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Tutkinnon rakenne

Ilmoittautuminen syksyn 2022 yo-kokeeseen

Erityisjärjestelyjen hakeminen



Tutkinnon rakenne (jos olet jo aloittanut)
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Äidinkieli ja 

kirjallisuus

Toinen 

kotimainenkieli 

tai 

matematiikka

Vieras kieli Reaali

Pakollinen kaikille Yhden täytyy olla pitkän oppimäärän koe.

Jos olet aloittanut yo-tutkinnon suorittamisen syksyllä 

2021 tai aiemmin, tutkintosi koostuu vähintään neljästä 

kokeesta: 

Lisäksi voit sisällyttää tutkintoon ylimääräisiä kokeita.



Tutkinnon rakenne (jos aloitat 2022)
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Äidinkieli ja 

kirjallisuus
Matematiikka

Toinen 

kotimainen kieli
Vieras kieli Reaaliaine

Pakollinen
Vähintään kolmesta ryhmästä suoritettava vähintään neljä koetta.

Yhden täytyy olla pitkän oppimäärän koe.

Jos aloitat yo-tutkinnon suorittamisen keväällä 2022, 

tutkintosi koostuu vähintään viidestä kokeesta: 

 Testaa, millä aineyhdistelmillä tutkinto toteutuu: 

https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi

https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi


Hajauttaminen

• Tutkinto on suoritettava enintään kolmella peräkkäisellä tutkintokerralla. 

• Huomioi reaaliaineiden kaksi koepäivää:
• Reaali I: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

• Reaali II: uskonto, et, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto. 

• Mikäli lukio-opiskelusi venyy neljään vuoteen, kirjoitukset kannattaa aloittaa vasta kolmannen vuoden 

keväällä.
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Kokeen uusiminen

Hyväksytty koe

Hylätty koe
= improbatur
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Saa uusia niin monta kertaa 

kuin haluaa.

Pakollinen: saa uusia kolme kertaa 

seuraavien kolmen tutkintokerran aikana.

Ylimääräinen: saa uusia niin monta kertaa 

kuin haluaa.



Valmistuminen

Lukion 
päättötodistus 
(75 kurssia tai 

150 
opintopistettä)

4 (tai 5) 
suoritettua yo-

koetta

Ylioppilas-
tutkintotodistus
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Mieti tässä vaiheessa:

• Milloin aloitat kirjoitukset?

• Montako ainetta kirjoitat syksyllä ja mitkä jäävät kevääseen?

• Mitkä ovat pakollisia ja mitkä ylimääräisiä kokeita? (ei koske keväällä 2022 

aloittavia)

• Oletko opiskellut riittävästi myös syventäviä kursseja?

• Mitkä ovat tavoitearvosanasi?
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improbatur approbatur
lubenter

approbatur
cum laude 
approbatur

magna cum
laude 

approbatur

eximia cum
laude 

approbatur
laudatur



Ilmoittautuminen

• Ilmoittautuminen syksyn 2022 kokeeseen 11.5.-1.6.2022

• Ennen ilmoittautumista täytä yo-kirjoitussuunnitelma lomakkeelle 

”Opintojen suunnittelu”.

• Ilmoittautuminen tehdään Wilmassa lomakkeella ”Yo-tutkinto - sitova 

ilmoittautuminen”. 

• Ilmoittauduttuasi lähetä Wilma-viesti opinto-ohjaajalle. Ilmoittautuminen 

vahvistetaan allekirjoittamalla yo-ilmoittautumistuloste opinto-

ohjaajan ilmoittamana aikana.

• Ilmoittautuminen on sitova: valintoja et voi jälkikäteen muuttaa.
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Ennen yo-koetta pitää olla 
suoritettuna kirjoitettavan aineen 
pakolliset kurssit.

Tutkintomaksut

• Koekohtainen maksu 34 €

• Oikaisuvaatimus 50 €/koe



Erityisjärjestelyt 
ylioppilaskokeissa

• YO-kokeen erityisjärjestelyiden hakua varten opiskelija tarvitsee aina

• lausunnon lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudesta   ja/tai

• erikoislääkärin lausunnon

Ota erityisopettajaan yhteys AJOISSA!

• Luki-tutkimukseen ja yo-kokeen erityisjärjestelyhakemuksen 

valmisteluun tarvitaan useita tapaamisia

• Syksyn -22 tutkintoon erityisjärjestelyhakemusten on oltava valmiina 

viimeistään 30.4. 

• Kevään -23 tutkintoon 30.11.
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Erityisjärjestelyt 
ylioppilaskokeissa

• Lisäaika (2h)

• Erillinen pienryhmätila
• Erillinen tila poikkeustapauksissa

• Lepäämiseen tarkoitettu tila

• Oikeus suurentaa kirjasinkokoa tai käyttää 

suurempaa näyttöä 

• Kuulo-ja näkövammaisille kohdennetut 

erityisjärjestelyt
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Lukemisen ja kirjoittamisen 
erityisvaikeus

Erityisjärjestelyt

Mikäli lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus vaikuttaa 

• jonkin verran kokeen suorittamiseen, voidaan kokelaalle myöntää oikeus 

suurentaa kirjasinkokoa ja oikeus suurempaan näyttöön 

• merkittävästi kokeen suorittamiseen, voidaan kokelaalle myöntää edellisen 

lisäksi lisäaikaa kokeen suorittamiseen 

• erittäin paljon kokeen suorittamiseen, voidaan kokelaalle myöntää 

edellisen lisäksi oikeus erilliseen pienryhmätilaan
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Lukemisen ja kirjoittamisen 
erityisvaikeus

• Erityisjärjestelyhakemukseen liitetään lausunto haettavien 

erityisjärjestelyiden tarpeesta, toimivuudesta ja kohtuullisuudesta

• Erityisjärjestelyitä kokeillaan opintojen aikana ennen yo-kirjoituksia!

• Hakemukseen liitettävästä lausunnosta tulee käydä ilmi, onko 

kokelas käyttänyt näitä järjestelyitä ja ovatko ne olleet hänelle 

tarpeellisia

• Lausuntoon tarvitaan kahden eri aineryhmän opettajan lausunnot 

kokelaan suoriutumisesta 

Vaikuttaa arvosteluun VAIN, jos kokelas on saamassa 

kokeesta hylätyn arvosanan 

24.8.2019 12Anne Hällfors



Erityisen vaikea elämäntilanne

• Lausunnon voi antaa kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja tai 

lääkäri.

• Erityisen vaikeasta elämäntilanteesta kärsivälle kokelaalle voidaan 

myöntää erityisjärjestelyjä

• YTL luokittelee vaikean elämäntilanteen vaikutuksen 

koesuoritukseen asteikolla:

• ei vaikuta

• vaikuttaa jonkin verran

• vaikuttaa merkittävästi 

• vaikuttaa erittäin paljon. 

Vaikuttaa arvosteluun VAIN, jos kokelas on saamassa kokeesta 

hylätyn arvosanan 
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Sairaus ja vamma

• lääkärin lausunto sairaudesta tai vammasta 

• hakemuksessa tulee näkyä diagnoosi, sairauden tai 

vamman vaikutukset kokeiden suorittamiseen ja 

lääkärin erikoisala ja lääkärin allekirjoitus

• YTL luokittelee sairauden tai vamman vaikutuksen 

koesuoritukseen asteikolla: 

• ei vaikuta 

• vaikuttaa jonkin verran

• vaikuttaa merkittävästi  

• vaikuttaa erittäin paljon

Vaikuttaa arvosteluun VAIN, jos kokelas on saamassa kokeesta 

hylätyn arvosanan. 
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Sairaus ja vamma
Syitä, joiden perusteella voi hakea erityisjärjestelyjä

Esimerkiksi:

• Tarkkaavaisuuden, keskittymisen ja hahmottamisen vaikeudet 

(Adhd, ADD ym.)

• Asperger

• Laaja-alaiset kielelliset vaikeudet esim. dysfasia

• Psyykkiset sairaudet esim. masennus

• Fyysiset sairaudet, jotka haittaavat siinä määrin työskentelyä, että 

tarvitaan lisäaikaa tai muu järjestely (esim. diabetes, narkolepsia, 

tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ym.)

• Vammoista esim. kuulovamma oikeuttaa erityisjärjestelyihin
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Vieraskielisen kokelaan opetuskielen 
puutteellinen hallinta

Erityisjärjestely:

• kaksi tuntia lisäaikaa muissa kuin vieraan kielen kokeissa. 

Erityisestä syystä rinnastetaan vieraskielisyyteen, jos esim. 

ruotsinkielinen kokelas suorittaa ylioppilastutkinnon suomeksi (tai 

päinvastoin)

• Erityinen syy voi olla esimerkiksi kokelaan asuinpaikkakunta tai se, 

että kyseessä on erityisen koulutustehtävän lukio.

Kahden opettajan arvio vieraskielisen kokelaan opetuskielen 

puutteellisen hallinnan vaikutuksesta opintomenestykseen.
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Vielä muistutus: Milloin 
haetaan?

Hakemus on toimitettava lautakuntaan 

viimeistään 

• kevään tutkinnon osalta 30. marraskuuta 

• syksyn tutkinnon osalta 30. huhtikuuta

HUOM! Erityisjärjestelyitä voi myös hakea 

kesken hajautetun tutkinnon!
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Kiitos!

Tiedote keväällä 2022 kirjoittaville:
www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille
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