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Syksyn yo-
kirjoitusten 

tulokset

Ilmoittautuminen
kevään kirjoituksiin

Ylioppilastutkinnon 
rakenne



Syksyn yo-

kokeiden 

tulokset

• Syksyn 2022 ylioppilaskirjoitusten tulokset tulevat 
koululle to 10.11. Tulokset tulevat näkyville Wilman 
lomakkeisiin yo-ilmoittautumistietoihin aamupäivän 
aikana.

• Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan 
kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle 
nähtäväksi Oma Opintopolku -verkkopalvelussa 
11.11. klo 9.00 alkaen.

• Kirjaudu palveluun 
osoitteessa https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/

• omilla pankkitunnuksillasi tai

• mobiilivarmenteella.

• Alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja voi kirjautua 
palveluun omilla tunnuksillaan ja nähdä kokelaan 
tulokset ja koesuoritukset.

• Lue lisää syksyn tuloksista Ylioppilastutkintolautakunnan 
sivuilta.

https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/tulokset-ja-koesuoritukset


Oikaisuvaatimus

• Jos epäilet, että arvostelussa on tapahtunut 
virhe, saat vaatia lautakunnalta asiaan oikai-
sua.

• Oikaisuvaatimus on maksullinen (50 e).

• Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa sii-
tä, kun sinulla on ollut mahdollisuus saada 
arvosteltu koesuoritus nähtäväksesi.

• Lisätietoa oikaisuvaatimuksen tekemisestä 
Ytl:n sivuilla.

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


Ylioppilas-

kirjoituksista

• Kokelaan pitää perehtyä ylioppilastutkinnon 
rakenteeseen ja vaatimuksiin sekä 
suoritusohjeisiin.

• Kokelas on itse vastuussa siitä, että on selvillä 
ohjeista ja noudattaa niitä!

• YTL:N TIEDOTE KEVÄÄN 2023 
YLIOPPILASKOKELAALLE

• Kaikki ohjeet, aikataulut ja määräykset:
http://www.ylioppilastutkinto.fi

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


Ilmoittautuminen 

kevään 2023 

kirjoituksiin

Viimeinen päivä ilmoittautua 
kevään 2023 kirjoituksiin on

keskiviikko 23.11.2022.

Ilmoittautua voi 11.11. alkaen.



Ilmoittautuminen kevään 2023 

kirjoituksiin

1. Wilma-lomakkeen täyttö, tulostus ja allekirjoitus
• Muista tallentaa tiedot ennen tulostusta!

2. Allekirjoitetun Wilma-lomakkeen palautus kanslian edessä olevaan 
valkoiseen postilaatikkoon

Jos tarvitset apua ilmoittautumislomakkeen täyttämisessä, ole 
ensisijaisesti yhteyksissä Wilman kautta oman ryhmäsi opinto-
ohjaajaan.



Lomakkeen täyttäminen 

Wilmassa

• Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan Wilmassa:

-> LOMAKKEET -> Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin



Lomakkeen täyttäminen 

Wilmassa

Täydennä ja tarkista lomakkeen tiedot.

HUOM! Ilmoittautuminen on lomakkeen yläosassa.

Päivitä myös yo-tutkinnon suunnitelma (hajautussuunnitelma).





Tarkasta lomakkeen tiedot 

huolella!

• Mitä aineita kirjoitat keväällä 2023?

• Onhan yksi kirjoitusaine laajuudeltaan pitkä?

• Tarkista kirjoitusaineesi laajuus:
 lyhyt/pitkä matematiikka

 vieraat kielet.

• Tallenna, tulosta ja allekirjoita lomake!



Lomakkeen palautus

Palauta tulostettu ja allekirjoitettu Wilma-lomake Klassikan kanslian edessä olevaan 
valkoiseen postilaatikkoon viimeistään keskiviikkona 23.11.

HUOM! Ilmoittautumishetkellä alaikäisen opiskelijan lomakkeen allekirjoittavat 
sekä opiskelija että huoltaja.

Alaikäisen lasku lähtee huoltajalle, joten alleviivaa tulostetusta lomakkeesta 
allekirjoittaneen huoltajan nimi, ja lisää huoltajan henkilötunnus.



Ilmoittautuminen on sitova!

Tutkintomaksut

Perusmaksu -

Koekohtainen maksu 34 €

Maksu oikaisuvaatimuksesta / aine 50 €

Koe katsotaan hylätyksi, jos ilmoittautunut jää saapumatta 
koetilaisuuteen ilman YTL:n hyväksymää syytä.

Ilmoittautuminen merkitsee AINA koko ylioppilastutkinnon 
aloittamista (kolme perättäistä kertaa).



Maksuttomuus

• Maksuttomuus koskee oppivelvollisia opiskelijoita.
• Viisi ensimmäistä koetta ovat maksuttomia.

• Maksuttoman hylätyn kokeen saa uusia maksuttamuutamin poikkeuksin. 
Hylätyn kokeen uusimisesta peritään maksu esimerkiksi 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.







Osallistumisoikeus

Kokelaalla on oikeus osallistua ylioppilaskokeeseen, kun

• kaikki pakolliset kurssit kirjoitusaineessa on suoritettu.

• lyhyessä kielessä vähintään 3 kurssia opiskeltu.



Ylioppilastutkinto

• Ylioppilastutkintotodistuksen ja ylioppilaslakin saa, kun

• vähintään 75 kurssia on suoritettu (kaikki pakolliset kurssit ja vähintään 10 
syventävää kurssia) JA

• ylioppilastutkinto on suoritettu.



Ylioppilaskokeen uusiminen

• Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien kolmen 
tutkintokerran aikana.

• Tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia hylätyn kokeen niin monta kertaa kuin 
haluaa.

• Hyväksytyn kokeen saa uusia rajoituksetta.

• Tarvittaessa keskustele opon kanssa, kannattaako koetta uusia.



Tutkinnon täydentäminen

• Ylioppilastutkinnon suorittanut voi milloin tahansa täydentää tutkintoaan 
sellaisella aineella, joka ei kuulu vielä tutkintoon tai tutkintoon kuuluvan aineen 
eritasoisella kokeella.

• Uuden aineen kirjoittaessasi ehtona on, että aineen pakolliset kurssit on 
suoritettu.



Koesuoritusta heikentävän syyn 

huomioon ottaminen

• Sairaus, vamma ja erityisen vaikea elämäntilanne, lukemisen ja kirjoittamisen 
erityisvaikeus sekä vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta 
voidaan hakemuksesta ottaa huomioon ylioppilastutkinnossa.

• Ensisijainen tapa ottaa koesuoritusta heikentävä syy huomioon 
ylioppilastutkinnossa on myöntää erityisjärjestelyjä koetilanteeseen.

• Pistekorotus kohdistuu jatkossa ainoastaan niihin kokeisiin, joiden arvosana ilman 
lisäpisteitä olisi hylätty.



Erityisjärjestelyjen hakeminen

• Erityisjärjestelyt ylioppilaskirjoituksissa vaativat lautakunnan 
päätöksen!

• Hakemus on toimitettava lautakuntaan viimeistään
• syksyn tutkinnon osalta 30. huhtikuuta

• kevään tutkinnon osalta 30. marraskuuta.

• Mikäli sinulla on/ilmenee jokin koesuoritusta heikentävä syy (esim. 
sairaus tai erityisen vaikea elämäntilanne), tutustu YTL:n ohjeisiin ja 
ole tarvittaessa yhteydessä rehtoriin/Ninaan.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Sairaus/fi/koesuoritusta_heikentava_syy.pdf?v=190221


• Kysy rohkeasti, jos jokin yo-
kokeisiin liittyvä mietityttää.
• Opot

• kurssit ja yo-kokeen rakenne
• lomakkeen täyttäminen

• Nina
• erityisjärjestelyt
• käytännönjärjestelyt

• Päivi
• laskutus

• Keväällä ennen kirjoituksia 
pidetään info yo-kokeen 
käytännönjärjestelyistä.


