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Kokeet järjestetään kaksi kertaa vuodessa

(syksyn 2022 koepäivät jo tiedossa), kaikissa Suomen lukioissa 
samat kokeet samana päivänä samaan kellonaikaan.

Ylioppilastutkintolautakunta vastaa tutkinnon johtamisesta, 
järjestämisestä ja toimeenpanosta, lukio toteuttaa.

Kokeet laaditaan pakollisten ja valtakunnallisten syventävien 
kurssien pohjalta. 

Matematiikassa, ruotsissa ja vieraissa kielissä järjestetään 
kahden eri tason mukaiset kokeet. 

www.karjaanlukio.fi



Kevään 2022 koepäivät
ti 15.3. äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe, S2-koe

to 17.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

pe 18.3. äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe

ma 21.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä

ke 23.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

pe 25.3. reaali (UE, ET, YH, KE, GE, TE)

ma 28.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ke 30.3. reaali (PS, FI, HI, FY, BI)

Pakolliset kurssit oltava suoritettuna ko. aineessa ennen koetta



Ohjeita kokelaille

- tutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta
- kaikkien kokelaiden pitää suorittaa äidinkielen koe (S2)
- neljä muuta koetta vähintään kolmesta eri ryhmästä:

toisen kotimaisen kielen koe
vieraan kielen koe
matematiikan koe
reaaliaineen koe

- tutkinnossa oltava vähintään yksi pitkän oppimäärän koe 

- tutkinto suoritetaan enintään kolmena peräkkäisenä 
tutkintokertana

- ylioppilaaksi valmistumiseen vaaditaan viiden kokeen lisäksi 
lukion oppimäärän suorittaminen

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille
Kokeile ILMO-työkalulla, millaisilla aineyhdistelmillä voit valmistua ylioppilaaksi!



Yo-tutkinnossa voidaan ottaa huomioon sairaus, vamma, 
erityisen vaikea elämäntilanne, lukemisen ja kirjoittamisen 
erityisvaikeus tai opetuskielen puutteellinen hallinta. 

Järjestelyä anotaan YTL:ltä hyvissä ajoin; dokumentit lukioajalta.

Ensisijaisesti myönnetään erityisjärjestelyjä (lisäaika, erillinen 
pienryhmätila); tietyissä tapauksissa poikkeava arvostelu.  

Erityisjärjestelyt



Aikataulu ja tutkintomaksut

• kevään kirjoituksiin ilmoittaudutaan marraskuun aikana
• alustava arviointi viikon kuluttua kokeesta
• lopulliset tulokset toukokuun puolivälissä 
• ilmoittautuminen syksylle 1.6. mennessä

Perusmaksu 14,00 €
Koekohtainen maksu 28,00 €
Tarkistusarvostelu 50,00 €

Lasku tulee postissa ennen tutkinnon alkua.



Kokeen uusiminen

Hyväksytyn kokeen saa uusia ilman

rajoitusta. 

Hylätyn pakollisen kokeen voi uusia kolme 

kertaa tutkinnon suorittamisen aikana.

Kokeen uusija voi vaihtaa kokeen tasoa mutta 
tutkinnossa on oltava yksi pitkään oppimäärään 
perustuva koe. 
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