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YLIOPPILASTUTKINTO 

JA PÄÄTTÖTODISTUS

• VAPPUNA VALMIS -

Ylioppilastutkinnon vaatimuksena on 

toisen asteen päättötodistus.

• Lukion päättötodistukseen 

saadakseen opiskelijalla on oltava 

vähintään 75 kurssia ja oppiaineiden 

pakolliset kurssit suoritettu.



ILMOITTAUTUMINEN

• Ilmoittautuminen nyt vain kevään 2022 

YO-kokeisiin Wilmaan viimeistään 18.11.

• Lomake jaetaan RO-tuokiossa 22.11. 

allekirjoitettavaksi

• YO-tulokset tulivat 11.11. 

Tulokset on siirretty Wilmaan



PUOLTOLAUSUNNOT JA 

ERITYISJÄRJESTELYT

 Luki-lausunnot ja todistukset 

- Yhden aineen arvostelun lievennys, jos tulee 

hylätty i  (mahdollinen) 

- lisäaika ja muut erityisjärjestelyt

 Selvitys vieraskielisyydestä 

 Muut lääkärilausunnot



ILMOITTAUTUMINEN WILMASSA

• Suunnitelma on tehtävä Wilmaan 

vähintään pakollisten kokeiden 

osalta. 

• Suunnitelman ja ilmoittautumisen 

on täsmättävä!

• Ohjeet wilmassa ja WWW-sivulla
http://blog.edu.turku.fi/turunklassillinenlukio/ylioppilaskirjoitukset/ylioppilaskirjoituksiin-

ilmoittautuminen/

http://blog.edu.turku.fi/turunklassillinenlukio/ylioppilaskirjoitukset/ylioppilaskirjoituksiin-ilmoittautuminen/


Hinnastosta

• Perusmaksu                14 €

• Koekohtainen maksu   28 €
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• Saa 

käyttää 

enintään kolme 

perättäistä tutkintokertaa



• KALVOISSA:

• ”WANHAT” ovat vuonna 2021 tai aiemmin 

YO-kokeensa aloittaneita

• ”UUDET” ovat keväällä 2022 YO-

tutkintonsa aloittaneita 



”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



”UUDET”     

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

- toinen kotimainen kieli

- vieraan kielen kokeita

- matematiikka

- reaalikokeita



REAALIKOKEEN

• Psykologia

• Filosofia

• Historia

• Fysiikka

• Biologia

• Uskonto (ev.lut.)

• Uskonto (ort.)

• Elämänkatsomustieto

• Yhteiskuntaoppi

• Kemia

• Maantiede

• Terveystieto

Ensimmäinen         Toinen        

aineryhmä:            aineryhmä:  



KOEPÄIVÄT

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

aivat/kevaan-2022-koepaivat

TIETOA KOKELAILLE

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

laille

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


SÄHKÖINEN YO-KOE
• Oma kannettava tietokone

•virtajohto + kuulokkeet (langallisina, langattomia 

ei saa käyttää)

•hiiri (langallisina, langattomia ei saa käyttää)

•ethernet-verkkokaapeli

•mahd. tarvittavat adapterit

• Koneessa tarvitaan jopa 3 USB-liitäntää!

•Tablet-laitteet, Chromebookit, ym. hybridilaitteet

eivät ole kelvollisia!

•Koulussa järjestetään mahdollisuuksia 

tietokoneen sopivuuden testaamiseen 

langallisessa verkossa



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)



ARVIOINTI

Lukion asianomaisen aineen opettaja arvioi koesuoritukset 
alustavasti ja lautakunnan sensorit lopullisesti

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

Arvostelusta voi 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.



HYVÄKSYTYN KOKEEN UUSIMINEN

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

 Hyväksytyn kokeen saa uusia niin 

monta kertaa kuin haluaa. 

Hyväksytty 

koe 

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

 Mikäli uusinta tapahtuu ennen todistuksen antamista, 

merkitään todistukseen paras arvosana

 (Wanhat) Tasoa voi vaihtaa vasta, 

kun tutkinto on valmis



HYLÄTYN KOKEEN (i) UUSIMINEN

 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

• Lautakunta voi erityisen painavasta 

syystä sallia tutkinnon aloittamisen 

alusta

• Kokeesta poisjääminen tulkitaan 

yrityskerraksi, ellei siihen ole erityisen 

painava lautakunnan hyväksymä syy

• Vilppiin syyllistyneen kaikki saman 

tutkintokerran suoritukset hylätään ja 

voidaan estää osallistuminen 

seuraavalla kerralla



TENTIT

• eivät enää pakollisia

• opetus- ja kertaustilanteita 

• maaliskuussa

• koko oppiaineen päättöarvosanan 

korotuskokeet 

-vasta YO-kokeiden jälkeen 

-ilmoittaudutaan suoraan opettajalle ennen 

YO-kokeita



ABIVUOSI

• henkisesti rankka

• nuorilla omia odotuksia 

• luuloja perheen/kavereiden odotuksista

• Ei! mielellään töitä lukion oheen

• kolmas jakso loppuu 9.2.

• penkkarit 10.2.

• Vapuksi valmis.   



”LUKULOMA”

• YO-aineiden ja muutkin kurssit kuntoon 

penkkareihin mennessä

• lukujärjestys

• preppaustentit otettava tosissaan 

• ravinto ja liikunta 



LISÄTIETOA

• Klassillisen lukion kotisivu

• www.ylioppilastutkinto.fi

• YO-informaatio www-sivulla ja opinto-
oppaassa

• epäselvissä asioissa on kysyttävä 
rehtorilta, opolta, koulusihteeriltä

• ainekohtaiset kysymykset 
aineenopettajalle 

http://www.ylioppilastutkinto.fi/


Ylioppilaan jatko-opintomahdollisuudet

Opinto-ohjaajat 
Pekka Tolonen(ryhmät A ja B)

Marianne Laulumaa (ryhmät C, D ja E)
Nina Östdahl (ryhmät F, G ja H)



JATKOKOULUTUKSESTA, nuorten kanssa 
puhuttua

• omat kiinnostukset ja vahvuudet tärkeitä valinnan 
perusteita

• työn ja ammattien nopea muuttuminen
=> elinikäinen oppiminen, monipuolisuus, 
monialaisuus

• mikään koulutus ei yksinään takaa työpaikkaa –
myös asenne, osaaminen, kyky oppia uutta, 
vuorovaikutustaidot ja kyky sitoutua ovat tärkeitä

• kaikkea ei voi ennakoida



YLIOPPILAAN VAIHTOEHTOJA

• yliopistot ja korkeakoulut

• ammattikorkeakoulut

• yo-pohjainen ammatillinen koulutus

• ulkomaille opiskelemaan

• välivuosi (ensimmäisen opiskeluvuoden 
poissaolo mahdollinen vain asevelvollisuuden, 
sairauden tai äitiysloman perusteella)



YLEISTÄ

• yhteishaku korkea-asteelle, max. 6 kohdetta yhteensä 
maaliskuussa, hakukohteet ensisijaisuusjärjestykseen

• tammikuussa oma haku taideyliopistoon ja 
vieraskielisiin koulutusohjelmiin, max. 6 hakukohdetta 

• ensimmäistä paikkaa hakeville on omat kiintiöt ja alan 
vaihtajille omansa 

• koulutuksen projektiluontoisuus = lähiopetus vähenee 
ja tekemällä oppiminen esim. ryhmäprojekteissa 
lisääntyy. Koronan myötä etäopetuksen lisääntyminen.



HAKUAJAT, -OHJEET JA HAKUOSOITTEET

TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN, 

YO-POHJAINEN KOULUTUS

• www.opintopolku.fi

• Esimerkiksi Turun ammatti-instituuttiin ylioppilaat 
hakevat jatkuvassa haussa

• Toisen asteen yhteishaku 22.02.2022-22.03.2022 
klo 15 mennessä

http://www.opintopolku.fi/


AMMATTIKORKEAKOULUT ja YLIOPISTOT

• Ensimmäisenä hakuaikana 5.1.—19.1.2022 klo 15.00 mennessä 
haetaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen vieraskielisiin 
koulutuksiin sekä Taideyliopiston ja Tampereen yliopiston 
teatterityön koulutuksiin. Huom! Mahdolliset ennakkotehtävät 
yleensä palautettava hakuajan päättymiseen mennessä.

• Toisena hakuaikana 16.3.—30.3.2022 klo 15.00 mennessä haetaan 
muihin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutuksiin.

• Hakijapalveluun kannattaa kirjautua, tämä tapahtuu omilla 
pankkitunnuksilla. Oma opintopolussa mm. opiskelupaikan 
vastaanotto, hakutilanteen seuranta, osoitetietojen päivittäminen 
ym.

• Ohjeita ja määräaikoja on noudatettava!

• Ulkomaille omat hakuajat ja käytännöt. Hyödyllinen osoite 
www.maailmalle.net

http://www.maailmalle.net/


VALINTA KORKEAKOULUIHIN

• Yo-todistuksesta saatavien pisteiden perusteella. 
Pääosin vain ensikertalaisille.

• Valintakokeella (kulttuurialalla ainoa tapa)
• Jollain aloilla käytössä ns. näyttöreitti 

valintakokeen sijaan (Helsinki: sosiaalitieteet, 
Tampere: yhteiskuntatutkimuksen koulutus ja 
Turku: sosiaalitieteet)

• Arkkitehtuurissa vielä yhteispisteet eli yo-
todistus+valintakoe

• Ulkomaille suositukset ja motivaatiokirjeet 
tärkeitä



YHTEISHAKUUN KANNATTAA 
OSALLISTUA

• työmarkkinatuki voidaan evätä (jopa 26-
vuotiaaksi asti), jos ei osallistu keväisin 
yhteishakuun: pitää hakea vähintään 2 tutkintoon 
johtavaan hakukohteeseen

• oikeuden voi saada takaisin mm. osallistumalla 
työkokeiluun 



AVOIN YLIOPISTO, AVOIN  AMK, 
KANSANOPISTOT jne.

• hakeutuminen tapahtuu yleensä suoraan ko. 
oppilaitokseen, ei yhteishakua

• opiskelu maksullista
• kansanopistoissa opinnot kestävät yleensä 

lukuvuoden ajan. Tarjolla on myös ammatillisia 
perustutkintoja, silloin opiskeluaika on pidempi.

• moniin korkeakouluopintoihin ns. avoimen väylä, 
joka johtaa tutkinto-opintoihin (yleensä pitää olla 
samasta korkeakoulusta mihin hakee varsinaiseksi 
opiskelijaksi)

• ammattikorkeakouluissa polkuopinnot



ASEPALVELUS / SIVIILIPALVELUS vs. 
opintojen aloittaminen

• jos opiskelupaikan saa ennen armeijaa, voi paikan 
ottaa vastaan ”poissaolevana” ja opinnot voi 
aloittaa myöhemmin. Pitää aina olla yhteydessä 
korkeakouluun ja toimia ohjeiden mukaan.


