kun ilmoittaudut

• TÄLLÄ ON MERKITYSTÄ OIKEUSTURVASI KANNALTA!



Valmistuminen

• Valmistumiseen tarvitaan sekä lukion päättötodistus (vähintään 75 kurssia) että 
ylioppilastutkintotodistus

• Yo-juhlat syksyllä itsenäisyyspäivän alla ja keväällä koulun päättyessä (la 5.6.2021)

• Nimi lehteen vain, jos kaikki kunnossa ajoissa

Pohdittavaksi:

Kurssiarvosanat korreloivat usein melko hyvin yo-kokeiden arvosanojen kanssa

Kirjoitettavista aineista opiskeltujen kurssien määrä

Valmistautuminen kokeisiin, syksy/kevät

Tietopankki: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/

erityisesti https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille

Aikataulu: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/syksyn-2020-koepaivat

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/syksyn-2020-koepaivat

