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EDELLYTYKSET

⚫ Kirjoitettavan aineen pakolliset opinnot oltava 
suoritettuna ennen koetta

⚫ Kokeet pohjautuvat pakollisiin ja 
valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin

⚫ Käytettävissä kolme peräkkäistä 
tutkintokertaa

⚫ Tutkintomaksut oltava maksettuna ennen 
osallistumista

⚫ 34 €/koe, ei tutkintomaksua enää. Lasku 
tulee kesällä – TARKISTA!



Ylioppilaskirjoitukset
Uusi tutkintorakenne keväästä 2022 

alkaen 1/2

3

- Tutkintoon sisältyvien viiden kokeen lisäksi voi suorittaa 
valitsemansa määrän muita kokeita.
- Voi suorittaa saman aineen eri oppimääriä (esim. pitkä ja lyhyt 

matematiikka), mutta vain toinen näistä voi olla yksi viidestä.
- Testaa voiko valitsemallasi yhdistelmällä päästä ylioppilaaksi: 

https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi

https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi


⚫ Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen 
kerran suorittamaan ylioppilastutkinnon kokeita.

⚫ Tutkinto tulee suorittaa kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana esim. 
syksy-kevät syksy

⚫ Tutkinnon muodostavat viisi ensimmäistä ainetta, joista tutkinto voi 
muodostua

⚫ Hylätyn kokeen voi uusia kolme kertaa kolmella seuraavalla 
tutkintokerralla.

⚫ Hyväksyttyä koetta voi uusia rajoituksetta.

⚫ Tutkinnon valmistumisen jälkeen hylättyä koetta voi uusia rajoituksetta.

⚫ Tutkintoa voi täydentää uusilla tutkintoaineilla ja oppimäärillä.

⚫ Ilmoittautuminen on sitova.

⚫ https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus
4

Ylioppilaskirjoitukset
Uusi tutkintorakenne keväästä 2022 alkaen 
2/2

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus


Kokeiden uusiminen

⚫ Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa 
seuraavien kolmen tutkintokerran aikana

⚫ Hyväksytyn kokeen saa uusia rajoituksetta

⚫ Tutkinnon valmistuttua hylättyä koetta saa 
uusia rajoituksetta

⚫ Jos tutkintoa (= 5 koetta hyväksytysti / 
kompensaation kautta) ei suorita säädetyssä 
ajassa on koko tutkinto suoritettava 
uudestaan



Montako ainetta syksyllä?

⚫ Jos aioit valmistua syksyllä 2022 on nyt 
tultava suoritetuksi 4 pakollista (ennen k22 
aloittaneet) tai 5 ainetta, jotka muodostavat 
tutkinnon (k22 aloittaneet)

⚫ Syksyllä kirjoittaminen vaatii kesäopiskelua!

⚫ Ei kokeilumielessä vaan ihan täysillä –
hyväksytysti suoritetun kokeen korottaminen 
on tosi vaikeaa

⚫ Muista valita 1. jaksoon yo-aineitten kursseja



Tärkeää ilmoittautumisesta

⚫ Ilmoittautuminen on kaikilta osin sitova. 
Ilmoittautumalla sitoudut myös maksamaan 
tutkintomaksut. Syksystä alkaen maksu on 34€/koe 
(tutkintomaksu poistuu). Laskut tulevat kotiin 
postissa kesällä → tarkista lasku!

⚫ Lukilausunnot, erityisjärjestelyanomukset, 
vieraskielisyystodistukset ilmoittautumisen mukana. 
Ei enää pistehyvityksiä paitsi hylätyn rajalla, lisäajan 
hakeminen? Juttele erityisopettaja Anna-Leenan 
kanssa

⚫ Vastuu on yksiselitteisesti kokelaalla!



LV 22-23 kurssivalinnat

⚫ Ohjeistus ja paperitarjottimet tulossa ensi 
viikolla, seuraa ilmoittelua ja osallistu 
ryhmänohjaukseen! Tee valinnat ajoissa!

⚫ Kannattaa katsoa, miten saa kurssit valittua 
ja nyt tehtyä yo-suunnitelmaa voi sen 
pohjalta vielä muuttaa



Ilmoittautuminen syksyn 2022 yo-
kokeisiin 1/2

⚫ Valitse Wilmassa oikea lomake! K22 jälkeen aloittaneilla ”yo-
ilmoittautuminen UUSI TUTKINTORAKENNE”

⚫ Täytä kaikki kohdat huolellisesti, muista reaalipäivät ja 
pakollinen/ylimääräinen (ennen k22 aloittaneet).

⚫ Älä muuta tutkintokertaa, joka tulee automaattisesti, kun 
klikkaat ruutua.

⚫ Kanslia tulostaa ilmoittautumislomakkeet, jotka tulevat 
allekirjoitettavaksi ennen kesäloman alkua viimeistään 
perjantaina 3.6. ryhmänohjauksessa. Vasta sitten 
ilmoittautumisesi on valmis. 

⚫ Muista pitää opintosuunnitelmalomakkeen yo-suunnitelma 
ajan tasalla ilmoittautumisesi kanssa.

⚫ Muista tallentaa!



Ilmoittautuminen syksyn 2022 yo-
kokeisiin 2/2

⚫ Ilmoittaudutaan Wilmassa 10.-24.5. erilliset 
ilmoittautumislomakkeet ennen k22 ja k22 tai 
myöhemmin aloittaneille. Katso oikea lomake!

⚫ Opot päivystävät auttaakseen ilmoittautumisessa 
seuraavasti:

⚫ 20B pe 13.5. klo 12.45 lk 128 (Anne)

⚫ 20D ma 16.5. klo 12.45 lk 128 (Anne)

⚫ 20A pe 13.5. klo 12.45-13.15 luokka 233 (Tiina M)

⚫ 20E ma 16.5. klo 12.45-13.15 luokka 233 (Tiina M)

⚫ 20C ma 16.15 klo 12.45-13.15 luokka G224 (Matti)

⚫ Muut abit ja neloset oman opon johonkin ryhmään



Kompensaatio, ennen k22 aloittaneet 
(vanha tutkintorakenne):

⚫ Hylätyn pakollisen kokeen voi saada kompensoitua:
– i+ 12 kompensaatiopistettä

– i 14 kompensaatiopistettä

– i- 16 kompensaatiopistettä

– i= 18 kompensaatiopistettä

L= 7, E=6, M=5, C=4, B=3, A=2, I=0

Kaikki suorittamasi kokeet antavat kompensaatiopisteitä, 
kompensaatio tehdään tutkinnon valmistuttua (=4 pakollista 
suoritettu)

Kompensaation voi kieltää kirjallisella ilmoituksella



Kompensaatio, k22 tai sen jälkeen 
aloittaneet (Uusi tutkintorakenne):

⚫ Jos kokelas on suorittanut tutkintoon vaadittavista viidestä 
kokeesta yhden kokeen hylätyllä arvosanalla ja neljä 
hyväksytyllä arvosanalla, voidaan hylätty koe kompensoida

⚫ Vaaditaan 10 kompensaatiopistettä, jotka lasketaan neljästä 
eniten kompensaatiopisteitä tuottavasta kokeesta

⚫ L= 7, E=6, M=5, C=4, B=3, A=2, I=0

⚫ Kompensaatio tehdään automaattisesti tutkinnon valmistuttua 
(= 5 tutkintorakenteen edellytykset täyttävää koetta suoritettu)

⚫ Kompensaation voi kieltää kirjallisella ilmoituksella



Pakollista luettavaa

⚫ Lue: 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maarayk
set/tiedote-kokelaille

⚫ Kaikki määräykset ja ohjeet löytyvät 
netistä osoitteesta 
www.ylioppilastutkinto.fi

https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille
http://www.ylioppilastutkinto.fi/


Ylioppilaaksi pääsee kun…

Opiskelijasta tulee ylioppilas, kun hän on 
suorittanut viisi tutkintoon kuuluvaa koetta 
hyväksytysti (vanhassa tutkintorakenteessa 4 pakollista) 
JA saa lukion päättötodistuksen, jonka 
edellytyksenä on kaikkien pakollisten lukio-
opintojen suorittaminen suoritusohjeiden 
mukaisesti JA hänen opintokertymänsä on 
vähintään 75 kurssia



Kysyttävää?

⚫ Mikäli olet epävarma jostain asiasta, 
kysy opolta, opettajalta tai rehtoreilta. 
Kaveri ei välttämättä aina ole oikeassa!


