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Opiskeluaika lukiossa



Milloin kirjoittamaan? 

• Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran 
tutkinnon suorittajaksi.

• Aikaisintaan kun kirjoitettavan oppiaineen pakolliset opintojaksot on 
suoritettu (tai muu näyttö). Nelosten määrällä ei ole väliä. Viimeistään niin, 
että aika lukion opiskelijana ei lopu kesken.

• Opiskelijat tekevät oman yo-suunnitelmansa ensimmäisen kerran 1. vuoden 
keväällä. Oma opiskelusuunnitelma Wilmassa on hyvä pitää ajan tasalla.



Ylioppilastutkinnon rakenne

Äidinkieli ja kirjallisuus

Matematiikka

Toinen kotimainen kieli

Vieras kieli

Reaaliaine

Kaikki tekevät tämän

Vähintään kolmesta ryhmästä valittava neljä koetta

• Vähintään viisi koetta
• Yksi kokeista pitää olla pitkän 

oppimäärän koe
• Kokeita EI ole luokiteltu pakollisiin / 

valinnaisiin
• Mahdollisuus suorittaa samasta 

aineesta eri oppimääriä -> lasketaan 
vain yhdeksi kokeeksi



”Tutkinto katsotaan hylätyksi, jos kokelas ei ole suorittanut tutkintoa kolmen tutkintokerran, hylätyn kokeen 
uusimiseen käytettävien tutkintokertojen ja mahdollisten tutkinnon keskeytymisestä myönnettyjen jatkokausien
mukaisessa ajassa. Tutkinnon suorittamisen voi tällöin aloittaa uudelleen. Kokelas voi sisällyttää hylättyyn tutkintoon 
sisältyneet hyväksytyt kokeet uuteen tutkintoon kolmen vuoden ajan aiemmin suoritetun kokeen hyväksymisestä.” 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus



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

Kokeet ovat keskenään erilaisia – näitä harjoitellaan 
ja nostetaan esiin lukion opintojaksoilla.

Kokelas on kuitenkin itse vastuussa siitä, että on 
selvillä yo-tutkintoon liittyvistä määräyksistä ja yo-
kokeiden suoritusohjeista. Opiskelija on itse 
vastuussa myös siitä, että noudattaa annettuja 
määräyksiä ja ohjeita.



Kirjoitusarkea



Omat 
työvälineet 
koepäivänä

Testaaminen (langallinen abitti)

Tuttu kone, hiiri, piirtopöytä….

Eväät

Henkkarit

Reseptilääkkeet yms. 

Lukuloma ja 

Valmistau-
tuminen

Koepäivän 
aikataulut

Kirjoitusaika 6 h + 
2 h lisäaikaa 
erityisjärjestelyillä

Kirjoitustilat

Toimintaohjeet kirjoitustilassa

Tieto omasta kirjoitustilasta kirjoitusaamuna

Toiveet ja pyynnöt

Valvojat on paikalla ja tekniikka toimii

Varakoneita / kokelaat

Kertauskurssit
lukusuunnitelma



Arviointi

Alustava arviointi valmistuu viimeistään
kahden viikon sisään kirjoituspäivästä. 
Alustavan arvioinnin pisteet tulevat näkyviin
Wilmaan.

Arviointi tulee valmiiksi toukokuussa ja vasta
sen jälkeen tulos on varma. Alustavat
pisteytykset saattavat muuttua ja jos tulee
tilanne, että valmiissa arvioinnissa joku
mietityttää, niin asiasta kannattaa keskustella
aineenopettajan kanssa.

Kuva: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006522406.html



Tutkintomaksut
”Osa kokelaista voi suorittaa ylioppilastutkinnon kokeita ilman maksua. Tämä koskee sinua, jos olet 
oikeutettu oppivelvollisuuslain mukaiseen maksuttomaan koulutukseen. Jos olet aloittanut maksuttoman 
opiskelun lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa syksyllä 2021 tai sen jälkeen, sinulla voi olla oikeus 
suorittaa kokeita ilman maksua.

Jos olet maksuttomuuden piirissä, voit suorittaa maksuttomasti viisi ensimmäistä koetta. Jos saat jostain 
näistä viidestä kokeesta hylätyn, voit osallistua kyseisen kokeen uusintaan ilman maksua. Jos osallistut 
samalla tutkintokerralla useampaan kuin viiteen kokeeseen, voit itse valita, mitkä sen tutkintokerran kokeista 
suoritat maksuttomasti.

Oikeutesi maksuttomiin kokeisiin päättyy, kun saat ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai niitä 
vastaavat ulkomaiset opinnot valmiiksi.

Oikeutesi maksuttomiin kokeisiin päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jolloin täytät 20 vuotta.” 
(https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille#4)

Huom. Jos koe on hylätty esim. sen vuoksi, että kokelas ei saavu paikalle tai jättää tyhjän suorituksen, niin 
uusinnasta peritään maksu.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille#4


Kokelas voi sairauden, vamman, lukivaikeuden, vieraskielisyyden tai vaikean 
elämäntilanteen perusteella määrätyin ehdoin hakea erityisjärjestelyjä yo-kokeisiin.

Erityisjärjestelyjä ovat esim. pidennetty koeaika ja lupa suurentaa kirjasinkokoa näytöllä.

Koesuoritusta heikentävä syy voidaan huomioida yo-tutkinnossa myös puoltolauseena.

Erityisopettaja tekee opiskelijan kanssa erityisjärjestelyhakemukset YTL:ään.

Lausunnot ja erityisjärjestelyt



Jos kaikki ei
mene niin kuin
suunniteltiin…

•Puoltolause, jos haastava elämäntilanne yllättää

•Mitätöinti, jos sairastuu ja koe jää välistä

•Kirjoituskerran siirto, jos jää koko kirjoituskerta 
yllättäen välistä

•Kompensaatiopisteet saattavat kuitata hylätyn 
arvosanan ja nuori valmistuu I:stä huolimatta. 10 
kompensaatiopistettä tarvitaan hylättyyn 
arvosanaan (L=7, E=6, M=5, C=4, B=3, A=2), joten 
ABBA riittää valmistumiseen.

•Tutkinnon voi aloittaa alusta, jos on riittävä painava 
syy. Vanhat hyväksytyt arvosanat saa poimittua 
mukaan kuudelta edelliseltä tutkintokerralta. 

•Joskus nuori jatkaa matkaa lukion päättötodistus 
taskussaan. Maailma ei siis kaadu, jos yrityksistä 
huolimatta YO –tutkinto ei mene läpi.

•Hyväksytyn kokeen voi käydä uusimassa 
rajoituksetta niin monta kertaa kuin haluaa.



Jos kaikki ei
mene niinkuin
suunniteltiin…

Jos nuorella on kysyttävää / haasteita yo-
tutkinnon suorittamisen kanssa, niin 

ryhmänohjaaja

OPO

rehtorit

auttavat mielellään! Ongelmatilanteista voidaan 
soittaa myös YTL:ään ja kysyä neuvoa.



Kohti jatko-opintoja ja uusia tuulia


