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Ylioppilastutkinto

• Valtakunnallinen kypsyyskoe

• Yksityiskohtaiset määräykset

• Koronavirustilanne saattaa vaikuttaa 

ylioppilaskokeiden järjestämiseen esimerkiksi 

aikataulumuutoksilla tai muilla 

poikkeusjärjestelyillä. 

• Mahdollisista muutoksista tiedotetaan Wilmassa ja 

koulun kotisivuilla sekä YTL:n sivuilla: 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille

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


Tutkintoon kuuluu vähintään 5 koetta.

Kaikkien kokelaiden pitää suorittaa äidinkielen ja kirjallisuuden koe. 

Voit valita 4 muuta koetta vähintään kolmesta eri ryhmästä, joihin 

kuuluvat    ruotsin koe    vieraan kielen koe     matematiikan koe    

reaaliaineen koe.

Tutkintoon vaadittaviin viiteen kokeeseen tulee sisältyä vähintään 

yksi pitkän oppimäärän koe (yleensä matematiikka tai vieras kieli). 

Keväällä 2022 tai sen jälkeen aloitetun tutkinnon rakenne

Kaikille 
yhteinen 
Äidinkieli

Matema-
tiikka

Ruotsi
Vieras 
kieli

Reaaliaine

Vähintään kolmesta ryhmästä suoritettava vähintään 4 

koetta, joista yhden on oltava pitkän oppimäärän koe. 



Voit lisäksi sisällyttää tutkintoosi yhden tai useamman 

muun kokeen.

Voit lisätä tutkintoosi uusia kokeita korkeintaan kolmen 

tutkintokerran ajan.

Voit myös täydentää tutkintoasi uusilla aineilla sen jälkeen, 

kun olet valmistunut ylioppilaaksi. 

Voit suorittaa tutkinnossasi eri tason kokeita samasta 

oppiaineesta, esimerkiksi lyhyen matematiikan kokeen ja 

pitkän matematiikan kokeen. Vain toinen saman 

aineen kokeista voi kuitenkin kuulua tutkintoon 

vaadittavien viiden kokeen joukkoon.

Keväällä 2022 tai sen jälkeen aloitetun tutkinnon rakenne



TUTKINNON SUORITTAMINEN
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Tutkinto on suoritettava  enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana

kaikki tutkintoon sisältyvät pakolliset ja ylimääräiset kokeet on aloitettava 

kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana

tutkinto alkaa kun ensimmäisen kerran ilmoittaudut pakolliseen tai 

ylimääräiseen kokeeseen

Yhdellä tutkintokerralla on mahdollista kirjoittaa vain yksi pitkä kieli ja 

vain yksi saman päivän reaalikoe
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Osallistumisoikeus:

• Kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit 
opiskeltu 

• Ylimääräisessä kielessä vähintään kolme 
kurssia opiskeltu

• Saavutettava ennen 14.3. kokeiden alkua. 

• Kaikki kokeet laaditaan pakollisten ja 
syventävien kurssien pohjalta!



Aikataulu keväällä 2023

Koepäiviin saattaa tulla muutoksia!



Ilmoittautuminen
• Ilmoittautuminen kevään 2023  kokeisiin: 

Yleinen ilmoittautumisaika päättyy 26.11.2022

Syksyn 2022 aineiden osalta 01.12. 

• Jokaisella tutkintokerralla on ilmoittauduttava 

erikseen sen kerran kokeisiin!

• Ilmoittautuminen on sitova. Et voi jälkikäteen 

muuttaa aineyhdistelmää tai kokeen tasoa. 

• Ilmoittautuminen tehdään Wilman lomakkeella.

• Wilman ilmoittautumislomakkeelle tehdään myös 

kirjoitussuunnitelma.



Yhteystiedot ajan tasalle

• Ilmoittautumisen yhteydessä tarkista omat 

yhteystiedot: 

• puhelinnumero

• osoitetiedot



Ilmoittautumislomake on Wilmassa Lomakkeet –välilehdellä.





Mikäli kokelas ei anna julkaisulupaa nimeä ei julkaista uusien ylioppilaiden listassa. 

Kirjoitussuunnitelma ja lisätietoja. Suunnitelma on pakollinen.



Tallenna ilmoittautumisesi. 

Laita Wilmaviesti opolle ja rehtorille, että olet tehnyt ilmoittautumisen. 

Saat paluuviestissä varmistuksen, että ilmoittautuminen on tullut perille. 



Maksuttomuus
• Oppivelvollisille maksuttomasti 5 ensimmäistä 

koetta. (Jos aloitat 2. vuoden keväällä.)

• Voit uusia hylättyjä maksuttomia kokeita 

maksuttomasti. 

• Mikäli et saavu kokeeseen tai et jätä arvosteltavaa 

vastausta et voi uusia sellaista hylättyä koetta 

maksuttomasti. 

• Jos osallistut samalla tutkintokerralla useampaan kuin 

viiteen kokeeseen, voit itse valita, mitkä sen 

tutkintokerran kokeista suoritat maksuttomasti.

• Oikeutesi maksuttomiin kokeisiin päättyy, kun saat 

ylioppilastutkinnon valmiiksi tai sen kalenterivuoden 

lopussa, jolloin täytät 20 vuotta. 



Kokeen uusiminen:

• Hyväksytyn kokeen voi uusia niin 

monta kertaa kuin haluaa.

• Hylätyn kokeen saa uusia kolme 

kertaa kolmen seuraavan 

tutkintokerran yhteydessä.

• Tutkinnon suorittanut henkilö voi 

uusia hylätyn kokeen niin monta kertaa 

kuin haluaa. 



Tutkinnon suorittamisen maksimiaika:



Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen:

Ennen kuin kokelas ryhtyy hakemaan lautakunnalta erityisjärjestelyjä ja hankkimaan

tarvittavia liitteitä, hänen on syytä keskustella tarvittavista erityisjärjestelyistä sekä

niiden toteuttamisesta lukion rehtorin kanssa.

Hakemus on toimitettava lautakuntaan viimeistään

– kevään tutkinnon osalta 30. marraskuuta ja 

– syksyn tutkinnon osalta 30. huhtikuuta. 





Digitaalinen ylioppilaskoe

- Oletuksena on, että kokelaalla on käytössään oma 

tietokone. 

- https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/dig

itaalinen-ylioppilastutkinto

- Omassa koneessa on oltava testattu langallinen 

verkkoyhteys, tarvitsee usein adapterin ja kone 

toimii langallisessa Abitti-verkossa.

- Koulun koneita on varattavissa kokeeseen, siitä 

tehdään erillinen kysely ennen kokeiden alkua.

- Kokelas on itse vastuussa siitä, että on selvillä 

ylioppilastutkinnon määräyksistä ja ohjeista!

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-ylioppilastutkinto


Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 

18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Oma Opintopolku –

verkkopalvelussa marraskuun puolivälissä. 

Oma Opintopolku –palveluun kirjaudutaan esim. pankkitunnuksilla 

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

Alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja voi kirjautua palveluun omilla 

tunnuksillaan ja nähdä kokelaan tulokset ja koesuoritukset.

Lautakunta julkaisee tulosten julkaisemisen yhteydessä pisterajat ja 

lopulliset hyvän vastauksen piirteet kokeista verkkosivuillaan. Perusteet, 

joiden mukaan arvostelu on suoritettu, ilmenevät lopullisista hyvän 

vastauksen piirteistä ja lautakunnan arvostelua koskevista määräyksistä.

Tutkintotulokset ja koesuoritukset 



Oikaisuvaatimuksen tekeminen 

Ohjeita:

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/oikaisuvaatimus

14 päivän kuluessa siitä kun on ollut mahdollista saada tulokset ja nähdä oma 

koesuoritus

- Kokelas itse

- Alle 18 vuotiaan kokelaan huoltaja

- Asiamies, jolle kokelas on antanut valtakirjan

Oikaisuvaatimus tehdään verkkopalvelussa osoitteessa 

kokelas.ylioppilastutkinto.fi.

Oikaisuvaatimuksessa pitää kertoa mitä kokeen tehtävää, tehtäviä tai muuta 

osaa arvostelusta vaatimus koskee millä tavalla arvostelua tulisi oikaista sekä 

perustelut, joilla vaaditaan oikaisua. Lautakunnan sivuilta löytyy esimerkki.

Maksaa 50 euroa, palautetaan jos arviointi muuttuu.

https://kokelas.ylioppilastutkinto.fi/


Ei se määrä vaan laatu!

Tsemppiä valmistautumiseen!


