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RUOTSI MATEMATIIKKA REAALIKOE

TUTKINNON RAKENNE

VIERAS
KIELI

VÄHINTÄÄN YHDESSÄ NÄISTÄ AINEISTA 
SUORITETTAVA PITKÄN OPPIMÄÄRÄN KOEÄIDINKIELI 

tai
SUOMI TOISENA 

KIELENÄ

Näistä valittava kolme pakollista koetta:



TUTKINNON RAKENNE

Tutkintoon voit liittää 
ylimääräisiä kokeita:

Toinen
kotimainen

kieli

Vieraan 
kielen 

kokeita

Matematiikka Reaali-
kokeita



TUTKINNON 
SUORITTAMINEN

Tutkinto (= vähintään neljä pakollista koetta), on 
suoritettava enintään kolmen perättäisen 
tutkintokerran aikana.

Tutkinto alkaa, kun ilmoittaudut ensimmäisen 
kerran pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen.

Voit lisätä tutkintoosi uusia ylimääräisiä aineita, 
kunnes tutkinto on valmis tai kolme tutkintokertaa 
on käytetty.



REAALIKOKEEN JÄRJESTÄMINEN

• Uskonto (ev.lut, ort)

• Elämänkatsomustieto

• Yhteiskuntaoppi

• Kemia

• Maantiede

• Terveystieto

• Filosofia

• Historia

• Fysiikka

• Biologia

• Psykologia

Samana koepäivänä: Samana koepäivänä:



ILMOITTAUTUMISEN 
SITOVUUS

Ilmoittautuminen on sitova.

Et voi jälkikäteen muuttaa aineyhdistelmää, kokeen 
pakollisuutta/ylimääräisyyttä tai kokeen tasoa.

Voit erityisen painavasta syystä hakea muutosta 
ilmoittautumistietoihisi, jos ilmoittautumisessa on 
todistettavasti tapahtunut virhe.



KOESUORITUSTA HEIKENTÄVÄN SYYN OTTAMINEN 
HUOMIOON YLIOPPILASTUTKINNOSSA 

• Hakemus tehdään kirjallisesti Ylioppilastutkintolautakunnalle. 
Rehtori lähettää hakemuksen.

• Pistekorotus kohdistuu vain niihin kokeisiin, joiden arvosana 
ilman lisäpisteitä olisi hylätty

Koesuoritusta heikentävinä syinä otetaan huomioon:

• Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus

• Vieraskielisen kokelaan opetuskielen 
puutteellinen hallinta

• Sairaus tai vamma

• Erityisen vaikea elämäntilanne



OSALLISTUMIS-
OIKEUS

• Oppiaineen pakolliset kurssit oltava 
suoritettuina ennen kokeeseen 
osallistumista. Myös neloset ovat 
suorituksia.

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



https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2022-
koepaivat

YO-KOEPÄIVÄT KEVÄÄLLÄ 2022

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2022-koepaivat


HYLÄTYN 
PAKOLLISEN 
KOKEEN 
UUSIMINEN

• Tutkinnon ollessa kesken, hylätyn
pakollisen kokeen saa uusia kolme kertaa
hylätyn arvosanan saamista välittömästi
seuraavina kolmena tutkintokertana

• Esim.
Hylätty arvosana syksyllä 2021 >

saa koettaa uusia
keväällä 2022,
syksyllä 2022 ja
keväällä 2023



HYLÄTYN 
YLIMÄÄRÄISEN 
KOKEEN 
UUSIMINEN

• Hylätyn ylimääräisen kokeen voit 
uusia rajoituksetta.

• Kokeen tason voi vaihtaa koetta 
uusittaessa.

• Hylätystä ylimääräisestä kokeesta ei 
tule merkintää todistukseen.



HYVÄKSYTYN KOKEEN UUSIMINEN

Hyväksytyn kokeen saa 
uusia niin monta 
kertaa kuin haluaa. 
Kokeen 
uusimisajankohdan voit 
valita itse.

1

Jos uusit kokeen 
tutkinnon ollessa 
kesken, todistukseen 
merkitään kokeesta 
saatu parempi 
arvosana.

2

Jos uusit kokeen 
tutkintotodistuksen 
saamisen jälkeen, saat 
uusitusta hyväksytystä 
kokeesta erillisen 
todistuksen.

3

Kun tutkinto on valmis, 
voit uusia rajoituksetta 
myös kompensaation 
kautta hyväksytyn 
pakollisen kokeen.

4



TUTKINNON TÄYDENTÄMINEN

Ylioppilastutkinnon hyväksytysti suorittanut henkilö voi täydentää
tutkintoa

1. Sellaisten oppiaineiden kokeilla, jotka eivät sisälly hänen
suorittamaansa tutkintoon

2. Sellaisten oppiaineiden kokeilla, jotka ovat eritasoisia kuin
hänen suorittamaansa tutkintoon sisältyvät samojen
oppiaineiden kokeet

Täydentäminen on mahdollista sen jälkeen, kun tutkinto on 
suoritettu, muutoin ajankohtaa ei ole rajoitettu.

Kokeista annetaan erillinen todistus.



LISÄTIETOA YLIOPPILASTUTKINNOSTA

• www.ylioppilastutkinto.fi
Sivuilla on tietoa myös digitaalisista kokeista

• Opiskelijan Torkkeli-sivuston 
YO-KIRJOITUKSET-palstalla on koottu kaikki olennainen tieto, mm. 
koepäivät ja ohjeet.

• Wilmassa täsmätiedottamista esim. koetiloista tai muutoksista 
koejärjestelyissä.

http://www.ylioppilastutkinto.fi/


Päättötodistus 
ja 
valmistuminen

75 kurssia tehtynä 
toukokuun alkuun mennessä 
JA

Kun yo-tutkinnon neljä 
pakollista koetta on suoritettu 
hyväksytysti TAI

Kolme pakollista on suoritettu 
hyväksytysti ja yksi pakollisen 
kokeen i on kompensoitu

Opiskelija valmistuu 
ylioppilaaksi keväällä 2021



Tsemppiä ja 
viisautta kaikille! 
Tuetaan abejamme 
<3

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6znUNaCP1kKJvHrL3El_ME3ZG9wSAC1OqRTOnrSnfCZUOEMyWUozWlpJRUxVMzFXN0pIQUJNRVZGUC4u

