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Syksyn 2022 kirjoitusajankohdat



Syksyn 2022 kirjoitusajankohdat



Milloin voi kirjoittaa?

 kun kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit/opintojaksot 
on suoritettu (= pykälien mukainen minimiedellytys)

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



Milloin kannattaa kirjoittaa?

 kun pakolliset + syventävät kurssit/opintojaksot, joihin yo-
kokeiden kysymykset pohjautuvat, on suoritettu

 soveltavat kurssit/opintojaksot 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 (tai sen jälkeen)

 Pakolliset kokeet
 viisi pakollista (=minimi)

 äidinkieli aina pakollinen

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

 Yhden oltava pitkän oppimäärän koe

 ylioppilaaksi pääsyn edellytyksenä pakollisten kokeiden hyväksytty 
suorittaminen (valinta harkiten)

 https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi (

https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi


Tutkinnon keväällä 2022 aloittavat

 Ylimääräiset kokeet
 ei lukumäärärajoitusta

 ylimääräisen aineen arvosanan hyödyt jatko-opintoihin haettaessa

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



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



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)

 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 5.5.

 Viimeistään 23.5. mennessä

 Täytä ilmoittautumislomake Wilmassa valmiiksi.

 18.-19.5. Krista, Antti ja Virpi ottavat ilmoittautumisia vastaan

 Lomake käydään yhdessä läpi, tulostetaan ja allekirjoitetaan.



Mitä maksaa?

 Koekohtainen maksu 34 €

 Oppivelvollisuuden piirissä olevat: Kokelas voi ilmoittautua maksuttomasti 
viiteen ensimmäiseen kokeeseen. Seuraavista kokeista peritään maksu. Jos 
kokelas ilmoittautuu saman tutkintokerran aikana useaan kokeeseen siten, 
että kokeita tulee yhteensä enemmän kuin viisi, kokelas valitsee 
maksuttomasti suoritettavat kokeet



Lisätietoja

 koulusihteeri, opinto-ohjaaja ja vararehtori antavat lisätietoja 
kirjoituksiin ilmoittautumisesta

 infotilaisuus ylioppilaskirjoitusten käytänteistä kirjoittaville 
keväällä ennen kirjoituksia

 www.ylioppilastutkinto.fi –sivuilta löytyy kaikki informaatio 
ylioppilaskokeista

http://www.ylioppilastutkinto.fi/


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!


