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Ylioppilastutkinnon 
suorittaminen
• Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-

kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai 
ammatillisen tutkinnon todistus.

• Ylioppilastutkinto on suoritettava enintään 
kolmen perättäisen tutkintokerran aikana 
(suorittaminen alkaa, kun ilmoittaudut 
ensimmäisen kerran):

Kevät 2023



Tutkinnon rakenne:
Tutkintoon vaaditaan 

vähintään viisi koetta.

Pakollinen koe: 

äidinkielen ja kirjallisuuden koe (suomi tai 

ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeen 

voivat suorittaa ne kokelaat, joilla on oikeus 
osallistua kyseiseen kokeeseen)



Voit valita neljä muuta 

pakollista koetta

vähintään kolmesta eri 

ryhmästä, joihin kuuluvat:
• toisen kotimaisen kielen koe

• vieraan kielen koe

• matematiikan koe

• reaaliaineen koe.

Viiden pakollisen lisäksi voit valita muitakin 

kokeita. Huomioithan kuitenkin, että samana 

päivänä voit kirjoittaa vain yhden kokeen 

(poikkeuksena lyhyet kielet).



Tutkintoon vaadittaviin
viiteen kokeeseen tulee 
sisältyä vähintään yksi pitkän 
oppimäärän koe.
Voit valmistua ylioppilaaksi millä tahansa 

kokeiden yhdistelmällä, joka täyttää yllä 

mainitut ehdot. Kokeile ILMO-

työkalulla, millaisilla aineyhdistelmillä voit 
valmistua ylioppilaaksi!

https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi


Osallistumisoikeus

Voit osallistua ylioppilaskokeeseen, kun 
koeaineen pakolliset kurssit on opiskeltu.

Jos vieraassa kielessä ei ole pakollisia 
kursseja, riittää 3 kurssia ja/tai 
(vara)rehtorin lupa.



Tutkintoa jatkava: näin ilmoittaudut 

kevään 2023 YO-kirjoituksiin 
sähköisesti Wilmassa

1. Täytä Wilmassa tutkintoaan jatkavien sähköinen ilmoittautumislomake ma 

7.11. - ma 14.11.2022 klo 23.59.

2. Oposi tarkistaa ja tulostaa sitovan ilmoittautumisen.

3. Allekirjoita sitova yo-ilmoittautumisesi pe 18.11. ro:n ilmoittamana 

ajankohtana

HUOM! Ilmoittautumisesi on voimassa vasta allekirjoittamisen jälkeen!

Tarkat ilmoittautumisohjeet olet saanut opoilta Wilma-viestinä ma 7.11.2022.



Opojen ohje

• https://docs.google.com/document/d/1gwq0i
YLPFgtkydcoeotOFzeZNoi2VxIAPSFynR0Hbyg/
edit#heading=h.w943wjxfw9ji

https://docs.google.com/document/d/1gwq0iYLPFgtkydcoeotOFzeZNoi2VxIAPSFynR0Hbyg/edit#heading=h.w943wjxfw9ji


YO-kokeet ja
erityisjärjestelyt

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen 
ylioppilastutkinnossa :

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

Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus : Heli Hakala

Vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen 
hallinta: Jaana Siitonen

Muut, myös äkilliset: Marianne Heikkilä

Hakemukset tehtävä 30.11. mennessä.

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


Tietokone, langallinen hiiri, kuulokkeet 
(mieluiten USB), virtajohto, (USB-hub), kyniä, 
kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Varmista oman laitteesi toimivuus Abitti-
ympäristössä. Apua saat tarvittaessa: Tiina 
Laine, Olli Karkkulainen

YO-kokeeseen tarvittavia 
välineitä



Tutkintomaksut

• https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastut
kinto/tutkintomaksut

Vantaan kaupunki lähettää laskut myöhemmin 
ilmoitettavana ajankohtana.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/tutkintomaksut


www.ylioppilastutkinto.fi

https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/
tiedote-kokelaille

http://www.ylioppilastutkinto.fi/
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille

