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Ylioppilastutkinnon 
rakenne, jos aloittanut 
tutkinnon viimeistään 

syksyllä 2021



Uusi ylioppilastutkinto, K2022 alkaen

• Saman aineen eri laajuisen oppimäärän kokeet = 1 suoritus



Ylioppilastutkinnon suorittaminen:
• Kokeet kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana

• Suorittaminen alkaa, kun ilmoittautuu johonkin kokeeseen

• Ilmoittautuminen kokeeseen on sitova

• Kokeen uusiminen tai täydentäminen:
• Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa seuraavan 3 tutkintokerran aikana

• Tutkinnon suorittanut rajoituksetta
• Hyväksytyn kokeen saa uusia rajoituksetta 
• Tutkinnon täydentäminen myös mahdollista

• Ennen tutkinnon kokeita kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit pitää olla
suoritettu
• ”Ylioppilastutkinnon kokeeseen osallistuminen edellyttää, että lukiokoulutuksen oppimäärää

suorittava on ennen kokeeseen osallistumistaan opiskellut lukiolain 11 §:ssä tarkoitetussa
valtioneuvoston asetuksessa säädetyt pakolliset opinnot oppiaineessa, jonka kokeeseen hän
osallistuu.”





Syksy 2022
• Lukion opiskelijat täyttävät omassa wilmassa ”Ilmoittautuminen 

ylioppilaskirjoituksiin” lomakkeen
• ”Suunniteltu kirjoitusaika” kohtaan: 2022S (2023K, 2023S)
• HUOM! Julkaisulupa –kohtaan rasti

• Ilmoittautumisen jälkeen wilma-viesti opolle, jos alaikäinen niin huoltajan wilmasta
– ”Hei, olen täyttänyt syksyn 2022 yo-ilmoittautumistiedot tarkistustasi varten.”
• Ilmoittautumiset: tutkinnon aloittajat/hajauttajat ke 25.5.2022 mennessä ja 

korottajat pe 3.6.2022 mennessä

• Erityisjärjestelyihin oikeuttavat hakemukset pitää olla ilmoittautumiseen
mennessä valmiit

• Ylioppilastutkinnon koekohtainen maksu on 34 €
• Maksujen eräpäivä on todennäköisesti heinäkuussa → tulee erillinen lasku kotiin

(tiedostakaa tämä!)





Syksyn 2022 kirjoitukset
• Kaikki kokeet ovat sähköisiä → tarvitset kokeessa toimivan 

kannettavan tietokoneen osallistuaksesi
• Hiiri/kuulokkeet eivät saa olla langattomia
• Rannekelloja ei saa tuoda saliin



Sairaustapaukset

• Kirjoitusten aikana sairastumisesta on ilmoitettava 
mahdollisimman pian kansliaan (050 4215430) tai rehtorille 
(050 570 2669)

• Jos sairaus voi vaikuttaa kokeissa menestymiseen, kannattaa 
tuoda lääkärintodistus

• Sairas voi olla mahdollista eristää muuhun koetilaan
• Koronatartunnan saanut ei voi osallistua kokeeseen.
• Altistuneet / karanteeniin määrätyt?



Lopuksi…

• Syksyllä valmistuvien lakkiaisjuhla on maanantaina 5.12.2022
• Mahdollisen oikaisuvaatimuksen voi tehdä

ylioppilastutkintolautakunnalle 14 vrk sisällä tulosten tiedoksi
saamisesta (hinta 50 €)

• Ennen syksyn kirjoituksia on vielä erillinen info opiskelijoille 
kirjoitusten käytännön asioista



KEVÄÄN 2023 KIRJOITUKSET
• ILMOITTAUTUMINEN MARRASKUUSSA

• https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille

KOKELAS ON ITSE VASTUUSSA SIITÄ, ETTÄ ON SELVILLÄ
YLIOPPILASTUTKINTOON LIITTYVISTÄ MÄÄRÄYKSISTÄ JA
YLIOPPILASKOKEIDEN SUORITUSOHJEISTA JA NOUDATTAA
NIITÄ.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille

