
YO-TUTKINTO
KEVÄT 2022 



YO-TUTKINNON RAKENNE MUUTTUU 
KEVÄÄLLÄ 2022

o uudistus koskee kokelaita, jotka ilmoittautuvat 
ensimmäiseen yo-kokeeseensa keväällä 2022

o tämä info ja esitys koskee niitä kokelaita, jotka 
ovat aloittaneet yo-tutkinnon kokeet ennen kevättä 
2022 eli suorittavat ”vanhan” rakenteen mukaisen 
tutkinnon



TUTKINNON RAKENNE 

Neljä pakollista koetta

Äidinkielen koe

Kolme seuraavasta ryhmästä:

o toisen kotimaisen kielen koe

o vieraan kielen koe

o matematiikan koe

o yhden reaaliaineen koe

Näistä yhden on oltava laajan oppimäärän 

mukainen koe



TUTKINNON RAKENNE

Ylimääräiset kokeet

o vieraiden kielten kokeita

o matematiikan koe

o reaaliaineiden kokeita

Korkeakoulujen valintamuutosten takia kannattaa 

kirjoittaa ainakin viisi ainetta, jos mahdollista.



REAALIKOKEIDEN RYHMITTELY

Reaaliaineissa on kaksi koepäivää / tutkintokerta.

Yhtenä koepäivänä järjestetään useita kokeita, 

joista voi suorittaa vain yhden: 

Koepäivä A Koepäivä B

Psykologia

Filosofia

Historia

Fysiikka

Biologia

Uskonto

Elämänkatsomustieto

Yhteiskuntaoppi

Kemia

Maantiede

Terveystieto



TUTKINNON SUORITTAMINEN

Tutkinto suoritetaan kolmen peräkkäisen 
kirjoituskerran aikana. 

Poikkeus: uusimiset

Koeaineen pakolliset kurssit pitää olla suoritettuina 
ennen koepäivää –lukio ilmoittaa ajankohdat! 



KOEARVOSANAT JA PISTEET

L laudatur (= 7 pistettä)

E eximia cum laude approbatur (= 6 p.)

M magna cum laude approbatur (= 5 p.)

C cum laude approbatur (= 4 p.)

B lubenter approbatur (= 3 p.)

A approbatur (= 2 p.)

i improbatur  i+, i, i-, i=



KOMPENSAATIO

= hyvät tulokset muissa yo-kokeissa voivat 
kompensoida hylätyn pakollisen yo-kokeen 

→ jos jokin pakollinen koe vaikuttaa epävarmalta 
kannattaa harkita ylimääräisiä kokeita

Arvosana Kompensaatiopisteet

i+ 12

i 14

i - 16

i = 18



UUSIMISSÄÄNNÖT 

a) Hyväksytty koe, tutkinto kesken tai valmis: 
Saa uusia rajoituksetta.

”en ole tyytyväinen arvosanaan”

b) Hylätty koe, tutkinto kesken: 
Saa uusia kolme kertaa hylätyn arvosanan saamista 
välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana.

”en pääse ylioppilaaksi”

c) Hylätty koe, tutkinto valmis:
Saa uusia rajoituksetta.
Koskee ylimääräisiä tai kompensoituja kokeita.

”en ole tyytyväinen arvosanaan”

Uusinnat tehdään yleensä ”kotikoulussa”.     

YTL

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


ERITYISET TILANTEET – KYSY!

Esimerkki:

o tutkinto valmis, kirjoituskertoja jäljellä, kurssit kesken                       
→ voit ilmoittautua uusiinkin aineisiin ja voit uusia jo suorittamiasi

o tutkinto valmis, kolme kirjoituskertaa käytetty, kurssit kesken            
→ et voi ilmoittautua uusiin aineisiin (mutta voi kyllä uusia jo 
suorittamiasi) 

→ kysy ohje opolta tai rehtorilta 



YO-TUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN

o tutkintoon ilmoittaudutaan sunnuntaihin 21.11. 
mennessä Wilmassa (lomakkeet) 

o kokeen pakollisuus/ylimääräisyys päätetään jo 
ilmoittautuessa 

o ilmoittautuminen on sitova 

o huoltajan tiedot tarvitaan laskutusta varten

o ilmoittautumisen jälkeen tulosta lomake ja toimita 
se allekirjoitettuna opolle

o älä muuta tietojasi tulostuksen jälkeen

o erityisjärjestelyt pitää anoa aina erityisopettajan 
kanssa hyvissä ajoin!



YO-TUTKINNON MAKSUT

Perusmaksu 14 €
Koekohtainen maksu 28 €    

Tilisiirtolomake tulee postissa kotiin, eräpäivä 
tammikuun lopulla.

Tarkista että Wilmassa näkyvät yhteystietosi 

(osoite, s-posti, puhelin) ovat oikein. Näitä 
tarvitaan myös muussa yo- tutkinnon 
tiedottamisessa. 



TIETOA YO-TUTKINNOSTA

https://www.ylioppilastutkinto.fi/


