
Ylioppilastutkinto
Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen 

päättökoe, jonka kaikki lukiolaiset suorittavat



Tutkinnon rakenne ja 
määräykset



• koostuu vähintään viidestä 
kokeesta

• pakollisia ja ylimääräisiä 
kokeita ei määritellä erikseen

• käytössä kolme peräkkäistä 
kirjoituskertaa = HAJAUTUS

• Esim. peräkkäiset syksy-
kevät-syksy

Tutkinnon rakenne



• Yhdellä tutkintokerralla 
voi suorittaa 
korkeintaan kaksi 
reaaliaineen koetta.

• Muista huomioida 
kokeiden jaottelu, kun 
suunnittelet 
tutkintoasi!

Reaaliaineen kokeet



Osallistumisoikeus

• Kirjoitettavan aineen 
pakolliset opinnot tulee 
olla suoritettuna.

• Kirjoitettavista aineista 
kannattaa suorittaa myös 
valtakunnalliset 
syventävät opinnot. 





Valmistuminen ylioppilaaksi

• Valmistuminen ylioppilaaksi edellyttää, 
että opiskelija on suorittanut
• vähintään viisi ylioppilastutkinnon 

koetta 

• lukion oppimäärän hyväksytysti.



Tärkein tietolähde ylioppilastutkinnosta ja siihen 
liittyvistä määräyksistä on ylioppilastutkinto.fi

https://www.ylioppilastutkinto.fi/


Ylioppilaskokeiden uusiminen



Kokeen uusiminen

• Hylätyn kokeen uusiminen
• Tutkinto kesken: saa uusia kolme kertaa
• Tutkinto valmis: saa uusia rajoituksetta

• Hyväksytyn kokeen uusiminen
• Saa uusia rajoituksetta

• Tutkinnon täydentäminen valmistumisen jälkeen
• Tutkintoa voi täydentää joko kokonaan uusilla 

kokeilla tai eri tasoisilla kokeilla



Ainekohtaiset määräykset



Ainekohtaiset määräykset

• Ainekohtaisiin määräyksiin kannattaa tutustua huolella.

• Äidinkieli ja suomi toisena kielenä
• Äidinkielen koe sisältää kaksi koetta: kirjoitustaidon kokeen ja 

lukutaidon kokeen.

• Suomi toisena kielenä on vaihtoehto niille kokelaille, joiden äidinkieli 
ei ole suomi tai ruotsi.

• Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet
• Toisessa kotimaisessa kielessä järjestetään pitkän ja keskipitkän 

oppimäärän kokeet.

• Vieraissa kielissä järjestetään pitkän ja lyhyen oppimäärän kokeet.

• Matematiikka
• Matematiikassa järjestetään lyhyen ja pitkän oppimäärän kokeet.



Ylioppilastutkintosuunnitelma
Tehdään pienryhmissä opon kanssa periodissa 2

Ohjausta tähän rot-tunneilla ja reksi-rot-tunneilla



Suunnitelman ydin: mitkä aineet kirjoitat ja milloin?



• Yliopisto

• Ammattikorkeakoulu

• Ammatilliset tutkinnot

JATKO-OPINNOT
kotisivuilla linkkejä aikatauluihin ja info-sivuihin



AMK https://www.ammattikorkeakouluun.fi/



YLIOPISTOON HAKIJA TARVITSEE 
TARKKUUTTA…https://wiki.eduuni.fi/display/ophpolku/Yliopistojen+todistusvalinnan+pisteytykset

• Todistusvalinnassa otettaan huomioon 4-6 YO-ainetta, joista yksi on 
aina äidinkieli/S2

• Todistusvalinnalle voidaan asettaa kynnysehto: esim. äidinkieli 
vähintään arvosanalla C (viestintätieteet)

• Pisteytystaulukot vaihtelevat aloittain. Painotetut aineet aloittain 
ovat ”loogisia”

• Pistearvot määräytyvät lukion eri aineiden opintokokonaisuuksien 
tuottamien opintopisteiden mukaan,  esim. te 3 opintokokonaisuutta, 
fysiikka 8 opintokokonaisuutta, ue 6, ke 6, ge 4 jne.



KIITOS!

Iloa ja voimia syksyyn 2022


