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Tutkinto on nyt erilainen 
riippuen siitä, onko se jo 

aloitettu
Seuraavilla dioilla tutkinnon rakenne, 

jos yksikin yo-koe on jo suoritettu



Kaikille
pakollinen koe: Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Äidinkieli
ja

kirjallisuus

Toinen 
kotimainen

kieli
Matikka

Reaali-
koe

Tutkintoon tulee sisältyä 4 pakollista koetta, joista yhdessä tulee 
olla laajempi koe

Ruotsi Vieras

kieli

Matikka Reaali-
koe

Tutkintoon voit liittää 
ylimääräisiä kokeita:

Vieras

kieli



KEVÄT SYKSYSYKSY

Tutkinnon suorittamiskerrat ja uusinnat

• Yo-tutkinto suoritetaan kolmen 
tutkintokerran kuluessa

• Jos siis aloitat 3. vuoden syksyllä, 
käytössäsi on sen jälkeen ja 4. vuoden 
syksyn tutkintokerta

• Hylättyä koetta saa uusia kolme kertaa

• Hyväksyttyä koetta saa uusia 
rajoituksetta



Tutkinto on nyt erilainen 
riippuen siitä, onko se jo 

aloitettu
Seuraavilla dioilla tutkinnon rakenne, 

jos aloitat tutkinnon keväällä 2022



Kaikilta

vaadittava ÄI- koe:
Näistä valittava kolme tutkinnossa vaadittavaa  

koetta

Toinen 
kotimainen

kieli
Matikka

Reaali-
koe

Tutkintoon tulee sisältyä 5 pakollista koetta, joista yhdessä tulee olla laajempi koe

Ruotsi Vieras

kieli

Matikka Reaali-
koe

Tutkintoon voit liittää 
ylimääräisiä kokeita:

Vieras

kieli

5. 
pakollinen

koe

Kaikilta

vaadittava 5. koe

Äidinkieli
ja

kirjallisuus



Yo-tutkinnon rakenne – kun ilmoittaudutaan eka kerran 
tutkintoon keväällä 2022

• Suoritettava viisi koetta

• näistä neljä koostuu seuraavasti:

• äidinkieli ja kirjallisuus –oppiaineen 
koe

• kokelaan valinnan mukaan kolme 
koetta ryhmästä: 

• matematiikka

• toinen kotimainen kieli

• vieras kieli

• reaaliaineen koe

• lisäksi on suoritettava vähintään yksi 
muukin koe (5. koe) 

• se voi olla edellisestä nelikosta 
jäljelle jäänyt koe tai esim. toinen 
reaalikoe tai toinen vieraan kielen 
koe



Tutkinnon suoritusaika

• Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä 
tutkintokertana.

• Jos kokelas ei ole suorittanut tutkintoa säädetyssä ajassa, tutkinto 
katsotaan hylätyksi. Tutkinnon suorittamisen voi tällöin aloittaa 
uudelleen. Kokelas voi sisällyttää hylättyyn tutkintoon sisältyneet 
hyväksytyt kokeet uuteen tutkintoon kolmen vuoden ajan aiemmin 
suoritetun kokeen hyväksymisestä.
• Tämä astuu voimaan niille, jotka aloittavat tutkinnon keväällä 2022

• Jos aloittaa tutkinnon ennen sitä, tämä ”etuus” ei ole voimassa



Ilmoittautuminen

Wilman lomakkeen avulla

Wilman etusivu → lomakkeet →
ilmoittautuminen 
ylioppilaskirjoituksiin, Savonlinnan 
Taidelukio

Täyttöohjeet

• Ainevalikosta valitaan haluttu aine

• Valitaan kokeen pakollisuus / 
ylimääräisyys

• Käytä hiirtä kohdassa 
kirjoituskerta ja sinne ilmaantuu 
teksti 2022S



• Lomaketta voi täyttää ke 10.11 - pe 
3.12.2021 välisen ajan, kokelas voi 
muokata ilmoittautumisiaan siihen 
saakka

• Tulosta lomake wilmasta ja palauta se 
kanslian edessä olevaan 
palautuslaatikkoon, Riitta auttaa 
tarvittaessa



Hajauttamissuunnitelma

• eka kerran tutkintoon ilmoittautuessa 
laaditaan myös tutkinnon 
hajauttamissuunnitelma

• se on suunnitelma siitä, mistä 
pakollisista aineista tutkinto koostuu 
ja mitä ylimääräisiä kokeita siihen 
liitetään

• opiskelija saa tukea tälle työlle 
ohjauskeskusteluissa opon kanssa





Kokelasta koskevat erityisjärjestelyt

• Kokelas, joka on sairauden, vamman, lukemisen ja kirjoittamisen 
erityisvaikeuden, vieraskielisyyden taikka muun niihin rinnastettavan 
syyn vuoksi estynyt suorittamasta ylioppilastutkinnon kokeita samalla 
tavalla kuin muut kokelaat, voi suorittaa kokeen poikkeavasti

• Nämä hakemukset tulee saattaa valmiiksi silloin, kun eka kerran 
ilmoittaudutaan yo-kokeisiin

• Yleisimmät erityisjärjestelyt
• pidennetty koeaika

• oikeus suurentaa kirjasinkokoa 

• oikeus käyttää pienryhmätilaa



Kokeisiin osallistumisoikeus

• oppiaineen pakolliset kurssit on opiskeltava ennen kokeeseen osallistumista

• vieraassa kielessä, jossa ei ole pakollisia kursseja, riittää kolme kurssia

• koulu tarkistaa tämän, jos ehto ei täyty, lukion tehtävä on evätä osallistuminen

• jos Sinulla on puutteita näissä kurssisuorituksissa, ota hetimiten yhteyttä 
aineenopettajaan



Yo-kokeiden tehtävät

• Kokeiden tehtävät laaditaan oppiaineen pakollisten ja syventävien kurssien 
oppimäärien varaan

• Tehtävänäsi on siis varmistaa, että saat opetuksen näitä kursseista

• Kokeet ovat digitaalisia

Digitaalinen ylioppilaskoe - ohje kokelaille 

Ohjeessa on myös ohjeet koeympäristön käyttöön liittyen, ne kannattaa katsoa 
(vimeo-tiedostot); ikkunoiden ja välilehtien järjestäminen, kuvakaappauksen 
liittäminen, tiedostojen tallentaminen ja poistetun tekstin palauttaminen

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille/kokelaan-ohje
https://vimeo.com/groups/362555/videos/158364449
https://vimeo.com/groups/362555/videos/158364957
https://vimeo.com/groups/362555/videos/158365235
https://vimeo.com/groups/362555/videos/158365665


Arvosanapisteet

Improbatur

I

0 pist.

Approbatur

A

2 pist.

Lubenter 

approbatur

B

3 pist.

Cum laude 

approbatur

C

4 pist.

Magna cum 
laude 

approbatur

M

5 pist.

Eximia cum 
laude 

approbatur

E

6 pist.

Laudatur

L

7 pist.



Kompensaatio

• Yo-kokeessa on mahdollista saada yksi alakanttiin mennyt suoritus ”anteeksi”, 
tutkinnon muiden kokeiden avulla

• Hylätty arvosana porrastuu seuraavasti, i=, i-, i ja i+

• 12 pistettä kompensoi hylätyn arvosanan, jos se on i+

• 14 pistettä kompensoi hylätyn arvosanan, jo se on i

• 16 pistettä kompensoi hylätyn arvosanan, jo se on i-

• 18 pistettä kompensoi hylätyn arvosanan, jo se on i= 



Tutkintomaksut

• perusmaksu 14 €

• koekohtainen maksu 28 €

• koulu jakaa laskut kokelaille tammikuussa 2022

• eräpäivä näkyy laskussa

• nämä tilitetään sitten ylioppilastutkintolautakunnalle



Koepäivät kevään 2022 tutkinnossa

• ti 15.3. äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe, suomi/ruotsi toisena kielenä ja 
kirjallisuus -koe

• to 17.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

• pe 18.3. äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe

• ma 21.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä

• ke 23.3 matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

• pe 25.3. reaali: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,
maantiede, terveystieto

• ma 28.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

• Ke 30.3. reaali: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia



Kokeiden uusiminen ja tutkinnon 
täydentäminen
• hyväksytyn kokeen saa uusia rajoituksetta

• tutkinnon suorittamisen aikana kokelaalla on oikeus uusia hylätty koe 
kolme kertaa

• ylioppilastutkinnon suorittanut henkilö voi täydentää tutkintoa 
sellaisten oppiaineiden kokeilla, jotka eivät sisälly hänen 
suorittamaansa tutkintoon, ja sellaisten oppiaineiden kokeilla, jotka 
ovat eritasoisia kuin hänen suorittamaansa tutkintoon sisältyvät 
samojen oppiaineiden kokeet


