
 

 

 
ILMOITTAUTUMINEN  
Ilmoittautuminen vain tulevaan YO-kokeeseen.  
 
ILMOITTADU WILMASSA  
Suunnitelma on tehtävä Wilmaan vähintään pakollisten kokeiden osalta  
Ohjeet wilmassa ja WWW-sivulla  
 
Hinnastosta  
Perusmaksu 14 €  
Koekohtainen maksu 28 €  
 
TUTKINNON HAJAUTTAMINEN  
Tutkinto on suoritettava enintään kolmena perättäisenä tutkintokertana  
YO-kokeet voi aloittaa aikaisintaan toisen vuoden keväällä ja mielellään vasta kolmannen vuoden aika-
na.  
 
PUOLTOLAUSUNNOT JA ERITYISJÄRJESTELYT (ILMOITTAUTUESSA)  
Luki-lausunnot ja todistukset  
- Yhden aineen arvostelun lievennys  
(mahdollinen)  
- lisäaika ja muut erityisjärjestelyt  
Selvitys vieraskielisyydestä  
Muut lääkärilausunnot  
 
PAKOLLISET KOKEET – VÄHINTÄÄN YKSI A-TASON KOE  
Äidinkieli  
- tekstitaito  
- essee  
tai  
suomi toisena kielenä  
Lisäksi kolme seuraavista toinen kotimainen kieli  
-toinen kotimainen kieli (useimmilla ruotsi)  
-vieras kieli (useimmilla englanti)  
-matematiikka  
- reaalikoe  
 
TUTKINTOON VOI LIITTÄÄ YLIMÄÄRÄISIÄ KOKEITA  
 
REAALIKOKEEN  
Ensimmäinen aineryhmä:  

 
Toinen aineryhmä:  

Psykologia  Uskonto (ev.lut.) , Uskonto (ort.)  
Filosofia Elämänkatsomustieto  
Historia  Yhteiskuntaoppi  
Fysiikka  Kemia  
Biologia  Maantiede  
Terveystieto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARVOSTELU  



 

 

L = 7 p; E = 6 p; M = 5 p; C = 4 p; B = 3 p; A = 2 P ja I = 0 P.  
Lukion asianomaisen aineen opettaja arvostelee koesuoritukset alustavasti ja lautakunnan sensorit lo-
pullisesti  
Jos suoritusta on heikentänyt jokin erityisen painava peruste, voi lautakunta tämän huomioida  
Arvosteluun voit hakea lautakunnalta maksullista tarkistusarvostelun toimittamista  
 
KOMPENSAATIO (1)  
Ylioppilastutkintotodistus, jossa on yksi pakollisen kokeen hylätty arvosana.  
Kompensaatiovaatimukset:  
I+  -> 12 p  
I    - > 14 p  
I-   -> 16 p  
I--  -> 18 p  
 
KOMPENSAATIO (2)  
Ylimääräiset kokeet auttavat kompensaatiopisteiden keruussa.  
Kompensoidun hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa.  
Tutkintoa täydentämällä ei voi kompensoida hylättyä koetta.  
Kompensaatio tehdään automaattisesti, ellei kokelas toisin kirjallisesti ano.  
 
KOKEEN UUSIMINEN  
Pakollisen hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa koetta välittömästi seuraavan kolmen tutkintokerran 
aikana  
Ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajoitusta (hylätty ylimääräinen koe ei näy todis-
tuksessa)  
Voi vaihtaa tasoa, jos esim. pitkä koe jää hylätyksi  
esim. BA -> BB tai M -> N  
 
MUITA SÄÄDÖKSIÄ  
Vilppiin syyllistyneen kaikki saman tutkintokerran suoritukset hylätään ja voidaan estää osallistuminen 
seuraavalla kerralla.  
Lautakunta voi erityisen painavasta syystä sallia tutkinnon aloittamisen alusta.  
Kokeesta poisjääminen tulkitaan yrityskerraksi, ellei siihen ole erityisen painava lautakunnan hyväksymä 
syy.  
 
LISÄTIETOA  
-lukion kotisivu  
-www.ylioppilastutkinto.fi  
-YO-informaatio ilmoitustaululla ja opinto-oppaassa  
-epäselvissä asioissa on kysyttävä rehtorilta, opolta, koulusihteeriltä  
-ainekohtaiset kysymykset aineenopettajalle 


