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Kevään 2023 YO-info
Ilmoittautuminen tutkintoon

8.11.2022
Seuraa YTL:n ohjeistuksia ja tiedotteita

• Kevään ylioppilaskokelaan ohje: 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille

• https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen

• https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/yleiset-
maaraykset-ja-ohjeet

• YO-kirjoituksiin liittyen noudatetaan aina YTL:n asettamia 
määräyksiä ja ohjeistuksia!

KEVÄÄN 2023 
YO-AIKATAULU

Osallistumisoikeus YO-kirjoituksiin ja 
valmistuminen keväällä 2023

• YO-kirjoitusten osallistumisoikeuden 
osalta opintosuoritukset oltava valmiina 
kyseisen kokeen osalta 6.3.2023 mennessä 
(Pakollisissa kursseissa ei saa olla 
K,T,O,E-merkintöä)

• Lukion päättötodistukseen vaaditaan
• 75 kurssia (tai 150 opintopistettä)
• Pakolliset kurssit/opintojaksot suoritettu ja muut 

vaadittavat kriteerit täytettyinä
• Keväällä valmistuvien kurssit oltava suoritettu 

28.4.2023 mennessä

• Ylioppilastodistukseen
• Lukion päättötodistus
• Hyväksytyt ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilaskokeet

Keväällä 2022 ja sen jälkeen aloittaneet/aloittavat

• Vähintään viisi kirjoitettavaa ainetta

• ”Pakollisuutta” voi muuttaa tutkinnon aikana

• Kokelas voi suorittaa eri oppimäärien kokeista samassa 
tutkintoaineessa (suoritus lasketaan vain kerran)

• https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-
tutkintouudistus

• Voit käydä kokeilemassa eri koeyhdistelmiä uuden tutkinnon 
rakentamiseksi: https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi

Rakenne – uusi tutkinto

Kaikille 
pakollinen

Suoritettava  kolmesta ryhmästä 
vähintään neljä koetta

Yhden suoritetuista oltava pitkän oppimäärän koe

esim.

P
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Ylioppilaskokeet

Tutkinto suoritettava kolmen tutkintokerran aikana
Suorittamaan ei pääse jos kaikki kirjoitettavan aineen pakolliset 

Kurssit eivät ole suoritettuna (O- tai E-merkintä ei riitä)
Mahd. ongelma kolmannella tutkintokerralla

Hajauttaminen kannattaa

• Mieti mitkä oppiaineet haluat kirjoittaa

• Laaja tutkinto – paremmat mahdollisuudet 

• Yliopistojen valintakriteerit muutoksen tilassa

• Vain yksi reaaliaine per kirjoituspäivä (yhtenä tutkintokertana maks. 
kaksi reaaliainetta)

Lukitodistukset ja erityisjärjestelyt

Kokelas voi saada hakemuksesta lisäaikaa (tai huomioinnin arvostelussa)

● sairauden
● lukivaikeuden
● yms.

Valmiit hakemukset todistuksineen tulee toimittaa 
ylioppilastutkintolautakuntaan kevään tutkintoa varten viimeistään 
23.11. ja syksyn tutkintoa varten viimeistään 23.4.

YTL edellyttää että tukitoimia on ollut jo lukioaikana.

Äkilliset sairaudet tms. ilmoituksella rehtorille.

Ilmoittautuminen ja maksut

• Kevään kirjoituksiin marraskuussa
• Syksyn kirjoituksiin toukokuussa
• Ilmoittautuminen ensin Wilmassa ja tulostettu sekä allekirjoitettu lomake 

palautetaan ryhmänohjaajalle
• Tutkintomaksu: Koekohtainen maksu 34 € (maksetaan koululle, mutta 

rahat menevät kokonaisuudessaan ylioppilastutkintolautakunnalle). 
Maksu maksettava 19.12.2022 mennessä.

• Oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa YO-tutkinnosta perittävään 
tutkintomaksuun oppivelvollisen YO-kirjoitusten osalta (maksuttomuus 5 
YO-kokeen osalta)

• Ilmoittautuminen on sitova

Ilmoittautuminen
1. Kirjaudu wilmaan
2. Valitse välilehti lomakkeet
3. Valitse ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin
4. Täytä ilmoittautuminen sivun ensimmäiseen laatikon 

“Ilmoittautuminen” vetovalikkoihin. Jos olet aiemmin suorittanut 
ylioppilaskokeita, tulee ilmoittautuminen heti näiden jälkeen “+lisää rivi” 
-painikkeella.

5. Täytä oikea yo-tutkintotyyppi sekä koulutustyyppi
6. Lisää vetovalikosta kirjoitettava aine sekä pakollinen/ylimääräinen.
7. Tallenna lomake
8. Siirry wilmassa Tulosteet -välilehdelle ja valitse Ilmoittautuminen 

ylioppilaskokeisiin 2023K ja valitse tulosta. 
9. Jos olet hakenut eritysjärjestelyjä ylioppilaskokeeseen, lisää tieto tästä 

käsin ”Lisätietoja” -kohtaan.
10. Ryhmänohjauksessa saat apua lomakkeen täyttämiseen ma 14.11. klo 

9.00. Palauta allekirjoitettu lomake henkilökohtaisesti ryhmänohjaajalle 
viimeistään 18.11.2023. 

11. Muista tarkistaa myös hajautussuunnitelma!
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Tietokoneiden testaus

• Varmista että osaat buutata koneen itse, tunnet yo-koejärjestelmän ja että 
sinulla on tarvittavat liittimet koneessa (riittävä määrä USB-portteja sekä 
ethernet-portti (tai adapteri)

• Jos olet epävarma koneesi liittämisestä koejärjestelmään, 
ole yhteydessä ICT-tukihenkilö Aapoon tai Toni Asikaiseen

• Jos et jostain syystä voi käyttää omaa konettasi, tulee koulun koneen 
käytöstä sopia rehtorin kanssa kirjallisesti viikkoa ennen koetta

• Tammikuussa tulossa yo-koekäytänteiden info ja myös mahdollisuus 
testata langallista yo-koejärjestelmää

TUTUSTU OHJEISTUKSIIN!

• YTL:n kokelaan tiedote kevään 2023 kirjoituksista: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille

• Kevään 2023 ylioppilaskirjoitusten koepäivät YTL:n sivuilla: 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/syksyn-2022-koepaivat

• YTL:n kaikki ohjeet löytyvät sivulta https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/yleiset-maaraykset-ja-ohjeet

• YTL:n ohjeistus koronavirukseen varautumiseen: https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen

• Digitaalisessa koejärjestelmässä olevat ohjelmat: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-

ylioppilastutkinto/koejarjestelman-ohjelmat

• Ylen abitreenien arkisto vanhoista yo-kokeista: https://yle.fi/aihe/abitreenit#section-186245

• Käynnistäminen USB-tikulta erilaisissa koneissa:  https://t.co/pOhWzYj77d , 

• https://craftedflash.com/info/how-boot-computer-from-usb-flash-drive

Yhteenveto

• Ilmoittaudu
• Täytä lomake Wilmassa ma 14.11. – pe 18.11.2022 välisenä aikana
• Tulosta lomake ja allekirjoita
• RO-tuokio maanantaina 14.11.2022 klo 9
• Palauta lomake ryhmänohjaajalle pe 18.11.2022 mennessä!

• Muista, että ilmoittautuminen on sitova

• Maksa tutkintomaksu 19.12.2022 mennessä (ellet kuulu maksuttomuuden piiriin) 

• YO-kirjoitusten osallistumisoikeuden osalta opintosuoritukset oltava valmiina 
(pakolliset, K/O/E/T ei riitä) kyseisen/kyseisten kokeen/kokeiden osalta 6.3.2023 
mennessä

• Mikäli tavoitteena valmistua kevään 2023 lakkiaisissa -> kaikki kurssit oltava 
suoritettu 28.4.2023 mennessä

• 2. vuosikurssin opiskelijat -> yhteys opoon ennen ilmoittautumista (ellet ole jo ollut 
yhteydessä, mm. hajautussuunnitelman osalta)
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