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Yleistä

▪ Yo-kokeet järjestetään keväällä ja syksyllä, yhtä 
aikaa kaikissa lukioissa

▪ Kaikki kokeet ovat sähköisiä, ei erillistä laskinta 
eikä paperista taulukkokirjaa

▪ Tutkinto on suoritettava enintään kolmen 
peräkkäisen tutkintokerran aikana, esim syksy –
kevät – syksy

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



▪ Ylioppilastutkintotodistuksen saaminen 

edellyttää, että opiskelija on saanut lukion 

päättötodistuksen

▪ Tutkinnon suorittamisen aikana hylätyn kokeen voi 

uusia kolme kertaa

▪ Jos jostakin aineesta hylätty kolmannella 

tutkintokerralla, uusimiskerrat ovat kolme 

seuraavaa tutkintokertaa

▪ Tutkintoon voi lisätä uusia aineita enintään 

kolmen tutkintokerran ajan

▪ Valmistumisen jälkeen tutkintoa voi täydentää 

uusilla aineilla

▪ Hyväksyttyä koetta voi uusia rajoituksetta

Tutkinnon valmistumisen jälkeen hylättyä koetta 



Ylioppilastutkinnon rakenne, kun tutkinnon 

aloittaa keväällä 2022 tai myöhemmin

▪ Vähintään viisi koetta eri aineissa

▪ Äidinkieli ja kirjallisuus tai S2

▪ Vähintään neljä koetta vähintään kolmesta eri 
aineryhmästä:

▪ Matematiikka (MAA, MAB)

▪ Toinen kotimainen kieli

▪ Vieras kieli (EN, SA, RA, ESP, VE)

▪ Reaaliaineen koe (PS, FI, HI, FY, BI, UE, ET, YH, KE, GE, 
TE)



▪ Yo-tutkinnon viiden kokeen yhdistelmään voi kuulua 

vain yksi koe samassa oppiaineessa

▪ Vähintään yksi tutkinnon kokeista on vaativamman 

tason koe (EN pitkä oppimäärä, pitkä MA)

▪ Ylimääräisten kokeiden määrää ei ole rajoitettu



Kokeiden uusimisesta

▪ Jos kokelas on valinnut vaativamman tason 

kokeen aineessa, jossa on kahden tason mukaisia  

kokeita, ja saanut koesuorituksesta hylätyn 

arvosanan, hän voi kokeen uusiessaan vaihtaa sen 

tason. Tason vaihtaminen edellyttää kuitenkin, 

että vaadittuihin viiteen kokeeseen sisältyy 

vähintään yksi vaativamman tason koe



Tutkinnon suorittaminen hylätyllä 

kokeella = kompensaatio

▪ Tutkintoon vaadittavista viidestä kokeesta neljä 

hyväksyttyä ja yksi hylätty

▪ Hyväksytyistä neljästä kokeesta vähintään 

arvosanat ABBA

-->  yo-tutkinto on hyväksytty



Äidinkieli ja kirjallisuus

▪ Lukutaidon koe ja kirjoitustaidon koe eri 

koepäivinä

▪ Arvosana määräytyy näissä kokeissa saadun 

painotetun pistesumman perusteella

▪ Osallistuttava molempiin kokeisiin

▪ Koetta uusiessa on suoritettava kokeen molemmat 

osat uudelleen



Matematiikka

▪ Pitkä ja lyhyt oppimäärä

▪ Voi suorittaa kumman tahansa kokeen riippumatta 

siitä, kumman matematiikan on opiskellut

▪ Kokeen A-osa ilman symbolista laskinta, 

GeoGebraa ym sovellusohjelmia, funktiolaskimen 

tasoinen ohjelma käytössä



Toinen kotimainen kieli

▪ Pitkä ja keskipitkä oppimäärä

Vieras kieli
▪ Pitkä oppimäärä: englanti, ranska, saksa, espanja, 

venäjä

▪ Lyhyt oppimäärä: englanti, ranska, saksa, 
espanja, venäjä, italia, portugali

▪ Samana päivänä voi suorittaa kaksi lyhyen kielen 
koetta



Digitaaliseen kielikokeeseen sisältyy 

seuraavia osa-alueita mittaavia 

tehtäviä:
▪ kuullun ymmärtäminen

▪ luetun ymmärtäminen

▪ kirjallinen tuottaminen

▪ sanaston ja rakenteiden hallinta



Reaaliaineiden kokeet

▪ Kaksi koepäivää

▪ Päivä 1: Uskonto, elämänkatsomustieto, 
yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

▪ Päivä 2: Psykologia, filosofia, historia, fysiikka, 
biologia

▪ Yhtenä koepäivänä voi suorittaa vain yhden 
kokeen

▪ 11 teht / enint 7 vast: FY, KE, BI

▪ 9 teht / enint 5 vast: UE, ET, YH, GE,TE, PS, FI, HI



Huomioitavaa

▪ Aineen pakolliset kurssit oltava opiskeltuna, jotta 
voi osallistua yo-kokeeseen

▪ Jos kokelas ei saavu kokeeseen, koe katsotaan 
keskeytyneeksi ja hylätyksi

▪ Kokeet alkavat 9.00 ja kestävät kuusi tuntia

▪ Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden 
huomioon ottaminen vaatii lausunnon 
erityisopettajalta, psykologilta tai 
puheterapeutilta → mahdollisuus 
erityisjärjestelyihin, esim lisäaika



Ilmoittautuminen

▪ Syksyn kokeisiin ilmoittauduttava 3.6. mennessä

▪ Kevään kokeisiin ilmoittauduttava 21.11. 

mennessä

▪ Ilmoittaudutaan Wilmassa ja lisäksi koululla 

allekirjoitetaan ilmoittautuminen koulun 

ilmoittamaan päivään mennessä

▪ Tutkintomaksu 34 euroa/koe



Arvosanat ja arvosanapisteet

▪ Laudatur (L) = 7 pist

▪ Eximia cun laude approbatur (E) = 6 pist

▪ Magna cum laude approbatur (M) = 5 pist

▪ Cum laude approbataur (C) = 4 pist

▪ Lubenter approbatur (B) = 3 pist

▪ Approbatur (A) = 2 pist

▪ Improbatur (I) = 0 pist



Tulokset

▪ Syksyn tulokset koululla viimeistään 10.11.2022

▪ Kevään tulokset koululla viimeistään 16.5.2023

▪ Kokelas näkee arvostellun suorituksensa 

Omaopintopolku.fi –palvelussa

▪ Kevään 2023 lakkiaisjuhla lauantaina 3.6.2023 

(viikon 22 lauantai)


