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YO-AIKATAULUJA

Ilmoittautuminen ja osallistumisoikeus

• K23 Yo-tutkintoon ilmoittautuminen

• Tutkinnon aloittavat 3.-17.11.22

• 3.3.23 Osallistumisoikeus kasassa K23 
kirjoitettavista aineista (=pakolliset 
kurssit suoritettu)

• 26.5.23 viimeinen päivä ilmoittautua S23 yo-
tutkintoon

• 28.8.23 Osallistumisoikeus kasassa 
S23 kirjoitettavista aineista

K23 Yo-kirjoitukset 14.-31.3.2023

S23 Yo-kirjoitukset 11.-27.9.2023



OSALLISTUMISOIKEUS YLIOPPILASTUTKINTOON

• osallistumisoikeuden yo-kirjoituksiin saa, kun kirjoitettavasta aineesta on suoritettu pakolliset 
opintojaksot

• VAHVA suositus on, että kirjoitettavista aineista opiskellaan pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset 
opintojaksot (yo-kysymykset pohjautuvat pakollisiin ja valtakunnallisiin valinnaisiin)

• Esim. Äidinkieli: ÄI01-ÄI08 (pakolliset) ja (ÄI9) ÄI010-ÄI011 (valinnaiset)

• Esim. Maantiede: GE01 (pakollinen) ja GE02-GE04 (valinnaiset) ja GE06 (kertaus)

• Sellaisissa aineissa, joissa ei ole pakollisia opintojaksoja (lyhyet vieraat kielet), on erilliset määräykset 
minimi opintojaksomäärästä, joka antaa osallistumisoikeuden kirjoituksiin.

• kokeeseen voi osallistua suoritettuaan kuusi opintopistettä



YO-KIRJOITUKSET JA NIIDEN HAJAUTTAMINEN

• Kevään 2022 tutkintokerrasta alkaen ylioppilastutkintoa koskevat määräykset uudistuivat (uusi 
ylioppilastutkintolaki)

• opiskelijat osallistuvat vähintään viiden oppiaineen ylioppilaskokeisiin.

• kaikilla siis minimissään viisi kirjoitettavaa ainetta, jonka lisäksi saa kirjoittaa ylimääräisiä aineita

Yo-kirjoitusten hajauttaminen -mitä tarkoittaa?

• Ylioppilaskokeet voidaan jakaa eri tutkintokerroille.

• Tutkinto pitää saada kasaan kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana.



• Tutkinnossa voi halutessaan
suorittaa eri oppimäärien kokeita
samassa aineessa.

• Saman aineen eri oppimäärien
kokeet voidaan kuitenkin laskea
suoritukseksi vain kerran, esimerkiksi
RUA ja RUB.

Uusi tutkintorakenne

https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi




KOKEEN UUSIMINEN JA TUTKINNON 
TÄYDENTÄMINEN

• hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa, kun tutkinto on kesken (hylätyn arvosanan saamista välittömästi seuraavina 
kolmena tutkintokertana).

• Jos vaativamman tason kokeesta tulee hylätty arvosana, voi kokeen uusiessa vaihtaa sen tasoa. Tason vaihtaminen 
edellyttää kuitenkin, että vaadittuihin kokeisiin sisältyy yksi vaativamman tason koe.

• hyväksytyn kokeen korotusta saa yrittää niin monta kertaa kuin haluaa, eikä korottamiselle ole aikarajaa. Voimaan jää 
parempi arvosana.

• Tutkintoa voi täydentää suorittamalla joko uuden kokeen tai eritasoisen kokeen jo suorittamastaan aineesta.

• Tutkinnon täydennys tapahtuu vasta, kun tutkinto on ensin saatu hyväksytysti suoritetuksi.

• Tutkinnon täydentäminen ei edellytä kyseisen aineen tai oppimäärän suoritettuja opintoja.



KOMPENSAATIOPISTEET

• Yhden viidestä tutkintoon kuuluvasta aineesta voi kompensoida muilla tutkintoon kuuluvilla 
aineilla (4kpl).

• Pisteitä vaaditaan 10 tutkintoon kuuluvista aineista, jotta hylätty koe kompensoituu.

• Jos A-tason kokeista tulee pienet kompensaatiopisteet niin voi tehdä samasta aineesta 
suppeamman tason kokeen kerätäkseen kompensaatiopisteitä.



Kysyttävää?


