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ILMOITTAUTUMINEN

• Ilmoittautuminen nyt vain kevään 2023 

YO-kokeisiin Wilmaan viimeistään 13.11. 

klo 23.59.

• Paperilomake jaetaan allekirjoitettavaksi

20-tasolle RO-tuokiossa 16.11. klo 13.40 

alkaen ja

• 21-tasolle 21.11 klo 8.00 alkaen.



ILMOITTAUDU WILMASSA

• Suunnitelma on tehtävä Wilmaan

(suunnitelma ei ole ilmoittautuminen)

• Suunnitelman ja ilmoittautumisen on 

täsmättävä!

• Ohjeet wilmassa



Täytä kentät:
• AINE

• SUORITUSAIKA 2023K on oletuksena, älä 

muuta

• WANHAT (ennen 2022 aloittaneet): 

PAKOLLINEN vai YLIMÄÄRÄINEN kenttää ei 

voi muuttaa jälkeenpäin! 



• Kun ilmoittautuminen on valmis, kirjaa täppä

ao. kohtaan, jotta voimme saada tulosteen ja 

ottaa siihen allekirjoituksesi lähettää sen 

Ylioppilastutkintolautakunnalle.

• Kun se on lukiossa varmistettu, tulee 

tarkistuspäivä näkyviin



Vieraskielisyys ja S2

-S2(A5) –kokeen suorittaminen edellyttää S2-

kurssien suorittamisen

-tarkista, että väestörekisterissä on oikea 

äidinkieli, Yo-tutkintolautakunta tarkastaa 

asian sieltä



PUOLTOLAUSUNNOT JA 

ERITYISJÄRJESTELYT

▪ Luki-lausunnot ja todistukset 

- Yhden aineen arvostelun lievennys, jos

arvosana on hylätty i   (mahdollinen) 

- lisäaika ja muut erityisjärjestelyt

▪ Selvitys vieraskielisyydestä 

▪ Muut lääkärilausunnot



YLIOPPILASTUTKINTO 

JA PÄÄTTÖTODISTUS

• Ylioppilastutkinnon vaatimuksena 

on toisen asteen päättötodistus.

• Lukion päättötodistukseen 

saadakseen opiskelijalla on oltava 

vähintään 75 kurssia ja 

oppiaineiden pakolliset kurssit 

suoritettu.



Maksuttomuus                 (1/2)

• Jos olet maksuttomuuden piirissä, voit 

suorittaa maksuttomasti viisi ensimmäistä 

koetta. Jos saat jostain näistä viidestä 

kokeesta hylätyn, voit osallistua kyseisen 

kokeen uusintaan ilman maksua. Jos 

osallistut samalla tutkintokerralla 

useampaan kuin viiteen kokeeseen, voit 

itse valita, mitkä sen tutkintokerran 

kokeista suoritat maksuttomasti.



Maksuttomuus                 (2/2) 

• Oikeutesi maksuttomiin kokeisiin päättyy, 

kun saat ylioppilastutkinnon, ammatillisen 

tutkinnon tai niitä vastaavat ulkomaiset 

opinnot valmiiksi.

• Oikeutesi maksuttomiin kokeisiin päättyy 

sen kalenterivuoden lopussa, jolloin täytät 

20 vuotta.



Hinnastosta

• Koekohtainen maksu   34 €



KEVÄT

2023

• Tutkinto on suoritettava  enintään 

kolmena perättäisenä tutkintokertana

• YO-kokeet voi aloittaa aikaisintaan toisen 
vuoden keväällä ja usein vasta kolmannen 
vuoden aikana.
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2022
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2022
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2023
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2023

TUTKINNON HAJAUTTAMINEN

KEVÄT

2024
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2023
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Keväällä 2022 tai myöhemmin YO-

kirjoituksensa aloittavat suorittavat 

vähintään viisi ylioppilaskoetta 

VÄHINTÄÄN YKSI A-TASON KOE

• Äidinkieli

- lukutaito

ja

- kirjoitustaito

• suomi toisena kielenä

Lisäksi kolme 

seuraavista

- toinen 
kotimainen kieli 
(=ruotsi)

- vieras kieli

- matematiikka

- reaalikoe

Lisäksi yksi 
vapaavalintainen 
vieraan kielen tai 
reaaliaineen koe











TUTKINTOON VOI LIITTÄÄ 

MUITA KOKEITA

- toinen kotimainen kieli

- vieraan kielen kokeita

- matematiikka

- reaalikokeita

VAIN UUDET:Viiden

tutkintokokeen jälkeen voi 

valita eri tason kokeen 

samasta oppiaineesta



REAALIKOKEEN AINERYHMÄT

• Biologia

• Filosofia

• Psykologia

• Fysiikka

• Historia

• Maantiede

• Uskonto (ev.lut., ort.)

• Elämänkatsomustieto

• Yhteiskuntaoppi

• Kemia

• Terveystieto



SÄHKÖINEN YO-KOE

• Kuin langallinen ABITTI-koe

• Oma kannettava tietokone

•virtajohto + kuulokkeet (langallisina, langattomia 

ei saa käyttää)

•hiiri (langallisina, langattomia ei saa käyttää)

•ethernet-verkkokaapeli

•mahd. tarvittavat adapteri

• koneessa tarvitaan 3 USB-liitäntää!

• Tablet-laitteet, Chromebookit, ym. hybridilaitteet

eivät ole kelvollisia!

• koulussa järjestetään mahdollisuuksia tietokoneen 

sopivuuden testaamiseen langallisessa verkossa

https://blog.edu.turku.fi/klassillinen/opiskelijalle/tietokoneen-hankinta/
https://blog.edu.turku.fi/klassillinen/opiskelijalle/tietokoneen-hankinta/


KOEPÄIVÄT

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/

koepaivat/kevaan-2023-koepaivat

TIETOA KOKELAILLE

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/

kokelaille

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2023-koepaivat
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille


OSALLISTUMISOIKEUS

▪ Asianomaisen oppiaineen pakolliset 

kurssit on oltava suoritettuna kirjallisiin 

YO-kokeisiin mennessä = käytännössä 

penkkareihin. 

▪ Vieraassa kielessä, jossa ei ole pakollisia 

kursseja, riittää kolme kurssia

▪ Rehtorin päätöksellä poikkeustapaukset 

(M10      N syksyllä, kotikieli, vaihto-

oppilasvuosi)



ARVOSTELU

Lukion asianomaisen aineen opettaja arvostelee 
koesuoritukset alustavasti ja lautakunnan sensorit 
lopullisesti

Jos suoritusta on heikentänyt jokin erityisen painava
peruste, voi lautakunta tämän huomioida

Arvosteluun voit tehdä ylioppilastutkintolautakunnalle  
maksullisen oikaisupyynnön.

Improbatur

I

0 pist.

Approbatur

A

2 pist.

Lubenter 

approbatur

B

3 pist.

Cum laude 

approbatur

C

4 pist.

Magna cum 
laude 

approbatur

M

5 pist.

Eximia cum 
laude 

approbatur

E

6 pist.

Laudatur

L

7 pist.



KOMPENSAATIO (1/2)

• Ylioppilastutkintotodistus, jossa on yksi 

pakollisen kokeen hylätty arvosana

• Kompensaatio tehdään automaattisesti. Ellei 

kokelas halua kompensaatiota suoritettavan, 

hänen on annettava asiasta kirjallinen ilmoitus 

lukiolle, joka toimittaa sen edelleen 

lautakunnalle. Ilmoituksen on oltava 

lautakunnassa kevään tutkinnossa viimeistään 

5. toukokuuta ja syksyn tutkinnossa viimeistään 

4. marraskuuta.  



KOMPENSAATIO (2/2)
Ylioppilastutkintotodistus, jossa on yksi 

pakollisen kokeen hylätty arvosana

I

Kompensaatiopisteet 

annetaan vain tutkintoon

vaadittavien kokeiden

arvosanoista:

▪ L = 7

▪ E = 6 

▪ M = 5 

▪ C = 4 

▪ B = 3 

▪ A = 2

Hylätyn 

arvosanan taso

Vaatimus 

kompensaatioon

10 pist.



”WANHAT”   KOMPENSAATIO (1/2)
Ylioppilastutkintotodistus, jossa on yksi 

pakollisen kokeen hylätty arvosana

I+

I

I-

I=

Vaatimus 

kompensaatioon

12 pist.

14 pist.

16 pist.

18 pist.

Kompensaatiopisteet 

annetaan muista 

arvosanoista:

▪ L = 7

▪ E = 6 

▪ M = 5 

▪ C = 4 

▪ B = 3 

▪ A = 2

Hylätyn 

arvosanan 

taso



”WANHAT”    KOMPENSAATIO (2/2)

• Ylimääräiset kokeet auttavat 

kompensaatiopisteiden keruussa

• Kompensoidun hylätyn kokeen saa 

uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa

• Kompensaatio tehdään automaattisesti,

ellei kokelas toisin kirjallisesti ano

• Tutkintoon voi lisätä kokeita, jos kolme 

kertaa ei ole täynnä



HYVÄKSYTYN KOKEEN UUSIMINEN 

(L, E, M, C, B, A)

▪ Hyväksytyn kokeen on saa uusia niin monta kertaa 

kuin haluaa. 

▪ Voit uusia hyväksytyn kokeen myös, vaikka olisit jo 

uusinut sen aikaisemmin. 

▪ Mikäli uusinta tapahtuu ennen todistuksen 

antamista, merkitään todistukseen paras arvosana

▪ Tasoa voi vaihtaa vasta, kun tutkinto on valmis



HYLÄTYN KOKEEN UUSIMINEN (i)

▪ Pakollisen kokeen saa uusia kolme kertaa koetta 
välittömästi seuraavan kolmen tutkintokerran 
aikana

▪ Ylimääräisen kokeen saa uusia rajoituksetta 
(hylätty ylimääräinen koe ei näy todistuksessa)

▪ WANHAT :  Voi vaihtaa tasoa, jos yksi pitkä koe 
jää esim. BA      BB   tai   M      N



MUITA SÄÄDÖKSIÄ

Nimen julkaisu pitää itse estää 

ilmoittamalla lukioon ja YTL:aan

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

• Klassillisen lukion kotisivu

• www.ylioppilastutkinto.fi

• YO-informaatio www-sivulla ja opinto-
oppaassa

• epäselvissä asioissa on kysyttävä 
rehtorilta, opolta, koulusihteeriltä

• ainekohtaiset kysymykset 
aineenopettajalle

• koronaohjeistus tulee myöhemmin  

http://www.ylioppilastutkinto.fi/

