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YLIOPPILASTUTKINTO

ENNEN KEVÄTTÄ 2022 ALOITTANEET

4 pakollista 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



YLIOPPILASTUTKINTO

KEVÄÄLLÄ 2022 ALOITTANEET JA UUDET KIRJOITTAJAT

5 koetta vähintään 

Äidinkieli/S2 kaikkien suoritettava. Neljä muuta koetta kolmesta 
ryhmästä, joista yhden on oltava pitkän oppimäärän koe.

Ryhmät ovat: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, 
reaaliaine

Aikaisemmin suoritettuja kokeita voi anoa siirrettäväksi 
uuteen tutkintoon (rehtori tekee anomuksen)



YLIOPPILASTUTKINTO

KEVÄÄLLÄ 2022 ALOITTANEET JA UUDET KIRJOITTAJAT

Saman aineen eri oppimäärien kokeet lasketaan vain yhdeksi 
kokeeksi, eli samasta oppiaineesta voi suorittaa eri oppimäärien 
kokeita

YTL:n palvelussa laskuri: https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi

Tutkintoon kuuluvat kokeet suoritettava kolmena peräkkäisenä 
tutkintokertana. Jos jokin näistä kokeista on hylätty, se voidaan 
uusia kolmella seuraavalla tutkintokerralla.

https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/


YLIOPPILASTUTKINTO

KEVÄÄLLÄ 2022 ALOITTANEET JA UUDET KIRJOITTAJAT

Kun on suoritettu hyväksytysti vaadittavat kokeet ja lukion 
oppimäärä / ammatillinen tutkinto on suoritettu.



SITOVA ILMOITTAUTUMINEN

 ke 1.6.2022 mennessä

Ilmoittautuminen syksyn kokeisiin ja suunnitelman tekeminen

Opo-tunneilla

Ne, jotka eivät pääse Wilmaan, täyttyvät lomakkeen 
https://seinajoki.epalvelu.fi/services/seinajoki/2590/revision/2/

https://seinajoki.epalvelu.fi/services/seinajoki/2590/revision/2/


MAKSUT JA MITÄTÖINTI

 Koekohtainen maksu 34 €. Maksu oikaisuvaatimuksesta 
per aine on  50 €

Koulusi laskuttaa kotiosoitteeseen

Mitätöintiä voi hakea työkyvyttömyyden aiheuttava 
sairauden tai muun verrattavan esteen perusteella. 
(Lääkärin)todistus vaaditaan.



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

ENNEN K 2022 ALOITTANEET

Yhden tutkinnon kokeista pitää olla pitkän oppimäärän 
koe

Hylätyn pakollisen (ei ylimääräisen) kokeen tason voi 
uusiessa vaihtaa lyhyemmän oppimäärän kokeeseen.  
(Koskee vain vanhaa tutkintoa)

Hyväksyttyä ei voi vaihtaa. (Koskee vain vanhaa tutkintoa)



TUTKINNON TÄYDENTÄMINEN

Tutkinto voi täydentää (eli aloittaa uusia oppiaineita tai 
tasoja) vasta, kun tutkinto on suoritettu

Erillinen todistus

Parempi arvosana voimaan, jos uusitaan.



KOMPENSAATIO

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

Kompensaation saa arvosanoilla AABB, AAAC

Kompensoidun arvosanan voi uusia kahdesti ilman 
aikarajoitusta

Kompensaatiosta voi kieltäytyä kirjallisella ilmoituksella



ERITYISJÄRJESTELYT JA SAIRAUS

Lausunnot ja hakemukset erillistiloista ja muista 
järjestelyistä erityisopettajan kautta

Sairaana kokeessa, lääkärintodistus työkyvyttömyydestä 
rehtorille

Pistekorotus kohdistuu ainoastaan niihin kokeisiin, joiden 
arvosana ilman lisäpisteitä olisi hylätty. Pistekorotusta ei 
rajata yhteen kokeeseen, ja se on mahdollista saada 
riippumatta siitä, onko saanut kokeessa erityisjärjestelyjä.



OIKAISUPYYNTÖ

Hakemus 14 päivän kuluessa arvostelun tultua julki 

Tehdään ytl:n sivuilla

Täsmennettävä, missä arvostelussa tapahtunut virhe

Oikaisupyyntömaksu tulee maksaa ennen pyynnön 
tekemistä (ohjeet ytl:n sivuilla). 

Maksu palautetaan, jos arvosana muuttuu



OSALLISTUMISOIKEUS

Kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit oltava suoritettuna 
tai 180 op ammatillisia opintoja tehtynä

Ensimmäistä kirjoituspäivää edeltävänä torstaina oltava 
tarvittavat suoritukset valmiina.



NIMIEN JULKISTAMINEN

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



KOEPÄIVÄT SYKSY 2022 
ma 12.9. äidinkielen lukutaito

ke 14.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

pe 16.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä

ma 19.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ti 20.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to 22.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

pe 23.9. äidinkielen kirjoitustaito, suomi toisena kielenä

ma 26.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

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



LISÄTIETOJA

www.ylioppilastutkinto.fi

teijo.pakkila@seinajoki.fi, puh 040 7748380

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