
 

Vanhempainilta YO-tutkinnosta 
Yleisesti 

• Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL)  

• ylioppilastutkinto.fi 

• Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto 

• Kokeet järjestetään kaksi kertaa vuodessa 

Sähköinen YO-koe 

• Opiskelijalla on hyvä olla kone, jota on tottunut käyttämään. 

• Kukaan koulumme opiskelija ei joudu sähköiseen YO-kokeeseen kylmiltään. 

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

Ylioppilastutkinnon rakenne, jos opiskelija aloittaa tutkinnon suorittamisen syksyllä 2021 

• Ylioppilastutkintoon sisältyy neljä pakollista koetta, jotka valitaan seuraavista: 

• Äidinkieli / suomi toisena kielenä (pakollinen kaikille) 

+ kolme koetta seuraavista: 

• Vieras kieli 



• Toinen kotimainen kieli 

• Matematiikka 

• Reaali 

Vähintään yhden pakollisen kokeen on oltava pitkän oppimäärän  koe. Pakollisten kokeiden lisäksi 
kokelas voi osallistua yhteen tai  useampaan ylimääräiseen kokeeseen. 

  

Ylioppilastutkinnon rakenne, jos opiskelija aloittaa tutkinnon suorittamisen keväällä 2022 tai 

myöhemmin 

• Ylioppilastutkintoon sisältyy viisi pakollista koetta, jotka valitaan seuraavista:Äidinkieli / 
suomi toisena kielenä (pakollinen kaikille) 

+ neljä koetta vähintään kolmesta ryhmästä: 

• Vieras kieli 

• Toinen kotimainen kieli 

• Matematiikka 

• Reaali 

Vähintään yhden pakollisen kokeen on oltava pitkän oppimäärän  koe. Pakollisten kokeiden lisäksi 
kokelas voi osallistua yhteen tai  useampaan ylimääräiseen kokeeseen. 

 

• Selvitä jo NYT, mitä ja montako ainetta sinun on hyödyllistä kirjoittaa jatko-opintojesi 
kannalta  

• Ylimääräisiä aineita kannattaa kirjoittaa, yhteensä 6 ainetta on normaali määrä 

• MUISTA: kompensaatio 

Kompensaatio 

Ylioppilastutkintotodistus, jossa on yksi pakollisen kokeen hylätty arvosana 

Kompensaatiossa pisteitä annetaan muista arvosanoista: 

L = 7 E = 6  M = 5 C = 4  B = 3  A = 2  

Hylätyt arvosanat jaetaan neljään luokkaan: i+, i, i-, i-- 

•  ylimääräiset kokeet auttavat kompensaatiopisteiden keruussa 

•  kompensoidun hylätyn kokeen saat uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa 

•  tutkintoa täydentämällä et voi  kompensoida hylättyä koettasi 

•  ellet halua kompensaatiota, anna kirjallinen ilmoitus lukiolle 



 

Esimerkki kompensaatiosta 

• Opiskelija on kirjoittanut vain seuraavat aineet: 

- äidinkieli m (5 p) 

- englanti c (4 p) 

- reaali a (2 p) 

- matematiikka i 

• i vaatii 14 kompensaatiopistettä 

- Näin opiskelija ei pääsisi ylioppilaaksi 4 pakollisella aineella 

• MUTTA jos opiskelija olisi kirjoittanut ylimääräisenä esimerkiksi  

- toisen reaalin b (3 p)  

- ruotsin a (2 p) 

• Hän pääsisi ylioppilaaksi kompensaatiopisteiden avulla (16 p). 

Ennen tutkinnon aloittamista 

• Opiskelijalla tulee olla opiskeltuna ko. tutkintoaineen pakolliset kurssit (=osallistumisoikeus)  

- lyhyen oppimäärän kielissä, jossa ei ole pakollisia lukiokursseja, edellytetään 
vähintään kolmen lukiokurssin opiskelua 

- Tehtävät perustuvat pakollisiin ja syventäviin kursseihin 

• Kokelaan pitää perehtyä tarkoin yo-tutkinnon rakenteeseen ja vaatimuksiin sekä 

ainekohtaisiin ohjeisiin (Ylioppilaan opas, YTL:n nettisivut). Kokelas on itse vastuussa siitä, 
että on selvillä tutkintoon liittyvistä määräyksistä ja ohjeista ja noudattaa niitä. 

• Määräyksiä ja ohjeita löytyy sivuilta: www.ylioppilastutkinto.fi 

• Ainekohtaisia ohjeita käydään läpi myös ko. aineen tunneilla. 

Muutamia esimerkkejä määräyksistä ja ohjeista 

http://www.ylioppilastutkinto.fi/


• Äidinkielen koe on kaksiosainen: lukutaidon ja kirjoitustaidon kokeet, molempiin on 
osallistuttava ja molemmista saatava suoritus. 

• Kirjallisista kokeista saa poistua aikaisintaan kello 12.00. 

• Matkapuhelimien, älykellojen, rannekkeiden tai muiden teknisten laitteiden tuominen 

koesaliin on ehdottomasti kielletty. 

- Matkapuhelimen hallussapitoa tutkintotilaisuudessa pidetään tutkintojärjestyksen 
rikkomisena, josta seuraamus on sama kuin vilpistä. 

• Jos kokelas syyllistyy vilppiin tai vilpin yritykseen, kaikki tutkintokerran kokeet katsotaan 

hylätyiksi ja kokelas menettää oikeuden jatkaa tutkinnon suorittamista kyseisenä 

tutkintokertana.  

• Omien eväiden tuominen koesaliin on sallittua, mutta käärepaperit yms on poistettava 
ennen saliin menoa. 

Sähköisen ylioppilaskokeen tekniikka 

• Kokelaalla on oltava oma kannettava tietokone, kuulokkeet ja laturi 

• Lisäksi tarvittaessa adapteri verkkokaapelia varten ja langallinen hiiri 

• Mitään langattomia laitteita ei saa olla tutkintotilassa 

• Kokeena alussa kokelaat tunnistetaan henkilökortin ja henkilötunnuksen avulla 

Tutkintoon ilmoittautuminen 

• Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen 
kerran tutkintoon 

- ilmoittautuminen on sitova 

- tehdään kirjallisesti määräaikaan mennessä 

- harkitse tarkoin, mitkä aineet kirjoitat pakollisina ja mitkä ylimääräisinä 

• Pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi jälkikäteen muuttaa. 

• Kokelas voi lukio-opintojensa laajuudesta riippumatta valita kahden eri vaikeustason 
mukaisen kokeen matematiikassa, 2. kotimaisessa kielessä ja vieraassa kielessä. 

- kuitenkin pakollisissa aineissa vähintään yksi vaativamman tason koe 

• Kokelas voi yhdellä tutkintokerralla 

- osallistua vain yhteen pitkään oppimäärään perustuvaan vieraan kielen kokeeseen 

- suorittaa vain kaksi reaaliaineen koetta 

◦ UE, UO, ET, YH, KE, GE, TE 

◦ PS, FI, HI, FY, BI  

◦ eli hajauttaessaan tutkinnon kolmeen kertaan kokelas voi suorittaa kuusi 

reaaliaineen koetta 



Tutkinnon hajauttaminen 

• Useimmat suorittavat tutkinnon kolmannen  lukiovuoden aikana 

• Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun ilmoittaudut ensimmäisen kerran pakolliseen tai 
ylimääräiseen kokeeseen  

• Mikäli lukio-opiskelusi venyy neljään vuoteen, kirjoitukset kannattaa aloittaa vasta 

kolmannen vuoden keväällä 

• Kolmannella kerralla on pakolliset kokeet suoritettava. Tällöin hylätyn kokeen voit uusia 3 
kertaa 3 seuraavan tutkintokerran aikana 

• Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana 

• 2.vuoden kevät + 3.vuoden syksy ja kevät tai 

• 3.vuoden syksy ja kevät + 4.vuoden syksy tai  

• 3. vuoden kevät + 4.vuoden syksy ja kevät 

• Suositeltavaa on kuitenkin suorittaa mahdollisimman monta koetta saman tutkintokerran 
aikana. 

Kokeen uusiminen  

• Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. 

• Tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia hylätyn kokeen niin monta kertaa kuin haluaa. 

• Hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa. 

• Hylätyn vaativamman tason kokeen uusinnan voi suorittaa eri tason kokeena kuin 

alkuperäinen hylätty koe edellyttäen, että tutkintoon kuuluu joku muu A-tason koe 

pakollisena. 

• Jos hylättyä pakollista koetta ei saa määräajassa hyväksytysti suoritettua, on tutkinto 
kokonaisuudessaan uusittava. 

Erityisjärjestelyistä 

Lautakunta voi ottaa huomioon koesuoritusta heikentävän syyn ylioppilastutkinnossa, jos sinulla on 
jokin seuraavista: 

• sairaus tai vamma 

• kuulovamma 

• näkövamma 

• lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus 

• erityisen vaikea elämäntilanne 

• opetuskielen puutteellinen hallinta (vieraskieliset kokelaat)  

Erityisjärjestelyjä varten ole yhteydessä lukion erityisopettajaan. 

 



• Jos sairastut kesken kirjoitusten (normaalitilanteessa ennen koronaa), kirjoitusta pyritään 

jatkamaan, mutta aina tarvitaan lääkärintodistus. Koronan takia annamme tarkempia ohjeita 

lähempänä kirjoituksia. 

NYT 

• On päätettävä, mitä kirjoitat syksyllä 2021. 

• Mikäli hajautat kirjoituksesi, sinun on tehtävä hajautussuunnitelma Wilmaan. 

• Ilmoittautuminen tehdään Wilmassa ja ne tarkistetaan opinto-ohjaaja Laura Savolaisen tai 

Ville-Pekka Eerolan kanssa. Opinto-ohjaajat ilmoittavat ilmoittautumisajankohdat (toukokuu 
2021). 

- apua saa opinto-ohjaajalta, rehtoreilta ja kansliasta 

• Tee ilmoittautuminen ajatuksella. 

Muuta 

• Muista, että kirjoitukset alkavat ajallaan klo 9.00. Paikalla on oltava klo 8.00. 

• Jos olet myöhässä tai sairastut, ILMOITA koululle välittömästi. 

• Jos vain päätät, ettet tule kokeeseen, ilmoita siitäkin, ettei sinua etsitä turhaan! 

MAKSUT 

• Kirjoitukset maksavat seuraavasti (vahvistetaan joka kirjoituskerralla): 

- Perusmaksu joka  14 e 

- Koekohtainen maksu 28 e 

- Jos siis kirjoitat neljä ainetta, maksusi on 126 e 

• Lasku syksyn kirjoituksista tulee postitse kesällä kotiin. 

• KIITOS! 

https://wilma.edu.hel.fi/forms

