
Ylioppilaskirjoitusinfo 4.11.2021

YLIOPPILASKIRJOITUKSET KEVÄT 2022



Kevään 2022 kirjoitusajankohdat



Kevään 2022 kirjoitusajankohdat



Milloin voi kirjoittaa?

 kun kirjoitettavan aineen pakolliset opinnot on suoritettu 
(= pykälien mukainen minimiedellytys)

 jos yksikin pakollisten opintojen suoritus on kesken, yo-
kokeeseen ei pääse (vaikka olisi ilmoittautunut). 
Suoritukset tarkistetaan ennen yo-kokeiden alkua.



Milloin kannattaa kirjoittaa?

 kun pakolliset + syventävät opinnot, joihin yo-kokeiden 
kysymykset pohjautuvat, on suoritettu

 soveltavat opinnot lisäävät tietoja ja aineenhallintaa

 aloittaa voi, kun tietää, että saa pakolliset 
aineet suoritetuiksi kolmen peräkkäisen kerran 
aikana (Huom! Opiskelu- ja kirjoitussuunnitelma)



Tutkinnon ennen 2022 kevättä aloittaneet

 Pakolliset kokeet
 neljä pakollista (=minimi)

 äidinkieli aina pakollinen

 loput kolme: vieras kieli, ruotsi, matematiikka, reaali

 yksi oltava A-tasoinen

 vain yksi reaaliaine saa sisältyä pakollisiin

 ylioppilaaksi pääsyn edellytyksenä pakollisten kokeiden hyväksytty 
suorittaminen (valinta harkiten)



Tutkinnon ennen 2022 kevättä aloittaneet

 Ylimääräiset kokeet
 ei lukumäärärajoitusta

 ylimääräisen aineen arvosanan hyödyt jatko-opintoihin haettaessa

 ylimääräisen aineen kirjoittaminen ei sisällä reputtamisen riskiä 
(hylätty suoritus ei näy yo-todistuksessa)



Tutkinnon keväällä 2022 aloittavat

 Vaadittavat kokeet
 viisi vaadittavaa (=minimi)

 äidinkieli kaikkien suoritettava

 loput neljä: vieras kieli, ruotsi, matematiikka, reaali, vähintään 4 
ainetta kolmesta kategoriasta

 Yhden oltava pitkän oppimäärän koe (kieli/matematiikka)

 ylioppilaaksi pääsyn edellytyksenä vaadittavien kokeiden hyväksytty 
suorittaminen (valinta harkiten)

 https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi

https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi


Tutkinnon keväällä 2022 aloittavat

 Tutkintoa täydentävät kokeet
 Ei lukumäärärajoitusta

 Tutkintoa täydentävän aineen arvosanan hyödyt jatko-opintoihin 
haettaessa

 Täydentävän kokeen kirjoittaminen ei sisällä reputtamisen riskiä 
(hylätty suoritus ei näy yo-todistuksessa)

 Sinun ei tarvitse ilmoittaa etukäteen, mitkä kokeet ovat 

tutkintoosi vaadittavia kokeita.

 Voit valmistua ylioppilaaksi millä tahansa kokeiden 

yhdistelmällä, joka täyttää vaaditut ehdot.



Tason vaihto

 yo-kokeen saa kirjoittaa B-tasoisena, vaikka lukenut A-
tasoisena (Huom! Yksi A-tasoinen koe oltava)

 kesken kirjoitusten tasoa saa vaihtaa vain, jos on tullut A-
tasolla hylätyksi.

 jos hyväksytty suoritus (esim. a), ei saa vaihtaa; jos esim. 
ilmoittautunut A-matematiikkaan pakollisena, se pysyy



Yo-tutkinnon suorittaminen

 Kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana!

 Hyväksytyn kokeen uusiminen

 ei rajoituksia suorituskertojen suhteen

 ei aikarajaa

 myös tutkinnon ollessa kesken



Yo-tutkinnon suorittaminen

 Hylätyn kokeen uusiminen

 Tutkinto kesken

 kolme kertaa

 kolmen seuraavan kirjoituskerran aikana

 Tutkinto suoritettuna

 ei rajoituksia suorituskertojen suhteen

 ei aikarajaa



Kompensaatio

"Kokelas voi suorittaa ylioppilastutkinnon hyväksytysti, 

vaikka hän saisi tutkintoon vaadittavasta kokeesta hylätyn 

arvosanan."



Kompensaatio, ennen vuotta 2022 aloittaneet

 Hyväksytyistä kokeista annetaan kompensaatiopisteitä seuraavasti:

- laudatur (L) 7

- eximia cum laude approbatur (E) 6

- magna cum laude approbatur (M) 5

- cum laude approbatur (C) 4

- lubenter approbatur (B) 3

- approbatur (A) 2

 Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, jolloin:

- 12 pistettä kompensoi i+

- 14 pistettä kompensoi i

- 16 pistettä kompensoi i-

- 18 pistettä kompensoi i=



Kompensaatio, vuonna 2022 aloittaneet

 Jos kokelas on suorittanut tutkintoon vaadittavista viidestä kokeesta yhden kokeen 

hylätyllä arvosanalla ja neljä muuta hyväksytyllä arvosanalla, hän saa 

kompensaatiopisteitä seuraavasti:

- laudatur (L) 7

- eximia cum laude approbatur (E) 6

- magna cum laude approbatur (M) 5

- cum laude approbatur (C) 4

- lubenter approbatur (B) 3

- approbatur (A) 2

 Yhteensä 10 kompensaatiopistettä kompensoi hylätyn arvosanan. Jos kokelas on 

suorittanut enemmän kuin viisi koetta, otetaan huomioon tutkintoon vaadittavista 

kokeista neljä korkeimman kompensaatiopistesumman tuottavaa koetta.

 Ylimääräisistä kokeista ei anneta kompensaatiopisteitä.



Erityisjärjestelyt

 koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen 
ylioppilastutkinnossa

 sairaus, vamma ja erityisen vaikea elämäntilanne, lukemisen ja kirjoittamisen 
erityisvaikeus sekä vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta 

 haetaan kirjallisesti ylioppilastutkintolautakunnalta
 sähköisesti rehtorin kanssa

 syksyn kirjoituksiin 30.4. mennessä

 kevään kirjoituksiin 30.11. mennessä

 voimassa korkeintaan kuusi (6) vuotta

 Jos tarvitset erityisjärjestelyjä kevään kirjoituksiin, ota yhteys erityisopettajaan 
mahdollisimman pikaisesti!



Ilmoittautuminen

 Wilmassa (Lomakkeet → Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin)

 HUOM! Kaksi eri lomaketta. Tarkista, että valitset oikean lomakkeen

 Ilmoittautuminen kevään 2022 yo-kirjoituksiin (keväällä 2022 tutkinnon aloittavat)

 Ilmoittautuminen kevään 2022 yo-kirjoituksiin (tutkinnon jo aloittaneet)

 lomakkeessa kaksi osaa

 A) ilmoittautuminen (yhteen tai useampaan aineeseen)

 sitova – ei voi muuttaa

 tehtävä harkitusti

 B) suunnitelma, joka ei ole sitova

 tarkoitus on kontrolloida, että yo-kirjoitusten kokonaisuus ja aikataulu ovat sääntöjen 
mukaiset

 perustelluista syistä voi vaihtaa



Milloin ilmoittautuminen?

 Alkaa 4.11.

 Viimeistään 19.11. mennessä

 Täytä ilmoittautumislomake Wilmassa valmiiksi. Mene opon 
huoneeseen, jossa lomake tulostetaan ja allekirjoitetaan.

 Opon ajat ryhmittäin

 8.11 19A

 9.11. 19B

 10.11. 19C

 11.11. 19E  ja kaikki muut



Mitä maksaa?

 Perusmaksu 14 €

 Koekohtainen maksu 28 €

 Laskut lähetetään tammikuussa 



Lisätietoja

 Ethän ilmoittaudu yhtä aikaa kirjoitettavana oleviin 
reaaliaineisiin

 koulusihteeri, opinto-ohjaaja ja vararehtori antavat lisätietoja 
kirjoituksiin ilmoittautumisesta

 infotilaisuus ylioppilaskirjoitusten käytänteistä kirjoittaville 
keväällä ennen kirjoituksia

 www.ylioppilastutkinto.fi –sivuilta löytyy kaikki informaatio 
ylioppilaskokeista

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

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


Kirjoituksissa tarvittavat välineet
 Opiskelijan oma kone

 verkkovirtajohto

 kuulokkeet

 hiiri

 mahdolliset sovittimet (mm. ethernet-sovitin = verkkosovitin, usb-/tms.-sovitin)

→ päätelaiteohje YTL:n sivuilla

➢ Kynä, pyyhekumi, viivoitin ym. muistiinpanoja/luonnostelua varten

 Mitä pitää osata?
 oman koneen käynnistys usb-muistilta

 ohjelmien käyttö → harjoittelua mm. Abitti-kokeissa ja ennen kokeita järjestettävissä 
kertaustilaisuuksissa



Huomio

 Muista seurata Wilmaa säännöllisesti!

 Seuraa myös koulun netti- ja Facebook –sivuja!


