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EDELLYTYKSET

 Kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit oltava 
suoritettuna ennen koetta (varsinaiset 
opiskelijat)

 Tutkintomaksut on oltava maksettuna ennen 
kokeita

 Käytettävissä kolme peräkkäistä 
tutkintokertaa (Milloin aloitit tutkintosi?)

 Kokeet pohjautuvat pakollisiin ja 
valtakunnallisiin syventäviin kursseihin



EDELLYTYKSET amm.tutkinnon
pohjalta

 Ammatillisen perustutkinnon perusteella oikeus osallistua ilman 
lisäopintoja

 Jos suorittaa ammatillista perustutkintoa, voi 
osallistua..edellytyksenä vähintään 2 pakollista lukiokurssia 
niissä aineissa, joihin haluaa osallistua + väh 90 op

 Jos kokelas on suorittanut muun kuin yllämainitun vähintään 
kaksivuotisen perusopetuksen tai sitä aikaisemmalle 
oppimäärälle perustuvan ammatillisen tutkinnon tai opinnot, 
häneltä vaaditaan, että hän on opiskellut vähintään kaksi 
pakollista lukiokurssia niissä oppiaineissa, joiden kokeisiin hän 
haluaa osallistua. 

 Jos oppiaineessa ei ole kahta pakollista lukiokurssia, 
edellytetään vähintään kahden lukiokurssin opiskelua kyseessä 
olevassa oppiaineessa.



Kokeiden uusiminen

 Hyväksytyn kokeen saa uusia ilman 
aikarajaa

 Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa 
seuraavien kolmen tutkintokerran aikana

 Jos tutkintoa ei suorita (hyväksytysti / 
kompensaation kautta) säädetyssä ajassa on 
koko tutkinto suoritettava uudestaan.



Ilmoittautuminen kevään 2021 yo-
kokeisiin (jo aloitettu tutkinto)

 Ilmoittaudutaan Wilmassa 15.11.-26.11. klo 23.59 
mennessä

 Tarkasti P/Y (pakollinen /ylimääräinen): jos aiot 
keväällä ylioppilaaksi tulee 4 pakollista tulla 
suoritetuksi, näistä yksi oltava pitkä oppimäärä

 Tarkasti reaali: vain yksi voi olla pakollinen, huomioi 
saman päivän kokeet

– 1. päivä: ps, fi, hi, bi, fy
– 2. päivä: ue, uo, et, yh, ke, ge, te



Ilmoittautuminen kevään 2021 yo-
kokeisiin (uusi tutkintorakenne)

 Ilmoittaudutaan Wilmassa 15.11.-26.11. klo 23.59 
mennessä

 jos aiot keväällä ylioppilaaksi tulee  olla 5 yo-koetta 
suoritettuna: Äidinkieli + kolme seuraavista 
mat/ruotsi /vieras kieli/ reaaliaine (yhden oltava 
pitkä) + väh. 1  valinnainen (siten että 4 eri ainetta)

 Tarkasti reaali: vain yksi voi olla/koepäivä, huomioi 
saman päivän kokeet

– 1. päivä: ps, fi, hi, bi, fy
– 2. päivä: ue, uo, et, yh, ke, ge, te



Ilmoittautuminen Wilmassa

 Täytä lomake ohjeiden mukaan. Valitse oikeaa 
tutkintorakennetta koskeva ilmoittautumiskaavake

 Ilmoittaudutaan vain kevään 21 kokeisiin (ei 
myöhempiä kertoja)

 Muista klikata aikakenttää, jotta ilmestyy K2022 ja 
muista lopuksi tallentaa lomake!

 Tarkista samalla kirjoitussuunnitelmasi ajan tasalle
 Käy allekirjoittamassa ilmoittautuminen (lomake) 

kansliassa ajalla 22.11.-30.11.2021 



Tärkeää ilmoittautumisesta

 Ilmoittautuminen on sitova eikä sitä voi 
jälkikäteen muuttaa (esim. P/Y, kokeen taso).

 Ilmoittautumalla sitoudut myös maksamaan 
tutkintomaksut (Tutkintomaksu 14e + 
28e/koe)

 Vastuu on yksiselitteisesti kokelaalla!



Ohjattu ilmoittautuminen

 Jos tarvitset opon apua, sitä saa tiistaina 
16.11. klo 16 alkaen.



Kompensaatio (vanha tutkinto)

 Hylätyn pakollisen kokeen voi saada kompensoitua:
– i+ 12 kompensaatiopistettä
– i 14 kompensaatiopistettä
– i- 16 kompensaatiopistettä
– i= 18 kompensaatiopistettä
L= 7, E=6, M=5, C=4, B=3, A=2, I=0
Kaikki suorittamasi kokeet antavat kompensaatiopisteitä, 

kompensaatio tehdään tutkinnon valmistuttua (=4 pakollista 
suoritettu)

Kompensaation voi kieltää kirjallisella ilmoituksella



Kompensaatio (uusi tutkinto)

 Tutkinto voi tulla suoritetuksi tutkintoon vaadittavassa kokeessa 
annetun hylätyn arvosanan estämättä (kompensaatio)

- Kompensaatio koskee yhtä hylättyä ainetta
- Tarvitaan 10 p, jonka saa kerättyä muiden tutkintoon 

kuuluvien aineiden pisteistä. ( L= 7p, E=6p, M=5, C=4, B=3, 
A=2, I=0

Kaikki suorittamasi kokeet antavat kompensaatiopisteitä, 
kompensaatio tehdään tutkinnon valmistuttua



 Kaikki määräykset ja ohjeet löytyvät 
netistä osoitteesta 
www.ylioppilastutkinto.fi

http://www.ylioppilastutkinto.fi/


Ylioppilaaksi keväällä 2022?

Opiskelijasta tulee ylioppilas, kun hän on 
suorittanut yo-tutkintonsa hyväksytysti JA saa 
lukion päättötodistuksen, jonka edellytyksenä 
on kaikkien pakollisten lukiokurssien 
suorittaminen suoritusohjeiden mukaisesti JA
hänen kurssikertymänsä on vähintään 44 (tai 
sovellettu henkilökohtainen tätä korkeampi) 
TAI hän saa ammattitutkinnon.



Kysyttävää?

 Mikäli olet epävarma jostain asiasta, 
kysy opolta, opettajalta tai rehtoreilta. 
Kaveri ei välttämättä aina ole oikeassa!
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