
KEVÄÄN 2023 YO-

KIRJOITUKSET



Ylioppilastutkinto on kypsyyskoe.



⚫ Kokelas on itse vastuussa siitä, että on 

selvillä ylioppilastutkintoon liittyvistä 

määräyksistä ja ylioppilastutkintokokeiden 

suoritusohjeista sekä noudattaa niitä.

⚫ Avataan Wilman tiedote, josta avataan 

kokelaan tiedote ja tuleeko sinustako 

ylioppilas?

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


⚫ Tutkinto on suoritettava enintään kolmen 

perättäisen tutkintokerran aikana, esim. 

syksy 2022, kevät 2023, syksy 2023

⚫ (Huom! Katso hylätyn kokeen uusiminen)



⚫ Oppilastutkintoon kuuluu vähintään viisi 

koetta.

⚫ HUOM! Ennen kevättä 2022 tai tutkinnon 

suorittamisen aloittaneilla tutkintoon kuuluu 

NELJÄ pakollista koetta



⚫ Vähintään yhdessä ylioppilastutkinnon 

kokeessa on suoritettava tasoltaan 

vaativampi koe, joko A-tason kieli tai pitkä 

matematiikka.



OSALLISTUMISOIKEUS

⚫ Kokelaalla on oikeus osallistua tutkinnon 

kokeeseen, kun hän on opiskellut ennen 

kirjalliseen kokeeseen osallistumistaan

vähintään ao. tutkintoaineen pakolliset 

kurssit/opintojaksot.



⚫ Kokeet laaditaan kussakin tutkintoaineessa 

lukion tutkijapäätöksessä määrättyjen 

pakollisten opintojen ja valtakunnallisten 

valinnaisten opintojen oppimäärän 

perusteella.



TUTKINNON UUSI 

RAKENNE

Toisen 

kotimaisen 

kielen koe

Vieraan kielen 

koe

Aine-

reaalikoe

Matematiikan 

koe

Äidinkielen ja

kirjallisuuden koe 

tai

S2 ja kirjallisuuden koe

Tutkintoon tulee sisältyä 5 koetta, joista yhdessä tulee olla laajempi koe. 

Huom! Tutkintoon voi kuulua vain yksi koe samassa oppiaineessa.

Kaikilla 

tutkintoon

vaadittava koe:
Edellisen lisäksi neljä koetta vähintään kolmesta ryhmästä. 

Lisäksi voi 

suorittaa yhden

tai useamman 

muun kokeen

Toisen 

kotimaisen 

kielen koe

Vieraan kielen 

koe

Matematiikan 

koe

Aine-

reaalikokeita



⚫ Hylätyn kokeen voi uusia kolme kertaa 

tutkinnon suorittamisen aikana.

⚫ (Huom! Pisimmillään tutkinnon 

suorittaminen voi siis venyä kuudenteen 

tutkintokertaan!)



⚫ Jos kokelas on valinnut vaativamman tason 

kokeen aineessa, jossa on kahden tason 

mukaisia kokeita ja saanut koesuorituksesta 

hylätyn arvosanan, hän voi kokeen 

uusiessaan vaihtaa sen tason lyhyempään 

oppimäärään perustuvaan kokeeseen



⚫ Hyväksytyn kokeen saa uusia ilman aika-

tai määrärajoitusta



⚫ Ylioppilastutkinto on suoritettu, kun 

kokelas on suorittanut hyväksytysti 

valitsemansa VIISI pakollista koetta. 

Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen 

edellytys kuitenkin on, että kokelas saa 

myös lukion päättötodistuksen koulunsa 

opetussuunnitelman määräämällä tavalla.



Kokelaalla on mahdollisuus hakea 

koetilanteen erityisjärjestelyjä 

sairauden, vamman, erityisen 

vaativan elämäntilanteen ja 

keskivaikean tai vaikean lukihäiriön 

perusteella 30.11. mennessä.



ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen on aina sitova.



⚫ Kaitaan lukion opiskelijat palauttavat 

allekirjoitetun ilmoittautumislomakkeen ro-

tuokiossa ma  21.11. 13.00

⚫ Kaitaan lukion opiskelijoiden 

ilmoittautuminen päättyy 21.11.

⚫ Virallisesti ilmoittautumisaika päättyy 1.12. 

klo 15.00 (lähinnä korottajat)



Ilmoittautuminen

⚫ 1. Tarkasta ja päivitä yo-tutkintosuunnitelma 

Wilman opintosuunnitelma lomakkeelle

⚫ 2. Ilmoittaudu Wilman ilmoittautumislomakkeella

⚫ 3. Hae ilmoittautumistuloste kansliasta ja vahvista 

ilmoittautuminen allekirjoittamalla se

⚫ 4. Palauta allekirjoitettu lomake 21.11. ro:lle 13.00



Tutkintomaksut

⚫ Aiempi osallistumisen perusmaksu poistuu

⚫ Koekohtainen maksu 34€/koe

⚫ Tarkistusarvostelumaksu 50€

⚫ Oppivelvollisuuden laajennuttua 

ylioppilastutkinnon kokeita suoritetaan sekä 

maksullisesti että maksuttomasti 



ARVOSTELU

⚫ Koesuorituksen arvostellaan ja tarkastetaan 
valmistelevasti ao. aineenopettajan toimesta

⚫ Opettaja ilmoittaa valmistelevan arvostelun 
tulokset kokelaille viim. 1-2 päästä koepäivästä

⚫ Lopullisesti koesuoritukset tarkastaa ja arvostelee 
YTL:n sensori

⚫ Lopulliset tulokset julkaistaan viimeistään 
23.5.2023

⚫ Tulokset julkaistaan https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/

⚫ Jos kokelas jättää saapumatta koetilaisuuteen 
katsotaan koe hylätyksi

https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/


DIGITAALINEN YO-KOE

⚫ https://www.ylioppilastutkinto.fi/kokelas

⚫ Digitaaliset kokeet järjestetään kaikissa aineissa

⚫ sähköisessä kokeessa mukaan oma läppäri, latausjohto, 

kuulokkeet, tarvittaessa hiiri

⚫ Mahdollisuus lainata konetta koululta

⚫ Osattava käynnistää kone abittitikulta

⚫ Sähköisen kokeen tekijä, henkkarit mukaan

https://www.ylioppilastutkinto.fi/kokelas


TARKISTUSARVOSTELU

⚫ YTL:n päätökseen, jolla koesuoritus on 
arvosteltu, saa hakea YTL:lta 
tarkistusarvostelua.

⚫ Hakemus toimitettava rehtorille 14 vrk:n 
kuluessa kun arvostelun tulokset on 
julkaistu

⚫ Tarkemmat ohjeet tarkistusarvostelusta 
rehtorilta.



PÄÄTTÖARVOINTI

⚫ Numeroarvosanoin arvioidaan

– kaikki pakolliset aineet sekä valinnaiset vieraat kielet

⚫ Suoritettu S -merkintä

– OPO =S

– Mikäli opiskelija PYYTÄÄ hän on oikeutettu saamaan 

S merkinnän liikunnasta sekä niistä oppiaineista joiden 

oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä 

valinnaisesta vieraasta kielestä mikäli oppimäärä 

käsittää vain kaksi kurssia



PÄÄTTÖARVOSANAN 

KOROTTAMINEN

Oppiaineen päättöarvosanaa on 

mahdollista korottaa lukion 

päättötodistukseen varsinaisen 

koulutyön päättymisen jälkeisissä 

tenteissä, mikäli osoittaa niissä 

aikaisempaa parempaa tietojen ja 

taitojen hallintaan. Ilmoittaudu 15.4.



KOMPENSAATIO

⚫ Voit tulla ylioppilaaksi vaikka pakollisessa 

kokeessa olisikin hylätty suoritus, mikäli 

muiden kirjoitettujen kokeiden 

kompensaatiopisteiden määrä riittää 

kompensaatioon eikä kokelas ole kieltänyt 

hylätyn arvosanan merkitsemistä 

todistukseen



Ajankohtaiset asiat

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkint

o/kokelaille

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkint

o/koepaivat/kevaan-2023-koepaivat

https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen

-varautuminen

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2021-koepaivat
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille/opiskelijanohje
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2021-koepaivat
https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen


On huomattava, että kokeesta menee 

maksu, vaikka kokelas jäisi siitä pois, 

ja ilmoittautuminen katsotaan aina 

myös yrityskerraksi.


