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ILMOITTAUTUMINEN

• Ilmoittautuminen nyt vain syksyn 2022 

YO-kokeisiin Wilmaan viimeistään 17.05. 

klo 23.59.

• Lomake jaetaan RO-tuokiossa 23.5.  

allekirjoitettavaksi – ilmoittautuminen on 

tehty vasta, kun paperilomake on 

allekirjoitettu



ILMOITTAUDU WILMASSA

• Suunnitelma ja ilmoittautuminen on tehtävä 

Wilmaan

Wilma => Lomakkeet => YO-tutkintoon 

ilmoittatuminen syksyn 2022 kokeisiin 

• Suunnitelman ja ilmoittautumisen on 

täsmättävä!

• Tämä ohje tulee Wilman tiedotteisin.



• KALVOISSA:

• ”WANHAT” ovat vuonna 2021 tai aiemmin 

YO-kokeensa aloittaneita

• ”UUDET” ovat keväällä 2022 YO-

tutkintonsa aloittaneita 



WANHAT: Täytä kentät:



UUDET: Täytä kentät:



• Kun ilmoittautuminen on valmis, kirjaa täppä

ao. kohtaan, jotta voimme lähettää sen 

Ylioppilastutkintolautakunnalle.

• Kun se on lukiossa varmistettu, tulee 

tarkistuspäivä näkyviin ja ilmoittautuminen on 

tehty.



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

(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.



Hinnastosta

• Perusmaksu                14 €

• Koekohtainen maksu   28 €



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)



KEVÄT

2022

• 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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”WANHAT”     PAKOLLISET 

KOKEET – VÄHINTÄÄN YKSI A-

TASON KOE

• Äidinkieli

- lukutaito

ja

- kirjoitustaito

• suomi toisena 
kielenä

Lisäksi kolme 

seuraavista

- toinen kotimainen 
kieli (=ruotsi)

- vieras kieli

- matematiikka

- reaalikoe



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 

YLIMÄÄRÄISIÄ KOKEITA

Voi suorittaa eri tason kokeen 

samasta oppiaineesta

- toinen kotimainen kieli

- vieraan kielen kokeita

- matematiikka

- reaalikokeita



REAALIKOKEEN AINERYHMÄT

• Biologia

• Filosofia

• Psykologia

• Fysiikka

• Historia

• Maantiede

• Uskonto (ev.lut., ort.)

• Elämänkatsomustieto

• Yhteiskuntaoppi

• Kemia

• Terveystieto



SÄHKÖINEN YO-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/


SYKSYN 2022 KOEPÄIVÄT

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

aivat/syksyn-2022-koepaivat

TIETOA KOKELAILLE

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

laille

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/syksyn-2022-koepaivat
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille


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.



”WANHAT” KOMPENSAATIO (1)
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)

• 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



”UUDET”      KOMPENSAATIO (1)
Ylioppilastutkintotodistus, jossa on yksi 

pakollisen kokeen hylätty arvosana

I

Kompensaatiopisteet 

annetaan muista 

arvosanoista:

 L = 7

 E = 6 

 M = 5 

 C = 4 

 B = 3 

 A = 2

Hylätyn 

arvosanan taso

Vaatimus 

kompensaatioon

10 pist.

Huomioon otetaan vain 

tutkintoon vaadittavissa 

kokeissa saadut neljä 

hyväksyttyä arvosanaa



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)

 Voi vaihtaa tasoa, jos yksi pitkä koe jää 

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

• Klassillisen lukion kotisivu

• www.ylioppilastutkinto.fi

• Wilmaohje

• YO-informaatio www-sivulla ja opinto-
oppaassa

• epäselvissä asioissa on kysyttävä 
rehtorilta, opolta, koulusihteeriltä

• ainekohtaiset kysymykset 
aineenopettajalle

• koronaohjeistus tulee myöhemmin  

http://www.ylioppilastutkinto.fi/
https://blog.edu.turku.fi/klassillinentiedotus/files/2014/10/Wilmaohje_YO_kokeisiin_K2021-1.pdf


AJANKOHTAISTA 
OPINTO-

OHJAUKSESSA
Tietoja, valintoja ja suuntia



Opinto-ohjaus jatko-opintoihin

• OP2- kurssi toisen vuoden IV ja V jaksoissa (ml. job shadowing)

• Turun korkeakoulujen hakijan päivä kakkosille järjestettiin etänä 

11.3.2022

• Jatkoa abivuonna:

• Muutamia oppitunteja

• Tutustumiskäyntejä ja vierailijoita, myös yhteistyötä lukioiden 

välillä

• Turun korkeakoulujen hakijan päivä abeille syksyllä 2022

• Studia –messut syksyllä 2022 Helsingissä

• Henkilökohtainen ohjauskeskustelu opon kanssa 

• Tärkeintä on oma motivaatio ja ennakkoluuloton selvittelytyö



Työelämäviikko

■ 2.-6.5.2022

■ Lyhyitä koulun alumnien vierailuja oppitunneilla, etänä ja 

lähinä

■ Alumnipäivä pe 6.5. 



Opinto-ohjauksesta

• Polku harvoin suora

• Pussinperiä ei koulutusjärjestelmässä Suomessa ole

• Sijoittumiseen työelämässä vaikuttaa monet asiat, ei pelkästään 

tutkinto ja arvosanat

• harva oikeasti vielä tietää, mihin on ensi keväänä hakemassa





Sampsonin urakolmio (2004)



OPINTOALOJEN 

TUNTEMUS

JATKO-

OPINTOIHIN 

HAKU



Miten huoltaja voi olla avuksi?

• Oman urapolun ja työn esittely ja omasta 

ammatinvalinnasta ja siihen liittyvistä 

pohdinnoista kertominen

• Kiinnostus, keskustelu, kuuntelu!

• Nuoren oma valinta ja omien arvojen 

seuraaminen



Suunniteltu sattuma

■ ”planned happenstance” (Krumboltz 2009)



Yhteishaku jatkokoulutuksiin

• Kaikki haut ja tiedot koulutuksista löytyvät netistä:  

www.opintopolku.fi

• Toisen asteen yo-pohjaisiin ammatillisiin koulutuksiin on oma 

hakuaika jo helmi-maaliskuussa + jatkuva haku

• Korkeakouluhakujen päähaku on maalis-huhtikuussa.

• Hakuvelvoite: kaikkien on haettava kevään haussa abi-keväästä 

alkaen 25–vuotiaaksi asti vähintään kahteen tutkintoon johtavaan 

koulutukseen -> sanktiona mahdollinen työmarkkinatuen 

menettäminen

http://www.opintopolku.fi/


Korkeakoulujen yhteishaku

• Tammikuun haussa voi hakea 6 kohteeseen eikä koulutuksia 

tarvitse asettaa mieluisuusjärjestykseen

• Maalis-huhtikuun haussa voi niin ikään hakea 6 kohteeseen, mutta 

koulutukset tulee asettaa mieluisuusjärjestykseen

• Hakija voi ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan



Uudistuksia

• Todistusvalinta ja ensikertalaisuuskiintiöt

• Edelleen järjestetään valintakokeita + soveltuvuuskokeita

• Poissaolosäännökset tiukentuneet

• Tarkoituksena olisi taata nopeampi siirtyminen lukiosta 

korkeakouluun ja siitä työelämään… 



Seuraus?

• > yli puolet uusista ylioppilaista ei jatka suoraan jatko-

opintoihin = välivuosi

• Välivuosi ei ole huono asia!



Todistusvalinta?



Koulua
vai elämää

varten?



Työssä tarvittavat taidot 5 v. 
valmistumisen jälkeen

• Itseohjautuvuus / oma-aloitteisuus

• Kyky oppia ja omaksua uutta

• Stressinsietokyky

• Yhteistyötaidot

• Ongelmanratkaisutaidot

• Tiedonhankintataidot

• Viestintä suomen kielellä

• Organisointi- ja koordinointitaidot

• Tieto- ja viestintätekniikan taidot

• Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot

Lähde: Rekry. Työura 5 vuotta 

valmistumisen jälkeen 

(20.4.2022)

Kaikki TY valmistuneet



Kiitos! 
Olkaa yhteyksissä!

■ pekka.tolonen@edu.turku.fi, 040 635 8231

20A, 20B

■ marianne.laulumaa@edu.turku.fi, 044 9072 345

20C, 20D

■ essi.jarvio@edu.turku.fi, 040 515 6912

20E, 20F

■ nina.ostdahl@edu.turku.fi 044 9074 405

20G, 20H
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