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Ilmoittautuminen kevään 2023
ylioppilaskokeeseen

Ilmoittautumisaika on 10.11.–28.11.2022.

Yo-kokeeseen ilmoittaudutaan Wilmassa:

1. Täytä ensin yo-kirjoitusten hajautussuunnitelma kohdassa:

lomakkeet Opintojen suunnittelu ja seuranta (LOPS 2016)
TAI
lomakkeet B. Ylioppilastutkintosuunnitelma (LOPS 2021).

Varmista, että olet suunnitellut osallistumisesi vähintään viiteen pakolliseen
kokeeseen. Osoitteessa https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi voit tarkistaa,
onko suunnittelemallasi aineyhdistelmällä mahdollista valmistua
ylioppilaaksi.

2. Täytä ilmoittautuminen kohdassa: lomakkeet YO-tutkinto, sitova
ilmoittautuminen. Täytä lomakkeeseen yo-kokeet, joihin ilmoittaudut. Täytä
myös tieto, onko koe pakollinen vai ylimääräinen (viisi ensimmäistä koetta
ovat pakollisia).

3. Vahvista ilmoittautumisesi käymällä henkilökohtaisesti oman ryhmäsi
opinto-ohjaajan vastaanotolla allekirjoittamassa ilmoittautumislomake.
Katso oman ryhmäsi opinto-ohjaajan lähettämä Wilma-viesti, jossa
kerrotaan ohjeet ilmoittautumisen vahvistamiseen.

llmoittautuminen välittyy Ylioppilastutkintolautakunnalle vasta, kun opinto-
ohjaaja on sen tarkistanut ja vahvistanut.

Lasku tutkintomaksuista lähetetään koulun tiedossa olevaan
sähköpostiosoitteeseesi tammikuussa 15.1.2023 mennessä. Mikäli et saa
laskua, ota yhteys lukiosihteeriin.

Opinto-ohjaajien ryhmäjako:

Elina Laivoranta: 20C, 21D, 21E

Johanna Sydänmaa: 19B, 19D, 20D, 20E, 21A, 21B

Tuuli Turjanmaa: 19A, 19E, 20A, 20B, 21C, 21F
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Osallistumisoikeus
Ylioppilaskokeeseen osallistuminen edellyttää, että opiskelija on opiskellut
kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit/opintojaksot ennen kevään 2023 yo-
kokeiden alkua. Osallistumisoikeudet tarkistetaan 20.2.2023 eli kaikki
suoritukset tulee olla kirjattuna siihen mennessä.

Huomaa, että osallistumisoikeuteen vaadittavia opintoja ei ehdi tekemään
enää 4. jakson aikana. Mikäli sinulta puuttuu pakollisia kursseja/opintojaksoja
keväällä kirjoitettavasta oppiaineesta, sinun tulee osallistua
kurssille/opintojaksolle 3. jaksossa tai hakea hyvissä ajoin oikeus suorittaa
opinnot itsenäisesti. Viimeiset uusintakokeet ennen kirjoitusten alkua ovat
21.12.2022 sekä 2.3.2023.

Ylioppilaskokeiden tehtävät laaditaan pakollisten ja syventävien/valinnaisten
kurssien/opintojaksojen sisältöjen perusteella, joten oppiaineen kaikkien
opintojen suorittaminen on suositeltavaa. Reaaliaineiden kokeissa voi olla
myös oppiainerajat ylittäviä tehtäviä.

Erityisjärjestelyiden hakeminen

Ylioppilaskokeen erityisjärjestelyitä ovat:

 lisäaika (2h)
 erillinen pienryhmätila
 erillinen tila poikkeustapauksissa
 lepäämiseen tarkoitettu tila
 oikeus suurentaa kirjasinkokoa tai käyttää suurempaa näyttöä
 kuulo- ja näkövammaisille kohdennetut erityisjärjestelyt

Millä perusteella voi hakea erityisjärjestelyitä?

 lukihäiriö
 sairaus ja vamma
 tarkkaavaisuuden, keskittyminen ja hahmottamisen vaikeudet (ADHD,

ADD ym.)
 asperger
 laaja-alaiset kielelliset vaikeudet esim. dysfasia
 psyykkiset sairaudet esim. masennus
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 fyysiset sairaudet, jotka haittaavat siinä määrin työskentelyä, että
tarvitaan lisäaikaa tai muu järjestely esim. diabetes, narkolepsia, tuki- ja
liikuntaelinten sairaudet ym.

 vammat, esim. kuulovamma
 vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta
 erityisen vaikea elämäntilanne

Milloin ja mistä haetaan?

Mikäli haet erityisjärjestelyitä, ota hyvissä ajoin yhteyttä erityisopettajaan, joka
avustaa hakemuksen tekemisesssä. Kevään tutkintoa koskevat hakemukset
on lähetettävä Ylioppilastutkintolautakunnalle viimeistään 30.11.

Erityisjärjestelyitä voi hakea myös vaikka olisit jo aloittanut ylioppilastutkintosi
suorittamisen.


