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YO-tutkinnon suorittaminen

 YO-tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen 
tutkintokerran aikana

 esim. S2021, K2022, S2022

 hylätyn kokeen saat uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien 
kolmen tutkintokerran aikana

 tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta:

 äidinkieli on kaikille pakollinen

 kolme muuta pakollista koetta voit valita seuraavista: toinen 
kotimainen kieli, yksi vieras kieli, matematiikka, yksi reaaliaine

 pakollisiin kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän 
oppimäärän koe (yleensä englanti, pitkä matematiikka tai pitkä 
ruotsi)

 tutkintoon voi sisältyä yksi tai useampi ylimääräinen koe



Osallistumisoikeus

 Sinulla on osallistumisoikeus, kun olet suorittanut

 pakolliset kurssit aineessa, jonka kokeeseen osallistut

 kolme lukiokurssia vieraassa kielessä, jossa ei ole pakollisia 

kursseja (esim. B3-kielet SA ja RA)

 äidinkielessä pakolliset kurssit ennen ensimmäiseen 

äidinkielen kokeeseen osallistumista



Tutkintoon ilmoittautuminen

 Ilmoittaudu syksyn tutkintoon Wilmassa 5.-25.5.2021.

 ohjeistus ti 18.5. klo 12.45 (opinto-ohjaaja Raija Markkanen)

 tarkista, että ilmoittautumistiedot ovat oikein

 tulosta ilmoittautumislomake ja palauta allekirjoitettuna opinto-ohjaajalle 

määräaikaan mennessä

 Täytä samalla myös opintosuunnitelmalomake.

 Muista, että ilmoittautuminen on sitova.

 Jälkikäteen et voi muuttaa aineyhdistelmää, pakollisuutta tai 

ylimääräisyyttä tai kokeen tasoa.

 Jos jäät pois kokeesta, johon sinulla on osallistumisoikeus, kokeesta 

pois jääminen tulkitaan käytetyksi yrityskerraksi.

 Määräajan päätyttyä ilmoittautuminen vaatii erityisen painavia syitä.

 Voit peruuttaa ilmoittautumisen syksyn tutkintoon viimeistään 5.6.2021 

(kirjallinen ilmoitus rehtorille).



Tutkintomaksut

 Perusmaksu: 14 euroa

 Koekohtainen maksu: 28 euroa

 Maksu oikaisuvaatimuksesta: 50 euroa

 Laskut lähetetään kokelaille postitse heinäkuussa, eräpäivä on 

vuosittain noin 14. elokuuta.

 Maksujen palauttaminen poikkeustapauksissa: ks. YTL:n tiedote 

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

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


Hylätyn kokeen uusiminen

 Hylätyn kokeen saat uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien kolmen 

tutkintokerran aikana.

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

Tämä koskee sekä pakollisia että ylimääräisiä kokeita.

 Kun uusit hylätyn kokeen, halutessasi voit vaihtaa vaativamman tason kokeen 

lyhyemmän oppimäärän kokeeseen. Tason vaihtaminen edellyttää, että 

tutkintosi pakollisiin kokeisiin sisältyy edelleen yksi pitkän oppimäärän koe.

 Jos määräaika kuluu umpeen tai jos et suorita hyväksytysti kolmannellakaan 

uusimiskerralla, koko tutkinto on suoritettava uudelleen.

 Huomioi, että hylätystä ylimääräisestä kokeesta ei tule merkintää todistukseen.

 Voit lisätä tutkintoosi uusia ylimääräisiä kokeita, kunnes tutkintosi on valmis 

tai olet käyttänyt kolme tutkintokertaa. Tämä voi esim. helpottaa mahdollisten 

kompensaatiopisteiden saamista.



Hyväksytyn kokeen uusiminen 
ja tutkinnon täydentäminen
 Hyväksytyn kokeen saat uusia niin monta kertaa kuin haluat ja silloin 

kuin haluat riippumatta siitä, milloin koe on suoritettu.

 Kun olet suorittanut yo-tutkinnon, voit täydentää sitä uusilla kokeilla, 

joista saat erillisen todistuksen.



Kompensaatio

 Kompensaatio tarkoittaa sitä, että sinulla voi olla mahdollisuus valmistua 

ylioppilaaksi vaikka et saa hyväksyttyä arvosanaa jostakin pakollisesta 

kokeesta.

 Kompensaatiossa otetaan huomioon YO-todistukseesi tulevien 

pakollisten ja ylimääräisten kokeiden arvosanat:

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

 vaaditut kompensaatiopisteet: i+ 12, i 14, i- 16, i= 18

 Äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen hyväksytyn arvosanan edellytyksenä 

on, että sinulla on suoritus sekä lukutaidon että kirjoitustaidon kokeesta.

 Huomioi, että voit lisätä tutkintoosi uusia ylimääräisiä kokeita, kunnes 

tutkintosi on valmis tai olet käyttänyt kolme tutkintokertaa.

 Jos haluat kieltää kompensaation, siitä on ilmoitettava rehtorille 

kirjallisesti (syksyn tutkinnossa 21.10. ja kevään tutkinnossa 8.5.).



Koesuoritusta heikentävän syyn 
huomioon ottaminen
 Voidaan huomioida sairaus tai 

vamma, lukemisen ja 

kirjoittamisen erityisvaikeus, 

erityisen vaikea elämäntilanne 

tai vieraskielisyys.

 Ensisijaisesti huomioidaan 

erityisjärjestelyin (yleisin on 

lisäaika), joita on erikseen 

hyvissä ajoin haettava (ohjaus: 

erityisopettaja ja apulaisrehtori).

 Lausunnot ja hakemukset on 

toimitettava YTL:lle viim. 30.4. 

(syksyn tutkinto) tai viim. 30.11. 

(kevään tutkinto).

 Kaavio: YTL 2019



Koesuoritusta heikentävän syyn 
huomioon ottaminen
 Toissijaisesti huomioidaan poikkeavalla arvostelulla eli 

pistekorotuksilla niissä kokeissa, joista kokelas on saamassa 

hylätyn arvosanan.

 Hylätyssä kokeessa pistekorotuksen voi saada riippumatta siitä, 

onko erityisjärjestelyitä haettu tai käytetty.



Koepäivät (syksy 2021)

Syksyn tutkinnon koepäivät

 ma 13.9. ÄI, lukutaidon koe

 ke 15.9. PS, FI, HI, FY, BI

 pe 17.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä (ENA)

 ma 20.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä (RUA, RUB)

 ti 21.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä (MAA, MAB)

 to 23.9. UE, ET, YH, KE, GE, TE

 pe 24.9. ÄI, kirjoitustaidon koe (ja S2-koe)

 ma 27.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä (EN, RA, SA)

Tutkinnon hajauttamissuositus Lammin lukiossa

 syksyn tutkinto: TE, GE, FI, RA, KE

 kevään tutkinto: muut

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/syksyn-2021-koepaivat
https://www.kktavastia.fi/lukiot-lammi/opetus-ja-ohjaus/ylioppilastutkinto/


Tutustu myös näihin

 YTL:n sivuilla

 Digitaalisen ylioppilaskokeen ohje

 Koejärjestelmässä olevat ohjeet ja materiaalit (https://cheat.abitti.fi)

 Kokeen vastauskentässä käytössä oleva kaavaeditori (https://math-

demo.abitti.fi).

 Koronaviruksen leviämiseen varautuminen (ylioppilastutkinto.fi)

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille/kokelaan-ohje
https://cheat.abitti.fi/
https://math-demo.abitti.fi/
https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen


Kokeen suorittaminen

 kaikki kokeet ovat digitaalisia

 sinulla tulee olla mukana

 tietokone ja tietokoneen virtajohto ja

 kuulokkeet (ei langattomia laitteita)

 lisäksi tarvittaessa verkkojohtopaikka (sovitin) ja USB-hub

(jos USB-paikkoja koneessa vain yksi)

 tiedustelut: Vesa Karjalainen

 kirjoitusvälineet (ei papereita)

 sinun tulee osata käynnistää oma tietokoneesi USB-muistitikulta



Ylioppilastutkintotodistus

 YO-todistus lähetetään lukioon, kun olet suorittanut hyväksytysti 

kaikki neljä pakollista koetta ja lisäksi saanut lukion 

päättötodistuksen.

 Jos tutkinnon valmistumisen jälkeen täydennät tutkintoa uusilla 

kokeilla tai uusit jonkin kokeen, saat näistä kokeista erillisen 

todistuksen.


