
YLIOPPILASTUTKINTO



TUTKINTO MUODOSTUU:
1) PAKOLLISISTA kokeista, joita on NELJÄ

Äidinkieli / suomi toisena kielenä
JA 

kolme seuraavista: 
- vieras kieli A- tai C-taso

    - ruotsi A- tai B-taso
- matematiikka A- tai B-taso
- reaaliaine

● vähintään yksi A-tason koe
● vain yhden ainereaalin voit valita pakolliseksi
● PAKOLLISUUTTA EI VOI VAIHTAA, kun sen on ilmoittautuessaan valinnut
● kokeen taso ei ole riippuvainen lukion oppimäärästä

2) YLIMÄÄRÄISISTÄ kokeista
● ilman rajoituksia voi kirjoittaa vieraita kieliä, matematiikan, reaalikokeita
● samassa aineessa kuitenkin vain yhden tason koe (esim. vain MAB)
● myöhemmin voi täydentää tutkintoa eri tason kokeella (esim. nyt MAB ja 

joskus myöhemmin MAA)



Reaalikoe
■ Kaksi päivää jokaisella kirjoituskerralla

1. PS, FI, HI, FY, BI
2. UE/UO/ET, YH, KE, TE, GE

■ Vain yksi aine yhtenä päivänä
■ Vain yksi reaalikoe voi olla pakollinen

ILMOITTAUTUMINEN
(Kevään 2019 kirjoituksiin 16.11. mennessä.)
Syksyn 2019 kirjoituksiin toukokuussa.
■ Wilmassa ja lisäksi kirjallisesti omalle opolle määräaikaan mennessä 
■ Ilmoittautuminen on aina sitova

- tutkinto alkaa ensimmäisestä ilmoittautumisesta
- valintoja ei voi muuttaa
- lasku on maksettava vaikka ei osallistuisi
- lasketaan myös yrityskerraksi vaikka ei osallistuisi



■ Oikeus osallistua kun kirjoitettavan aineen pakolliset 
kurssit on suoritettu

     HUOM! 
Tehtävät perustuvat pakollisiin ja syventäviin 

kursseihin

→ kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit oltava suoritettuna 
syksyn kirjoittajalla 5. jakson loppuun mennessä ja 
kevään kirjoittajalla 3. jakson loppuun mennessä



Yo-tutkinnon hajauttaminen

■ Tutkinnon voi suorittaa yhden, kahden tai kolmen peräkkäisen 
kerran aikana
esim.  syksy 2019 ja kevät 2020 -> yo keväällä 2020

  kevät 2019, syksy 2019 ja kevät 2020 -> yo keväällä 2020

■ Kolmen peräkkäisen kerran aikana on pakko aloittaa (ei pakko 
päästä läpi) kaikkia pakollisia aineita

■ Kirjoituskertojen laskenta alkaa ensimmäisestä ilmoittautumisesta – 
ei kannata ilmoittautua liian aikaisin!

HUOM!
Kahta A-tason vieraan kielen koetta ei voi tehdä samalla 

kirjoituskerralla (ruotsi on toinen kotimainen, ei vieras kieli)



KOROTUS- JA UUSINTAMAHDOLLISUUDET (SYKSY 2019 alk.)

Hyväksytty koe
 - saa uusia rajattomasti

Hylätty pakollinen koe
- saa uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien kolmen 

tutkintokerran aikana 
- jos saa pakollisesta A-tason kokeesta hylätyn, niin sen tason voi 

vaihtaa. Tämä edellyttää että tutkinto pitää sisällään toisen 
pakollisen A-tason kokeen.
- jos ei osallistu kokeeseen, niin koe katsotaan keskeytyneeksi ja 

hylätyksi
- jos hylätty pakollinen koe on kompensoitu, sen saa kuitenkin 

halutessaan uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa

Hylätty ylimääräinen koe
- saa uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien kolmen 

tutkintokerran aikana
- hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa ei voi vaihtaa



Kompensaatio

■ Ylioppilaaksi voi päästä kompensoidusti, vaikka tulisi hylätyksi 
yhdessä pakollisessa aineessa

■ Hylätyt jaetaan tason mukaan: i+, i , i- ja i= ja hyväksytyt kokeet 
antavat nk. kompensaatiopisteitä puoltoäänien mukaan           
(L=7p., E=6,  M=5,  C=4,  B=3,  A=2)

■ Kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, jolloin
12p kompensoi   i+
14p kompensoi   i
16p kompensoi   i-
18p kompensoi   i=

Esim. i+:n kompensoi 3 c:tä (4+4+4)
    i:n kompensoi a,b,c,m (2+3+4+5)

■ Kompensaation käyttäminen vaatii opiskelijan suostumuksen



Erityisjärjestelyt ja vieraskielisyystodistukset

■ lisäaika (ja erillistila) on erityisjärjestely, jonka on mahdollista saada 
kirjoituksiin

■ vieraskielisyystodistuksella tai lukilausunnolla voi joskus saada 
pistehyvitystä!

■ Asian selvitys kannattaa aloittaa jo toisen vuoden kevään aikana
■ Lisätietoja erityisopettajalta, virka-apulaisrehtorilta ja opolta

Koemaksut
■ Vuonna 2019 perusmaksu on 14 euroa ja ainekohtainen maksu 28 

euroa/koe



TUTKINTOTODISTUS

• Todistuksen saa, kun neljä pakollista on suoritettu
• Todistukseen merkitään kaikki kokeet, jotka on ehtinyt 

suorittaa ennen viimeistä pakollista koetta
→ jos haluaa kaikki kokeet samaan todistukseen,

pitää jättää 1 pakollinen koe viimeiseen 
kirjoituskertaan

• Myöhemmin suoritetuista kokeista saa erillisen 
todistuksen

HUOM. Ylioppilastodistuksen saa vasta kun on   
suorittanut myös kaikki lukion kurssit!

www.ylioppilastutkinto.fi
melu.fi > opiskelu > abin opas

http://www.ylioppilastutkinto.fi


Jatko-opinnot ja yo-kirjoitukset
keväästä 2020 alkaen
- entistä suurempi painoarvo yo-todistuksella
- toisaalta silloin huippuosaajat eivät kilpaile 

valintakokeiden pisteistä

yliopistot
- pisteitä alasta riippuen, erilaisia painotuksia, oppiaineet 

eriarvoisia
- pääsykokeiden kautta esim. 40 %, todistuksella 60 %

ammattikorkeakoulut
- pisteitä viidestä oppiaineesta äi, ma, kieli + kaksi parasta
- “kaksi parasta” - kaikki oppiaineet samanarvoisia

ammattioppilaitokset
- yo-todistuksella ei merkitystä


