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Yleisiä YTL:n määräyksiä ja ohjeita 

Kokeet järjestetään kaksi kertaa vuodessa (syksyn 2023 koepäivät jo tiedossa).

Kokeet tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä 
tutkintokertana.

Ylioppilastutkintolautakunta vastaa tutkinnon johtamisesta, 
järjestämisestä ja toimeenpanosta, lukio toteuttaa.

Kokeet laaditaan pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten 
opintojen oppimäärien mukaan.  

Kokeeseen voi osallistua opiskeltuaan pakolliset opinnot 
oppiaineessa.



Ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi, kun kokelas on suorittanut 
hyväksytysti tutkintoon vaadittavat kokeet sekä lukion oppimäärän.

Tutkinto voi tulla suoritetuksi tutkintoon vaadittavassa kokeessa 
annetun hylätyn arvosanan estämättä (ABBA-kompensaatio). 

Kokelaan tutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta eri 
tutkintoaineissa. Yhtenä tutkintoon vaadittavista kokeista tulee 
suorittaa äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Lisäksi kokelas suorittaa 
vähintään neljä koetta vähintään kolmesta eri ryhmästä, jotka ovat 
• matematiikan koe

• toisen kotimaisen kielen koe

• vieraan kielen koe ja 

• reaaliaineen koe. 

Vähintään yksi tutkintoon vaadittavista kokeista on vaativamman 
tason koe (matematiikassa, ruotsissa ja vieraissa kielissä kahden eri tason mukaiset kokeet). 



Kevään 2023 koepäivät
ti 14.3. äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe, S2-koe

to 16.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

pe 17.3. äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe

ma 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä

ke 22.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

pe 24.3. reaali (PS, FI, HI, FY, BI)

ma 27.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ke 29.3. reaali (UE, ET, YH, KE, GE, TE)



Ilmoittautuminen keväälle

- marraskuun aikana
- tehdään wilmassa, paperiversioon huoltajan allekirjoitus
- on sitova
- ohjeistetaan opiskelijoille infossa 11.11.
- 2. jaksossa opinto-ohjauksen opintojakso

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille
Kokeile ILMO-työkalulla, millaisilla aineyhdistelmillä voit valmistua ylioppilaaksi!

Ilmoittautuminen syksylle
- toukokuun lopulla, tulosten valmistuttua (25.5.)



Yo-tutkinnossa voidaan ottaa huomioon sairaus, vamma, 
lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus, vieraskielisyys tai muu 
niihin rinnastettava syy. 

Erityisjärjestelyjen sisältö määräytyy tapauskohtaisesti.

Järjestelyä anotaan YTL:ltä hyvissä ajoin (marraskuu/ huhtikuu); 
dokumentit lukioajalta.

Ensisijaisesti myönnetään erityisjärjestelyjä (lisäaika, erillinen 
pienryhmätila); vain tietyissä tapauksissa poikkeava arvostelu.  

Erityisjärjestelyt (erillinen ohjeistus verkkosivuilla)



Kokeiden maksuttomuus vs. maksullisuus
Oppivelvollisuuslain mukaiseen maksuttomaan koulutukseen 
oikeutetut voivat suorittaa ylioppilastutkinnon kokeita maksutta. 

Oikeus maksuttomiin kokeisiin päättyy siihen, että kokelas saa 
ylioppilastutkinnon.

Kokelas voi ilmoittautua maksuttomasti viiteen ensimmäiseen 
kokeeseen. Seuraavista kokeista peritään maksu. 

Jos kokelas ilmoittautuu saman tutkintokerran aikana useaan 
kokeeseen siten, että suoritettavia kokeita tulee yhteensä 
enemmän kuin viisi, kokelas valitsee, mitkä sen tutkintokerran 
kokeista hän suorittaa maksuttomasti.



Koekohtainen maksu 34 €

Maksu oikaisuvaatimuksesta / aine 50 €

Hylätyn kokeen uusiminen on maksutonta, paitsi seuraavissa 
tapauksissa: 
• Kokelaan koe on hylätty, koska kokelas on jättänyt saapumatta koetilaisuuteen. 
• Kokelaan koe on hylätty, koska kokelas ei ole jättänyt koesuoritusta arvosteltavaksi. 
• Kokelaan koe on hylätty vilpin tai koetilaisuuden järjestyksen häiritsemisen vuoksi. 

Hyväksytyn kokeen uusimisesta peritään aina maksu. 

Ylioppilastutkinnon valmistumisen jälkeen suoritetuista kokeista 
peritään aina maksu. 



Haluatko palata tähän 
keväällä, kun asia on 

ajankohtaisempi?

Muista aikataulu!  

rehtori Sanna Laitila 044 744 6681

opinto-ohjaaja Eira Merenmies 044 744 6684

erityisopettaja Marja Weckroth-Karjalainen

*


