
YO-suunnitelma ja 
ainevalinnat



YO-tutkinnon rakenne

● tutkintoon on sisällytettävä vähintään viiden tutkintoaineen kokeet
● kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe
● tutkintoon vaadittujen viiden kokeen lisäksi kokelas voi suorittaa yhden tai 

useamman muun kokeen



Reaalikokeen koepäivät

Ensimmäinen koepäivä:
● psykologia
● filosofia
● historia
● fysiikka
● biologia 

Toinen koepäivä:
● uskonto
● elämänkatsomustieto
● yhteiskuntaoppi
● kemia
● maantiede
● terveystieto

Reaalikokeessa on kaksi koepäivää. Kummastakin aineryhmästä voit valita 
yhden kirjoitusaineen/tutkintokerta.



Tutkinnon hajauttaminen

• useimmat suorittavat tutkinnon kolmannen lukiovuoden aikana kahdella tutkintokerralla 
(syksy – kevät)

• tutkinnon suorittaminen alkaa, kun ilmoittaudut ensimmäisen kerran ylioppilaskokeeseen 

• jos teet lukio-opinnot neljään vuoteen, kirjoitukset voi aloittaa vasta kolmannen vuoden 
keväällä

2. lukuvuosi:                           3. lukuvuosi:                4. lukuvuosi:

Tutkinto on suoritettava enintään 3 perättäisen tutkintokerran aikana.
Hylätyn kokeen voit uusia 3 kertaa 3 seuraavan tutkintokerran aikana 
→ huom. laskeminen lähtee vasta siitä tutkintokerrasta, jolloin suoritat kyseisen kokeen ensimmäisen kerran 

kevät
syksy

kevät syksy kevät

Tutkinnon hajauttaminen



Mahdollisia yo-polkuja

Syksy: TE, YH

Syksy ja kevät: ENA, RUB, HI, PS, FI, KE, GE, UE, BI

Kevät: AI, MAB, MAA, FY B3-kielet

Huom. 3,5 ja 4 vuoden opiskelijoille AI mahdollinen myös 4. vuoden syksyllä





Ainevalinnat syksyn 2022 yo-kirjoituksiin
ENA: pakolliset kurssit + ENA07 jaksoon 6
RUB: pakolliset kurssit + RUB06 jaksoon 6
HI: pakolliset kurssit + HI04 jaksoon 4 ja HI06 jaksoon 3
YH: pakolliset kurssit + YH04 jaksoon 4 tai 5
PS: pakollinen kurssi + PS02 jaksoon 3 tai 4, PS03 jaksoon 5, PS04 jaksoon 5 PS05 
jaksoon 4 tai 6, PS06 jaksossa 3 tai 6
GE: pakollinen kurssi + GE02 jakso 3 , GE03 jaksoon 5, GE04 jakso 3 tai 6
FI: pakolliset kurssit + FI03  syksyn 2022 jaksossa 1? ja FI04 itsenäisenä tai jaksossa 2?
KE: pakollinen kurssi + KE02 ykkösellä / kakkosvuonna KE03 jaksoon 3, KE04 jaksoon 
4 tai 6, labrakurssi KE06 jaksoon 3 
TE: pakollinen kurssi + TE02 kurssi jaksoon 3 tai 4, TE03 jaksoon 5 tai 6
UE: pakolliset kurssit + UE03 jaksoon 3, UE04 syksyn 2022 jaksossa 1?, UE05 jakso 3 
ja UE06 jaksoon 4
BI: pakolliset kurssit + BI03 jaksoon 3 tai 4, BI04 jaksoon 4,5, BI05 jaksoon 3, BI06 
jaksoon 6 ja BI07 jaksoon 3 



Hyödyllisiä linkkejä:
● Syksyn 2022 koepäivät: Syksyn 2022 koepäivät (ylioppilastutkinto.fi)
● Esivalintaopas 2021-2022: Savonlinnan lyseon lukio — Esivalintaopas 

2021-2022 (onedu.fi)
● Tuleeko sinusta ylioppilas? Testaa, että yo-tutkintorakenteesi on oikein! 

https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/syksyn-2022-koepaivat
https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/128/cover
https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/128/cover
https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi

