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Yo-tutkintoa suoritetaan 

keväällä 2022:

1) Vanhan lainsäädännön mukaan maksullisesti

(valtaosa)

2) Vanhan lainsäädännön mukaan maksuttomasti 

(yksi kokelas)

3) Uuden lainsäädännön mukaan maksullisesti

(valtaosa ensikertalaisista)

4) Uuden lainsäädännön mukaan maksuttomasti

(<40 kokelasta)



▪ Määräyksissä pyritty tuomaan 

selkeästi ilmi mitkä asiat koskevat 

ennen 2022 aloittaneita ja 2022 

tai myöhemmin aloittaneita

▪ https://www.ylioppilastutkinto.fi/

maaraykset/yleiset-maaraykset-ja-

ohjeet

Uusimmat määräykset julkaistu 4.2.2022



Seuraavat asiat koskevat 

keväällä 2022 

(ja sen jälkeen) tutkinnon 

aloittavia
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Keskeisiä lainsäädännön muutoksia

1
Tutkintoon vaaditaan vähintään viisi ainetta. 

▪ Äidinkieli ja kirjallisuus on yksi niistä.

▪ Neljä muuta ainetta vähintään kolmesta ryhmästä: 

1. reaali, 

2. vieras kieli, 

3. toinen kotimainen, 

4. matematiikka

▪ Yhden tutkintoon kuuluvista aineista on oltava pitkä



Keskeisiä lainsäädännön muutoksia

2

3

Kokelas ei valitse kokeita pakollisiksi tai 

ylimääräisiksi

Aineissa on mahdollista suorittaa 

eri oppimääriä tutkinnon aikana 

(vain yksi lasketaan yhdeksi 

viidestä vaadittavasta aineesta).



Keskeisiä lainsäädännön muutoksia
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5

6

Hylätyn tutkinnon tai erillisen hyväksytyn 

kokeen voi sisällyttää uuteen tutkintoon 

kolmen vuoden ajan

Tutkinnon suorittamisajan pidentymistä ja sen 

edellytyksiä on muutettu joustavammaksi

Kokelas voi ilmoittautua maksuttomasti 

viiteen ensimmäiseen kokeeseen ja niiden 

hylättyjen kokeiden uusimiseen.



Kompensaatio 

▪ HUOM! Ei koske ennen 2022 aloittaneita.

▪ Yhden tutkintoon vaadittavista viidestä kokeesta voi 

kompensoida

▪ Ei I-luokkia (I+, I, I-, I=)

▪ Kompensaatiopisteet samat kuin ennen: L 7, E 6, M 5, C 

4, B 3 ja A 2. 

▪ 10 kompensaatiopistettä kompensoi hylätyn arvosanan.
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Kompensaatio 

▪ Jos enemmän kuin viisi koetta, otetaan huomioon 

tutkintoon vaadittavista kokeista ne neljä koetta, 

jotka tuottavat korkeimman pistesumman.

▪ Esimerkkejä:
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Kompensaatio 

Ennen 2022 aloittaneet
7



Lukioiden ohjausta ja 

hallintoa helpottavia 

uudistuksia
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Lukioille parempi näkyvyys kokelaiden 

tilanteeseen

▪ Hallinnollisesti monimutkaisessa tilanteessa lukioiden on 

hyvä nähdä paremmin kokelaidensa yo-tutkinnon tilanne

▪ Erityisesti tarve korostuu kokelaille, jotka vaihtavat lukiota 

tai eivät ole lukion opiskelijoita
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Koulutustiedot Koski-tietovarannosta

▪ Ylioppilastutkinnon suorittaminen edellyttää 

lukiokoulutuksen oppimäärän tai muun laissa määritetyn 

tutkinnon tai koulutuksen suorittamisen

▪ Kehitteillä on ratkaisu, jolla valtaosan koulutustiedot tulisivat 

automaattisesti Opetushallituksen Koski-tietovarannosta

▪ Tämä poistaisi raskaan ja virhealttiin manuaalisen prosessin, 

jossa ilmoitetaan tieto kokelaista, jotka eivät valmistu

▪ Lisätietoa toteutuksesta ja aikatauluista tulossa
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