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TUTKINNON SUORITTAMINEN

• Tutkinnon pakolliset kokeet voi hajauttaa kolmeen 
perättäiseen kertaan

• Sitova ilmoittautuminen määräaikana syksyn tutkintoon 
toukokuun lopussa ja kevään tutkintoon marraskuussa

• ylioppilastutkintotodistus annetaan lukion 
päättötodistuksen saavalle tai ammatillisen tutkinnon 
suorittavalle

kevät kevät

syksy

syksy

tutkinto-

kerta



SUUNNITELMA JA OSALLISTUMISOIKEUS

• Oltava Wilmassa suunnitelma, ei sitova 

kuitenkaan!

• asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit

opiskeltava ennen kirjalliseen kokeeseen 

osallistumista



Yo-kokeen rakenne

•Ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan on suoritettava 
viisi koetta, joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa 
järjestettävä koe sekä 

3 koetta ryhmästä, johon kuuluvat 
•matematiikassa, 
•ruotsissa
•vieraassa kielessä ja 
•reaaliaineessa järjestettävä koe.

• JA VIELÄ YKSI MIKÄ VAAN KOE!

•ENÄÄ EI VALITA ERIKSEEN PAKOLLISIA KOKEITA!



Yo-kokeen rakenne

•Kokelas voi lisäksi suorittaa yhden 
(minimi) tai useamman muun kokeen.
• Siis  esim: ai+mab+ena+ue+hi (5 koetta) 
tai ai+maa+ru+ena+ff+fy+ke (7 koetta)
•Tutkintoon on sisällyttävä vähintään yksi 
vaativampi koe taikka 
vieraskielisillä: toisen kotimaisen kielen tai 
vieraan kielen kokeen sijasta suoritettu 
äidinkielen ja kirjallisuuden koe.



YO-kokeen uusiminen (16 §)

- Hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta 

kertaa kuin haluaa.

- Jos tutkinto on kesken, hylätyn kokeen saa 

uusia kolme kertaa välittömästi seuraavina 

kolmen tutkintokertana.

- Hylätyn kokeen tason voi vaihtaa kunhan 

yhden vaativamman kokeen sääntö täyttyy.

- Tutkinnon suorittanut saa uusia hylätyn 

kokeen rajoituksetta.



REAALIKOKEEN JÄRJESTÄMINEN

• Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden 

koepäivää noin viikon välein

•Ilmoittautuminen on sitova: pakollinen vai ylimääräinen eikä 

valitusta aineesta voi koetilanteessa poiketa

•Yhtenä päivänä voit osallistua vain yhden reaaliaineen 

kokeeseen

•Tutkinnon hajauttamalla voit osallistua jopa kuuteen 

reaaliaineen kokeeseen

Ensimmäinen koepäivä: Toinen koepäivä:

•Psykologia

•Filosofia

•Historia

•Fysiikka

•Biologia

•Uskonto (ev.lut.)

•Uskonto (ort.)

•Elämänkatsomustieto

•Yhteiskuntaoppi

•Kemia

•Maantiede

•Terveystieto



Sähköinen yo-koe



Sähköinen koe

• Vaaditaan erilaista osaamista

• Soveltamista, analysoimista

• Tietotekniikankin osaamista

• Matematiikka, fysiikka, kemia! 



Miten koe toimii?

• Serveri-oppilaskoneet suljetussa verkossa

• Vastaukset tikulle → YTLään netin kautta

• Opettaja arvioi, sensori arvioi ja päättää



VÄLINEET

• LÄPPÄRI

• OSATTAVA BUUTTAUS 

• KUULOKKEET, HIIRI, LATAUSLAITE

• Abitti-koe on lyseolaisen arkipäivää



Abivuosi



Lukio-opinnot

I II III IV yht

suos. 60 60 30 150 
op

Neljännen vuoden opiskelijoita jopa 15-20 %



AIKATAULU toisen vuoden KEVÄÄLLÄ  

- valinnat abivuodelle 

- yo-info syksyn kirjoituksista toukokuussa

- YTLn ohjeet

- ilmoittautuminen Wilmaan toukokouussa → tulostus →
henkilökohtaisesti opolle heti infon jälkeen 

- sitova: kirjoituskerta + maksu

- opintojaksorästit kuntoon!

- lukusuunnitelma kesää varten! 

https://peda.net/id/b0c6a26c573


AIKATAULU ABI-VUOTENA

- yo-info elokuussa käytännön asioista

-1. jakso ja yo-kokeet päällekkäin

- Ylimääräinen kuulustelu

- 2. jakso: puutteet kuntoon, abi-
kursseja



AIKATAULU ABI-VUOTENA

- 3. jakso päättyy helmikuun alussa.

- Ylimääräinen koekerta 

- ei yo-kuunteluja!

- Penkkaripäivä: 

-150 op kolmen vuoden opiskelijoilla!

- 3,5 vuoden ja 4 vuoden suunnitelmat 
erilaiset 

-2/3-sääntö



AIKATAULU

- 4. jakson lukujakso (helmi-maaliskuu)

- yo-kokeet

- haku korkeakouluihin 

- kaikki kurssit valmiina 4. jakson loppuun mennessä 
(jos keväällä ylioppilaaksi)

- Jos ei, huhtikuun jälkipuoliskolla lähiopiskeluun 
lyseolle!

- vappuna ”ilmoitetaan YTL:lle” ne ketkä eivät saa 
päättötodistusta → ei lakkiaisiin. 

- 4.  vuoden suunnitelma voi olla perusteltu ratkaisu!



Lukion jälkeen 

korkeakouluun

Nana 

Pirhonen



Tiesitkö yliopistoihin 

pääsemisestä?

• 67 % yliopistoissa aloittaneista 0 laudaturia (s-22)

• Ei ole hakukohdetta, joka vaatisi vain pelkkiä älliä.

• Useimmilla aloilla lyhyen matikan M > pitkän matikan C

• V. 2022 toisessa yhteishaussa 41 % valittiin 
valintakokeen perusteella

• Yliopistoon pääsee hieman suurempi osa hakijoista 
kuin aiemmin

Veikko Forssalainen,  8. maaliskuu 2023



• Henkilökohtainen yo- kirjoitussuunnitelma, 

joka ohjaa abivuoden valintoja. 

Suunnitelmaa voi myös muuttaa!

• Omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet.

• Hyväksyttyjä yo-kokeita saa uusia 

rajoittamattomasti. Tutkintoa voi myös 

täydentää uusilla aineilla valmistumisen 

jälkeen.

• Mitä tehdä mahdollisen välivuoden aikana? 

www.valivuosi.net

http://www.valivuosi.net/


Opintopolusta löytyy ajan tasalla olevat 

tiedot kaikista korkeakoulujen tutkintoon 

johtavista koulutuksista sekä jatkuvan 

haun ammatillisista koulutuksista.

https://opintopolku.fi

https://opintopolku.fi/


• Valintatavat- ja määrät vaihtelevat hakukohteittain.

• Ylioppilaat valitaan korkeakouluihin joko 
todistusvalinnan (yo-todistuksen arvosanojen 
pisteytys) tai valintakokeessa menestymisen 
perusteella. 

• Yliopistojen todistusvalinnan pisteytyksissä on hyvin 
erilaisia painotuksia aloittain. Katso 
https://yliopistovalinnat.fi/

• Ammattikorkeakouluissa on käytössä sähköinen 
valintakoe. Lisätietoa osoitteesta 
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/

Veikko Forssalainen,  8. maaliskuu 2023

https://yliopistovalinnat.fi/
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/
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