
ylioppilastutkinto.fi

D Työpaja – Uudet 
käytännöt tutkinnossa 
2022K: uusi rakenne ja 
ilmoittautuminen



Tavoitteet

● Tiedän, miten tutkinto muuttuu keväällä 2022 tutkinnon 
aloittavilla kokelailla.

● Osaan ohjata syksyllä 2020 aloittavia opiskelijoita (ja 
syksyllä 2019 aloittaneita neljän vuoden opiskelijoita)

● Osaan suunnitella lukioni toimintaa ottaen huomioon 
uudistuvan ylioppilastutkinnon
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Muutoksia 2022K (tutkinnon aloittavat)

● Tutkinnossa vähintään viiden tutkintoaineen kokeet
● Joustavampi ilmoittautuminen

● Pakollinen ja ylimääräinen koe –käsitteet poistuvat.
● Kokelas voi suorittaa eri oppimääriä.
● Saamen äidinkielen kokeen voi suorittaa vieraan kielen kokeena.
● Erillisistä kokeista tutkinnon aloittamiseen
● Hylätystä tutkinnosta uuteen tutkintoon siirtyminen
● Sairastuminen, ulkomailla tapahtuva päätoiminen opiskelu tai 

muun niihin rinnastettava painava syy voi pidentää tutkinnon 
suorittamista 1-2 tutkintokertaa.
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Uusi tutkinnon rakenne 2022K

● Viisi koetta: Äidinkieli ja kirjallisuus kaikilla sekä 
vähintään neljä koetta vähintään kolmesta ryhmästä
● Matematiikka
● Toinen kotimainen kieli
● Vieras kieli 
● Reaaliaine 

● Käytännössä nykymalli +1 koe.
● Edelleen edellytetään yksi pitkän oppimäärän koe.
● Kompensaatio säilyy, mutta toteutus pitää sovittaa 

uuteen tutkintorakenteeseen.
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Joustavampi ilmoittautuminen 2022K

● Pakollinen ja ylimääräinen koe –käsitteet poistuvat 
ilmoittautumisesta.

● Kokelas voi suorittaa eri oppimääriä.
● Saamen äidinkielen kokeen voi suorittaa vieraan kielen 

kokeena.
● Erillisistä kokeista tutkinnon aloittamiseen
● Hylätystä tutkinnosta uuteen tutkintoon siirtyminen
● Sairastuminen, ulkomailla tapahtuva päätoiminen opiskelu tai 

muun niihin rinnastettava painava syy voi pidentää tutkinnon 
suorittamista 1-2 tutkintokertaa.
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Esimerkki 1: Joustavampi ilmoittautuminen 
(pakolliset/ylimääräiset)
● Opiskelijan ei tarvitse etukäteen arvata parhaimpia ja 

huonoimpia tutkintoaineita.
● Suunnitelmia voi muuttaa aikaisempaa joustavammin 

opiskelusuunnitelmien selkiytyessä.
● Jos opiskelija sairastuu koepäivänä tai saa yllättäen 

hylätyn arvosanan, tämä ei estä valmistumista, jos 
muita hyväksyttyjä arvosanoja riittävästi.
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Esimerkki 2: Joustavampi ilmoittautuminen 
(eri oppimäärät)
● Opiskelija voi suorittaa eri oppimääriä, mikä kannustaa 

osaamisen osoittamiseen myös vaativammissa aineissa.
● Lyhyt/pitkä matematiikka
● Valinnainen vieras kieli lyhyt/pitkä oppimäärä
● Toinen kotimainen kieli pitkä/keskipitkä oppimäärä tai äidinkieli
● Suomi/ruotsi äidinkielenä tai toisena kielenä (jos vieraskielinen)
● Saame äidinkielenä tai lyhyt oppimäärä

● Arvosanoilla voi olla käyttöä esimerkiksi opiskelijavalinnassa 
tai riittävän suomi/ruotsi-kielitaidon osoittamisessa.
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Esimerkki 3: Vähemmän umpiperiä 

● Lisää (hylätyn) uusintakertoja (jo syksyllä 2019).
● Jos opiskelija sairastuu koepäivänä tai saa yllättäen hylätyn 

arvosanan, tämä ei estä valmistumista, jos muita 
hyväksyttyjä arvosanoja riittävästi.

● Jos opiskelija sairastuu vakavasti tai menee 
ulkomaanvaihtoon tutkintokertojen välillä, hän voi saada 
jatkokerran tutkintokertoihin nykyistä joustavammin.

● Jos opiskelija saa hylätyn tutkinnon, hän voi aloittaa 
uudelleen ilman, että hän menettää kaikki aiemmat 
hyväksytyt kokeet.

● Erillisistä kokeista voi laajentaa kokonaiseen tutkintoon.
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Tehtävä 1 / Pohdi pienessä ryhmässä

Kokelas aikoo suorittaa kokeet
● 2022K: terveystieto
● 2022S: ruotsi keskipitkä, matematiikka lyhyt 
● 2023K: äidinkieli suomi, englanti pitkä
1. Onko suunnitelma ok?
2. Matematiikassa läpipääsy huolettaa. Miten 

suunnitelmaa voisi vahvistaa, jotta matematiikan 
improbatur ei estä valmistumista?
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Tehtävä 2 / Pohdi pienessä ryhmässä

Kokelas aikoo suorittaa kokeet
● 2022K: matematiikka lyhyt, biologia
● 2022S: englanti pitkä, kemia
● 2023K: matematiikka pitkä, fysiikka, äidinkieli suomi
1. Onko suunnitelma ok?
2. Kokelas sairastuu vakavasti keväällä 2023K, eikä pysty 

osallistumaan kokeisiin. Mitä voisi tehdä?
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Tehtävä 3 / Pohdi pienessä ryhmässä

Kokelas aikoo suorittaa kokeet
● 2022K: terveystieto, filosofia, englanti pitkä
● 2022S: äidinkieli suomi, elämänkatsomustieto 
● 2023K: ruotsi keskipitkä, matematiikka lyhyt
1. Voisiko kokelas valmistua jo 2022S? 
2. Mistä kokeesta kokelas voi saada hylätyn (ilman 

kompensaatiota) eikä valmistuminen ole siitä kiinni?
3. Miten kokelaan kannattaa suorittaa kokeet, jos hän 

haluaa tehdä sekä keskipitkän että pitkän ruotsin?
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Tutkinnon rakenne / Pohdi pienessä 
ryhmässä
● Miten lukiosi tilanne muuttuu? Mitä opintoja opiskelijat 

opiskelevat jatkossa enemmän? 
● Miten varmistetaan, että kaikki kokelaat tekevät 

tutkintoon riittävästi kokeita, kun ilmoittautumisessa ei 
ole enää käsitteitä pakollinen ja ylimääräinen? Miten 
lukio pysyy kärryillä opiskelijoiden tutkinnon 
etenemisestä?

● Miten eri oppimäärien suorittamismahdollisuus vaikuttaa 
opiskelijoiden opiskeluun ja valintoihin?

● Miten opinto-ohjaus muuttuu lukiossasi?
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Loppukeskustelu

● Mitä näkökulmia pitää vielä työstää, jotta lukiosi on 
hyvin valmistautunut uudistuvaan tutkintoon?
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