
YLIOPPILASKOKEET KEVÄT 2022 Jatkavat kirjoittajat



YLIOPPILASTUTKINTO

4 koetta

Äidinkieli ja kolme muuta pakollista (neljästä kokeesta toinen 
kotimainen, vieras kieli, matematiikka ja reaali). Näistä yhden on 
oltava pitkän oppimäärän koe (A-kieli, pitkä matematiikka)

Voit lisätä myös ylimääräisiä kokeita



SITOVA ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumista ei voi muuttaa tai perua

Ilmoittautuminen kevään kokeisiin viim. pe 26.11. (Seinäjoen 
lukion opiskelijat) ja 1.12.21 muut.

Wilmassa ilmoittautuminen kevään kokeisiin 

Ne, jotka eivät pääse Wilmaan, täyttyvät lomakkeen 
https://seinajoki.epalvelu.fi/services/seinajoki/701/revisi
on/13/

https://seinajoki.epalvelu.fi/services/seinajoki/701/revision/13/


MAKSUT JA MITÄTÖINTI

 Perusmaksu. 14 €. Koekohtainen maksu. 28 
€. Maksu oikaisuvaatimuksesta / aine on  50 €

Kokeiden arviointi näkyy opintopolku.fi:ssä

Koulusi laskuttaa kotiosoitteeseen

Mitätöintiä voi hakea työkyvyttömyyden aiheuttava 
sairauden (lääkärintodistus) tai muun verrattavan esteen 
perusteella



YLEISTÄ

Ylioppilastutkinto on suoritettava 3 peräkkäisen tutkintokerran 
aikana

Ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi, kun kokelas on suorittanut 
hyväksytysti pakolliset kokeet sekä lukiokoulutuksen oppimäärän 
tai 4 a §:ssä tarkoitetun muun tutkinnon tai koulutuksen. 

Hyväksytyn kokeen saa uusia rajoituksetta.

Tutkinnon suorittamisen aikana kokelaalla on oikeus uusia hylätty 
koe kolme kertaa kolmen seuraavan kirjoituskerran aikana. 

Tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia hylätyn kokeen rajoituksetta.



TASON VAIHTAMINEN

Yhden tutkinnon kokeista pitää olla pitkän oppimäärän 
koe

Hylätyn pakollisen (ei ylimääräisen) kokeen tason voi 
uusiessa vaihtaa lyhyemmän oppimäärän kokeeseen. 
Hyväksyttyä ei voi vaihtaa.



TUTKINNON TÄYDENTÄMINEN

Tutkintoa voi täydentää tutkinnon suorittamisen jälkeen (eli 
aloittaa uusia oppiaineita tai tasoja) 

Erillinen todistus

Parempi arvosana voimaan



YLIMÄÄRÄISTEN AINEIDEN LISÄÄMINEN

Tutkintoon voi lisätä ylimääräisiä oppiaineita, kunnes 
tutkinto on valmis.



KOMPENSAATIO

Hylätty pakollinen koe voidaan kompensoida eli voit 
saada tutkinnon suoritetuksi, vaikka arvosana on  hylätty

Huomioidaan pakollisten ja ylimääräisten kokeiden 
arvosanat



ERITYISJÄRJESTELYT

Lausunnot ja hakemukset erillistiloista ja muista 
järjestelyistä erityisopettajan kautta

Sairaana kokeessa, lääkärintodistus työkyvyttömyydestä 
rehtorille

Arvosanakorotukset vain I:n ja A:n välillä



TARKISTUSPYYNTÖ

Hakemus 14 päivän kuluessa arvostelun tultua julki

Saat tuloksesi ja arvostellut koesuorituksesi nähtäväksi myös Oma 
Opintopolku -palvelussa

Oikaisuvaatimus tehdään itse ensisijaisesti lautakunnan 
asiointipalvelun kautta, jossa maksu voidaan maksaa lähettämisen 
yhteydessä.

Maksu palautetaan, jos arvosana muuttuu

https://opintopolku.fi/wp/fi/


TARKISTUSPYYNTÖ

Jos jokin lautakunnan ilmoittama tutkintotulos vaikuttaa 
virheelliseltä, rehtori tai asianomaisen aineen opettaja voi 
esittää tarkistuspyynnön lautakunnalle joko puhelimitse tai 
kirjallisesti. 



NIMIEN JULKISTAMINEN

Mikäli et halua nimeäsi julkisuuteen valmistuttuasi, rastita 
Wilmassa ilmoittautuessa lomakkeessa oleva kyseinen 
ruutu.



KOEPÄIVÄT KEVÄT 2022 
ti 15.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), S2, lukutaidon koe

suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe

to 17.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

pe 18.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe

ma 21.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä

ke 23.3. matematiikka, lyhyt ja pitkä oppimäärä

pe 25.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

ma 28.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ke 30.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

Tilat ilmoitetaan Wilmassa ja d-puolen ilmoitustauluilla koetta edeltävänä päivänä. Klo 
8.30 D-aulaan tai sankariaulaan.



MITÄ MUKAAN?

Henkilöllisyystodistus, kuvallinen kela-kortti, ajokortti, passi

Oma kannettava, sen virtajohto, langalliset kuulokkeet, tarvittavat 
adapterit verkkojohdon liitäntää varten

Vaatteet, joissa ei ole tekstejä

Ruokaa ja juomaa pakattuina läpinäkyviin rasioihin/koteloihin, 
joissa ei ole tekstejä tai joiden teksti on peitetty

Kori tai muu läpinäkyvä laukku ruoalle ja juomalle



KANNETTAVA TIETOKONE

Virtajohto

Usb-liitäntämahdollisuus

Portti verkkoliitännän ethernet-kaapelille tai sopiva 
adapteri

Langalliset kuulokkeet ja kannettavassa siihen 
liitäntämahdollisuus; ei langattomia kuulokkeita



HARJOITTELE ETUKÄTEEN

Oman tietokoneen käynnistäminen usb-muistitikulta (Abittikoe)

Omien kuulokkeiden ja verkkojohdon liittäminen koneeseen

Koeympäristön käyttöä kuten ikkunat, välilehdet, kuvankaappaus, 
poistetun tekstin palauttaminen, äänitestin tekeminen

Happy hourissa klo 14:15-15:30 keskiviikkoisin voit harjoitella 
näitä asioita

16.3. klo 16-18.00 Aikuislinjan abitin käyttöharjoittelu innoaulassa



SAIRASTUMINEN JA LÄÄKKEET

Kokeeseen ei tulla sairaana

Emme voi tarjota erillistä sairastilaa 

Ilmoita sairastumisesta rehtorille puhelimitse 040 7748380

Hanki lääkärintodistus kyseisen päivän työkyvyttömyydestä tai 
sairaudesta, jos osallistut kokeeseen sairaana, tuo se kansliaan tai 
anna rehtorille mahdollisimman pian

Lääkkeet nimellä varustettuna lääkepöydälle koetilassa

Intiimihygieniatuotteita saatavilla vessassa



KOETILANNE

Saapuminen kokeeseen 8:30

Poistua saa aikaisintaan klo 12:00

Lupa käydä vessassa pyydetään valvojalta nousemalla seisomaan 
tai viittaamalla. Hän saattaa sinut eteenpäin.

Tavaroiden pudottua, valvoja nostaa ne sinulle. Odota paikallasi. 

Jos asiaa valvoja, nouse seisomaan tai viittaa valvojalle.



MITÄ EI SAA TUODA KOETILAAN

Bluetooth-laitteita, älykelloja

Kännyköitä

Omia papereita kuten nenäliinoja, muistilehtiöitä

Ulkovaatteita

Laukku, reppu, nuuska yms

Vältä myös voimakkaita hajusteita

Jos joudut ottamaan ne, ne jätetään omaan lokeroon/naulakkoon säilöön. Koulu ei 
vastaa niiden säilyttämisestä

Kiellettyjen tavaroiden tuominen koetilaan, johtaa tutkintokerran kokeiden 
hylkäämiseen



VILPPI

Seuraamus: kaikki kokeesi hylätään kyseisellä tutkintokerralla ja 
koesuoritus keskeytyy välittömästi



ALUSTAVAN TARKISTUKSEN TIEDUSTELU

Tarkistajaluettelo kotisivuilla

Ota yhteyttä tarkistajaan sähköpostitse: 
etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

Anna kuitenkin tarkistajille aikaa ennen kuin lähetät tiedusteluja

mailto:etunimi.sukunimi@seinajoki.fi


LISÄTIETOJA

www.ylioppilastutkinto.fi

teijo.pakkila@seinajoki.fi, puh 040 7748380

http://www.ylioppilastutkinto.fi/
mailto:teijo.pakkila@seinajoki.fi

