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Kevään 2022 ylioppilaskirjoitukset



Kirjoitettavien aineiden määrä

Kun ylioppilaskirjoituksiin on osallistunut ensimmäisen
kerran viimeistään syksyllä 2021, tulee kirjoittaa minimis-
sään 4 lukioainetta.

Jos ylioppilaskirjoituksiin osallistuu ensimmäisen kerran
keväällä 2022 tai myöhemmin, tulee kirjoittaa minimis-
sään 5 lukioainetta.



Ylioppilastutkinnon rakenne

- Äidinkielen ja kirjallisuuden koe tai suomi toisena 
kielenä ja kirjallisuus –koe (sisältyy kaikilla tutkintoon)

- Vähintään kolme muuta koetta valitaan seuraavien 
neljän kokeen joukosta:

toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi)

vieraan kielen koe (usein englanti)

matematiikan koe

reaaliaineen koe

- Keväällä 2022 yo-kirjoitukset aloittava kokelas itse 
päättää, minkä viidennen aineen hän suorittaa.



Ylioppilastutkinnon rakenne

Äidinkieli ja kirjallisuus tai Kaikilla

suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Toinen kotimainen kieli (=ruotsi)

(keskipitkä, pitkä)

Vieras kieli englanti, saksa, ranska, Näistä 

venäjä, espanja (pitkä, lyhyt) vähintään

italia, portugali, latina, saame (lyhyt) 3 laatikkoa ja

valituista   

Matematiikka (lyhyt, pitkä) laatikoista

vähintään

Reaali terveystieto, yhteiskuntaoppi, kemia,            yksi aine

uskonto, maantiede, elämänkatsomustieto, 

fysiikka, psykologia, filosofia, biologia, historia 



Ylioppilastutkinnon rakenne,
ennen kevättä 2022 yo-kirjoitukset aloittaneet

Vähintään yhden tutkinnon pakollisista kokeista tulee
olla vaativampi koe tai toisen kotimaisen kielen kokeena
suoritettu äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Vaativamman
tason kokeena voi olla

toisen kotimaisen kielen (= ruotsi) koe
vieraan kielen koe
matematiikan koe

Neljän pakollisen aineen lisäksi voi halutessaan
kirjoittaa ylimääräisiä aineita niin monta kuin haluaa.



Ylioppilastutkinnon rakenne,
keväällä 2022 yo-kirjoitukset aloittavat

Vähintään yksi tutkintoon vaadittavista kokeista tulee 
olla vaativamman tason koe. Vaativamman tason
kokeena voi olla

toisen kotimaisen kielen (= ruotsi) koe
vieraan kielen koe
matematiikan koe

Tutkintoon vaadittavien kokeiden lisäksi kokelas voi
suorittaa yhden tai useamman muun kokeen.



Ylioppilastutkinnon rakenne,
keväällä 2022 yo-kirjoitukset aloittavat

Kokelaan ei enää tarvitse ilmoittautumisen yhteydessä
sitovasti valita kokeita pakollisiksi tai ylimääräisiksi.

Jatkossa ei myöskään rajoiteta kokelaan ilmoittautumista
eritasoisiin kokeisiin samassa tutkintoaineessa. Kokelas
voi halutessaan suorittaa eri oppimäärien kokeita
samassa tutkintoaineessa. Saman aineen eri oppimää-
rien kokeet voidaan kuitenkin laskea suoritukseksi vain
kerran, esimerkiksi lyhyt ja pitkä matematiikka.



Pakolliset aineet,
ennen kevättä 2022 yo-kirjoitukset aloittaneet

Jos jokin pakollisista aineista ei mene läpi, niin

sitä ei voi vaihtaa toiseen oppiaineeseen.

Hylätyn pakollisen aineen tason voi vaihtaa 

vaativammasta tasosta lyhyeen, jos jokin oppiaine jää 

pitkäksi. 



Ylioppilastutkinnon rakenne

Suomi toisena kielenä –kokeen voi kirjoittaa ilman
erillistä hakemusta opiskelija,
- jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame 

ja hän on opiskellut suomi toisena kielenä ja 
kirjallisuus -oppimäärän pakolliset opinnot

- jos hän on viittomakieltä äidinkielenään tai 
ensikielenään käyttävä.

Muiden on haettava oikeutta kirjoittaa suomi toisena 
kielenä –koe niin, että hakemus on ylioppilastutkinto-
lautakunnassa viimeistään 30.11.2021.



Ylioppilaskirjoitusten hajauttaminen

Ylioppilaskirjoitukset voi hajauttaa korkeintaan 3 
peräkkäiseen tutkintokertaan.

Esim. kevät 2022
terveystieto

syksy 2022
ruotsi
lyhyt matem.

kevät 2023
englanti
äidinkieli

kevät 2022
terveystieto

kevät 2023
englanti
äidinkieli
fysiikka
matematiikka



Yo-tutkinnon hajauttaminen

Kaikki aineet voi halutessaan kirjoittaa myös yhdellä

tutkintokerralla

Jokaiselle tutkintokerralle tulee ilmoittautua erikseen.

Jos hajauttaa yo-kirjoituksiin osallistumisen, ensimmäi-

sen kerran voi kirjoituksiin osallistua kakkosvuoden

keväällä. Tällöin on opiskeltuna 90 ospin verran amma-

tillisia opintoja.



Mitä voi kirjoittaa kevään kirjoituksissa?

Kakkosvuoden opiskelijat

Dioissa oletetaan, että opiskelija on opiskellut opinto-
polun mukaisesti oppiaineen pakolliset ja 
valtakunnalliset syventävät kurssit sekä yo-kirjoituksiin 
valmentavan abikurssin.

Opiskelija voi kuitenkin oman opintosuunnitelmansa 
mukaisesti kirjoittaa muitakin aineita kuin vain dioissa 
esitetyt.



Mitä voi kirjoittaa kevään kirjoituksissa?

Kakkosvuoden opiskelijat
Opintopolun mukaisesti opiskeltuna

Haukiputaan yksikkö

terveystieto

- opiskeltuna kurssit wTE1–wTE4

yhteiskuntaoppi

- opiskeltuna kurssit wYH1–wYH5

ruotsi

- opiskeltuna kurssit wRUB1–wRUB5, wRUB7, wRUB8



Mitä voi kirjoittaa kevään kirjoituksissa?

Kakkosvuoden opiskelijat
Opintopolun mukaisesti opiskeltuna

Kaukovainion yksikkö, palvelut

terveystieto 

- opiskeltuna kurssit wTE1–wTE4

yhteiskuntaoppi

- opiskeltuna kurssit wYH1–wYH5

(ruotsi: wRUB7 ja abikurssi puuttuu, 

psykologia: abikurssi puuttuu)



Mitä voi kirjoittaa kevään kirjoituksissa?

Kakkosvuoden opiskelijat
Opintopolun mukaisesti opiskeltuna

Kaukovainion yksikkö tekniikka 

terveystieto 

- opiskeltuna kurssit wTE1–wTE4

yhteiskuntaoppi

- opiskeltuna kurssit wYH1–wYH5



Mitä voi kirjoittaa kevään kirjoituksissa?

Kakkosvuoden opiskelijat
Opintopolun mukaisesti opiskeltuna

Kontinkankaan yksikkö

terveystieto

- opiskeltuna kurssit wTE1–wTE4

(psykologia: abikurssi puuttuu)



Mitä voi kirjoittaa kevään kirjoituksissa?

Kolmannen vuoden opiskelijat
Kaikki yksiköt
Kaikki oppiaineet.



Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen
Abikurssit periodissa 3
• Terveystieto wTE4 (HAU, KAUP, KAUT, KON)

• Äidinkieli wÄI8 (HAU, KAUP, KAUT, KON)

• Yhteiskuntaoppi wYH5 (HAU, KAUP, KAUT)

• Lyhyt matematiikka wMAB9 (HAU, KAUP, KAUT)

• Pitkä matematiikka wMAA14 (HAU, KAUP, KAUT, KON)

• Englanti wENA9 (KAUP, KAUT, KON)

Myös muiden oppiaineiden kertauskursseja on ilta- ja 
etäopetuksessa.



Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen
Jatkuvan kierron opinnot

- A-ruotsin preppauskurssi wRUB14

elisa.honkala@eduouka.fi

- Äidinkielen kirjoittamisen opinnot 

Luova kirjoittaminen ÄI13 
henna.aikio@eduouka.fi

Asiakirjoittaminen ÄI15

inka.ukonmaanaho@eduouka.fi



Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen
eLukion kurssit

Periodien 3 ja 4 aikana

- Englannin kirjoittamisen kurssi wENA11



Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen
Netti

Ylioppilastutkintolautakunta
Hyvän vastauksen piirteet

Digitaalisten kokeiden kuvaukset (ylioppilastutkinto.fi)

Ylioppilaskirjoitukset - Oulun aikuislukio - Oulun kaupunki (ouka.fi)

Opettajien ohjeita abeille

Abitreenit – yle.fi

https://www.ylioppilastutkinto.fi/
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-ylioppilastutkinto/digitaalisten-kokeiden-kuvaukset
https://www.ouka.fi/oulu/oulun-aikuislukio/ylioppilaskirjoitukset1
https://yle.fi/aihe/abitreenit


Erityisjärjestelyt

Mahdolliset erityisjärjestelyt ovat
• Lisäaika kokeen suorittamiseen
• Erillinen pienryhmätila
• Lepäämiseen tarkoitettu tila
• Oikeus suurentaa kirjasinkokoa tai käyttää 

suurempaa näyttöä
• Näkövammaisen apuvälineillä suoritettava koe
• Ääniaineistoiltaan rajoitettu koe
• Avustajan käyttö



Huomioon otettavat heikentävät syyt

• Sairaus tai vamma
• Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus
• Erityisen vaikea elämäntilanne
• Vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen 

hallinta



Erityisjärjestelyjen hakeminen

• Erityisjärjestelyjä koskeva hakemus tulee olla ylioppi-
lastutkintolautakunnassa viimeistään 30.11.2021.

Erityisjärjestelyt (ylioppilastutkinto.fi)

https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/erityisjarjestelyt


Yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen

• Kevään 2022 kirjoituksiin osallistuvat
- viimeistään ke 1.12.2021

• Jos on osallistunut syksyn 2021 kirjoituksiin, voi 
kevään kirjoituksiin ilmoittautua vasta, kun syksyn 
kirjoitusten lopulliset tulokset ovat tulleet, mutta 
viimeistään ke 1.12.2021. Syksyn yo-kirjoitusten 
tulokset julkaistaan 11.11.2021.

• Syksyn 2022 kirjoituksiin tulee ilmoittautua 
viimeistään 5.6.2022.



Ilmoittautuminen

• Tutkintomaksut laskutetaan jälkeenpäin viikoilla 4-5

• Perusmaksu 14 €

• Koekohtainen 28 €

• Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen on sitova. 
Ilmoittautumisen mitätöintiä voi hakea erityisen 
painavasta syystä.



Yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen

- Digitaalinen ilmoittautuminen Wilmassa

https://ouka.inschool.fi/

Lomakkeet:

Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen 2022K 
TUTKINTOAAN JATKAVILLE

Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen 2022K 
TUTKINTONSA ALOITTAVILLE

https://ouka.inschool.fi/


Opiskelijan yhteystiedot
• Opiskelijan tulee tarkistaa lukion Wilmasta, että 

yhteystiedot ovat oikein.

• Tiedot löytyvät seuraavasti

Lomakkeet

Sähköinen opiskelijatietolomake

• Tarkista, että oikein on

etunimi ja sukunimi

postiosoite

sähköpostiosoite

puh.numero



Opiskelijan yhteystiedot

• Jos tiedot ovat muuttuneet, päivitä ne, tai lähetä 
uudet tiedot sähköpostilla 
kanslia.aikuislukio@ouka.fi



Ylioppilaskokeet

• Kaikki kokeet ovat digitaalisia.
• Yo-kokeeseen tulevilla tulee olla mukana

oma läppäri
verkkovirtajohto
langalliset kuulokkeet
halutessa langallinen hiiri

• Koepäivät
Koepäivät (ylioppilastutkinto.fi)

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat


Ylioppilaskokeet
Läppäri

• Läppärissä tulee olla Ethernet-liitäntä. Jos tätä ei ole, 
tulee kokeeseen tulijalla olla tätä varten adapteri.

• USB-paikat
- muistitikulle
- kuulokkeille, jos USB-liitännällä
- hiirelle, jos USB-liitännällä
- ethernet-liitännän adapterille, jos sellainen tarvitaan

• Jos usb-paikkoja ei ole koneessa tarpeeksi, tulee 
kokeeseen tulijalla olla USB-hubi



Ylioppilaskokeet
Laskin, MAOL

Kevään 2021 yo-kirjoituksista lähtien yo-kirjoituksissa ei 
saa enää käyttää erillistä laskinta eikä MAOL-
taulukkokirjaa.



Ylioppilaskokeen arvosanat

• Opettajat arvioivat kokeet alustavasti.

• Kevään yo-kirjoitusten lopullisesti tulokset YTL:stä
tulevat viimeistään 25.5.2022.

• Alustavat ja lopulliset yo-arvosanat näkee lukion 
Wilmasta. Tulokset löytyvät Wilman Lomakkeet-
osiosta.



Ylioppilaskokeen arvosanat

• Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset 
annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan 
huoltajalle nähtäväksi Opetushallituksen Oma 
Opintopolku –palvelussa.

• Lisätietoa
Tulokset ja koesuoritukset (ylioppilastutkinto.fi)

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


Ylioppilaskokeen arvosanat
Oikaisuvaatimus

• Ylioppilastutkintolautakunnan päätökseen, jolla 
koesuoritus on arvosteltu, saa vaatia lautakunnalta 
oikaisua. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä kokelas tai 
alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja

• Lisätietoa
Oikaisuvaatimus (ylioppilastutkinto.fi)

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


Yo-kokeen arvosanat,
kompensaatio

Arvosanat ovat L, E, M, C, B, A ja I

Ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi tutkintoon vaadit-

tavassa kokeessa annetun hylätyn arvosanan estämättä,

jos kokelaan suorittamien muiden kokeiden arvosanat

hyväksyttyjä. Menettelyä kutsutaan kompensaatioksi. 



Kompensaatio

Ellei kokelas halua kompensaatiota suoritettavan,

hänen on annettava asiasta kirjallinen ilmoitus lukiolle,

joka toimittaa sen edelleen lautakunnalle. Ilmoituksen

on oltava lautakunnassa kevään tutkinnossa viimeis-

tään 5. toukokuuta ja syksyn tutkinnossa viimeistään 4.

marraskuuta.



Kompensaatio,
ennen kevättä 2022 yo-kirjoitukset aloittaneet
• Jos kokelas on hylätty yhdessä pakollisessa kokeessa:

- hylätyt suoritukset jaetaan neljään luokkaan

i+, i, i-, i=

- hyväksytyistä kokeista saa pisteitä 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



Kompensaatio,
ennen kevättä 2022 yo-kirjoitukset aloittaneet

Kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, jolloin:

12 pistettä kompensoi hylätyn  i+ :n

14 pistettä kompensoi hylätyn  i :n

16 pistettä kompensoi hylätyn  i- :n

18 pistettä kompensoi hylätyn  i= :n



Kompensaatio,
keväällä 2022 yo-kirjoitukset aloittavat
Jos kokelas on suorittanut tutkintoon vaadittavista
viidestä kokeesta yhden kokeen hylätyllä arvosanalla ja
neljä hyväksytyllä arvosanalla, hän saa näistä neljästä
kokeesta kompensaatiopisteitä arvosanojen perusteella
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



Kompensaatio,
keväällä 2022 yo-kirjoitukset aloittavat

Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan

yhteen, ja 10 kompensaatiopistettä kompensoi hylätyn

arvosanan. Jos kokelas on suorittanut enemmän kuin

viisi koetta, hänelle otetaan kompensaatiopisteiden

laskemisessa huomioon tutkintoon vaadittavista kokeis-

ta ne neljä koetta, jotka tuottavat korkeimman kom-

pensaatiopistesumman. Ylimääräisistä kokeista ei

anneta kompensaatiopisteitä.



Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkintotodistuksen saaminen 

edellyttää:

– hyväksytyt tulokset pakollisista yo-kokeista

– päättötodistuksen ammatillisista opinnoista 

tai lukion päättötodistus

Keväällä 2021 ylioppilaita valmistui 82.



Yo-kokeen uusiminen
• Hylätyn kokeen saa uusia tutkinnon suorittamisen aikana 

kolme kertaa kokeen tutkintokertaa välittömästi seuraavien 
kolmen  tutkintokerran aikana. 

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

• Jos hylätty pakollinen koe on kompensoitu, sen saa uusia 
tutkinnon suorittamisen jälkeen niin monta kertaa kuin 
haluaa. 

• Hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin 
haluaa.

• Tutkintoa saa täydentää ilman aikarajaa, mutta vasta sen 
jälkeen, kun tutkinto on suoritettu.



Yo-kokeen uusiminen,
keväällä 2022 yo-kirjoitukset aloittavat

Kokelas voi sisällyttää hylättyyn tutkintoon sisältyneet

hyväksytyt kokeet uuteen keväällä 2022 tai sen jälkeen

aloitettuun tutkintoon kuudelta edelliseltä tutkinto-

kerralta.

Kukin tutkintoon sisällytetty koe poistuu tutkinnosta

kuuden tutkintokerran jälkeen kokeen suorittamisesta,

jos tutkintoon vaadittavien kokeiden suorittaminen on

edelleen kesken.



Kevään ohjaustilaisuudet

Ammattilukiolaisen opas

Oppaat ja lomakkeet | OSAO

• Yo-infot ja -ohjaukset s. 42

• Oppiainekohtaiset ohjaukset ja preliminäärit s. 43

• Abittipajat

• OP4-kurssilla opetellaan käyttämään digitaalisissa 
kokeissa tarvittavia sovellusohjelmia.

https://www.osao.fi/opiskelen-osaossa/opiskelu/lomakkeet/


Lisätietoa
• Oman yksikön lukio-opo, etunimi.sukunimi@osao.fi

HAU:  Anja Jussila KON: Tarja Isokangas
KAUP: Maria Juntunen Annu Kuusijärvi

Niina Miettinen LIM:  Heikki Piilonen
Marianne Tapper MUH: Timo Mikkonen

KAUT: Aila Virsu   
Kari Vuokila

• Oulun aikuislukio
rehtori Panu Kela, panu.kela@ouka.fi
apulaisrehtori Tarja Mäkipaaso,    
tarja.makipaaso@eduouka.fi



Lisätietoa

• Ammattilukio | OSAO
• Etusivu - Oulun aikuislukio - Oulun kaupunki (ouka.fi)
• Ylioppilastutkintolautakunta

• Tietoa kokelaille (ylioppilastutkinto.fi)

• Kevään 2022 tutkintouudistus (ylioppilastutkinto.fi)

https://www.osao.fi/tietoa-hakemisesta/koulutustarjonta/ammattilukio/
https://www.ouka.fi/oulu/oulun-aikuislukio/etusivu
https://www.ylioppilastutkinto.fi/
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus

