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Laki
ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain (672/2005) 1 §, 2 §:n otsik-

ko ja 3 momentti, 3 ja 4 §, 6 §:n 3 momentti, 8 §:n 2 momentti ja 12 §, sellaisina kuin niis-
tä ovat 1 § osaksi laissa 280/2016 ja 3 § osaksi laissa 1229/2006, sekä

lisätään lakiin uusi 1 a, 1 b, 4 a, 6 a ja 12 a § seuraavasti:

1 §

Ylioppilastutkinto

Lukiolaissa (714/2018) tarkoitetun lukiokoulutuksen päätteeksi suoritetaan ylioppilas-
tutkinto. Tutkinnon suorittanut opiskelija on omaksunut lukiokoulutuksen opetussuunni-
telman mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttanut lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen
riittävän kypsyyden. Tutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin osallistuvia kutsutaan tässä
laissa kokelaiksi.

Ylioppilastutkinto suoritetaan suomeksi tai ruotsiksi oppilaitoksen opetuskielen mukai-
sesti.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkea-
kouluihin siten kuin korkeakouluja koskevassa lainsäädännössä säädetään.

1 a §

Ylioppilastutkintolautakunta

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan ylioppilastutkinto-
lautakunnan, joka vastaa ylioppilastutkinnon johtamisesta, järjestämisestä ja toimeenpa-
nosta. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä lautakunnasta ja sen
tehtävistä.

1 b §

Ylioppilastutkinnon kokeet

Ylioppilastutkintoon sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa, toisessa kotimaisessa
kielessä, vieraissa kielissä, matematiikassa sekä luonnontieteellisissä ja humanistis-yh-
teiskunnallisissa oppiaineissa (reaaliaineet) järjestettäviä kokeita.

Tutkintoon osallistuvan on suoritettava äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä
koe sekä valintansa mukaan kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat toisessa kotimaisessa
kielessä, yhdessä vieraassa kielessä, matematiikassa ja reaaliaineissa järjestettävä koe (pa-
kolliset kokeet). Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi suorittaa yhden tai useamman
ylimääräisen kokeen.
HE 41/2018
SiVM 2/2018
EV 57/2018
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Ylioppilastutkintoon kuuluvat kokeet ovat kirjallisia tai sähköisiä. Niihin voi kuulua
suullisia tehtäviä.

Ylioppilastutkinnon kokeista ja kokeiden laatimisesta säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella. Ylioppilastutkintolautakunta määrää ylioppilastutkintoon kuuluvien
kokeiden sisällöstä ja koejärjestelyistä.

2 §

Äidinkielen ja kirjallisuuden kokeet, kahden eri tason mukaiset kokeet ja vieraiden kielten 
kokeet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ylioppilastutkintolautakunta määrää, missä vieraissa kielissä kokeet järjestetään ja

missä kielissä järjestetään kahden eri tason mukaiset kokeet.

3 §

Kokeiden järjestäminen

Ylioppilastutkintoon kuuluvat kokeet järjestetään lukiokoulutusta antavissa oppilaitok-
sissa samanaikaisesti kaksi kertaa vuodessa.

Lukiokoulutuksen järjestäjä on velvollinen järjestämään ylioppilastutkintoon kuuluvat
kokeet myös koulutuksen järjestäjän lukiossa aiemmin ylioppilastutkinnon suorittaneelle
henkilölle, joka uusii tutkintoon sisältyvän kokeen tai täydentää tutkintoaan, sekä henki-
lölle, joka on aiemmin opiskellut koulutuksen järjestäjän lukiossa ja suorittaa erillisen ko-
keen. Ylioppilastutkintoon kuuluvat kokeet tulee toimintaedellytysten salliessa järjestää
myös muille henkilöille. Mikäli koulutuksen järjestäjä, jonka lukiossa henkilö on suorit-
tanut ylioppilastutkinnon, ei enää järjestä lukiokoulutusta, on henkilöllä oikeus suorittaa
koe asuinpaikkaansa lähinnä olevassa lukiossa.

Tutkinnon ja kokeiden järjestämisestä oppilaitoksessa vastaa lukiolain 57 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu toiminnasta vastaava rehtori.

4 §

Edellytykset osallistua kokeisiin

Ylioppilastutkinnon kokeeseen osallistuminen edellyttää, että lukiokoulutuksen oppi-
määrää suorittava on ennen kokeeseen osallistumistaan opiskellut lukiolain 11 §:ssä tar-
koitetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetyt pakolliset opinnot oppiaineessa, jonka
kokeeseen hän osallistuu. Reaaliaineen kokeeseen aineessa, jossa ei ole pakollisia opinto-
ja, lukiokoulutuksen oppimäärää suorittava voi osallistua opiskeltuaan neljä opintopistettä
oppiaineen opintoja. Jos vieraan kielen koe perustuu oppimäärään, jossa ei ole pakollisia
opintoja, lukiokoulutuksen oppimäärää suorittava voi osallistua kokeeseen opiskeltuaan
kuusi opintopistettä oppiaineen opintoja.

Rehtorin tehtävänä on varmistaa, että kokelas täyttää kokeisiin osallistumiselle säädetyt
edellytykset.

Rehtorin päätöksellä kokeeseen voi erityisestä syystä osallistua myös lukiokoulutuksen
oppimäärää suorittava, joka ei ole opiskellut 1 momentissa tarkoitettuja opintoja, mutta
jolla muutoin voidaan katsoa olevan riittävät edellytykset kokeesta suoriutumiseen.
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4 a §

Muun henkilön kuin lukiokoulutuksen opiskelijan oikeus ylioppilastutkinnon 
suorittamiseen

Muu henkilö kuin lukiokoulutuksen oppimäärää suorittava opiskelija saa osallistua yli-
oppilastutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin, jos hän on suorittanut:

1) lukiokoulutuksen oppimäärän tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen;
2) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen

perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman tutkinnon;
3) muun kuin 2 kohdassa tarkoitetun vähintään kaksivuotisen perusopetuksen tai sitä

vastaavalle aikaisemmalle oppimäärälle perustuvan tutkinnon tai opinnot sekä 1 b §:ssä
tarkoitetun lautakunnan määräämät lisäopinnot.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua tutkintoa suorittava opiskelija voi osallistua
ylioppilastutkintoon ollessaan vielä opiskelijana asianomaisessa perustutkintokoulutuk-
sessa. Opiskelija voi osallistua tutkintoon aikaisintaan suoritettuaan vähintään 90 osaa-
mispistettä vastaavan osaamisen.

6 §

Ylioppilastutkinnon suorittaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti pakolliset

kokeet sekä lukiokoulutuksen oppimäärän tai 4 a §:ssä tarkoitetun muun tutkinnon tai
koulutuksen. Tutkinto tulee suoritetuksi pakollisessa kokeessa annetun hylätyn arvosanan
estämättä, jos arvosana ei ylioppilastutkintolautakunnan määräysten mukaan estä tutkin-
totodistuksen antamista eikä kokelas ole kirjallisesti kieltänyt hylätyn arvosanan merkit-
semistä todistukseen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

6 a §

Kokeiden uusiminen

Hyväksytyn kokeen saa uusia rajoituksetta.
Tutkinnon suorittamisen aikana kokelaalla on oikeus uusia hylätty koe kolme kertaa.

Tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia hylätyn kokeen rajoituksetta.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarvittaessa tarkemmin kokeen uusimiseen liit-

tyvistä menettelyistä.

8 §

Koesuoritusten arvostelu

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ylioppilastutkinnon kokeista annetaan erilliset arvosanat, joista säädetään tarkemmin

valtioneuvoston asetuksella. Kokeesta voidaan ylioppilastutkintolautakunnan päätöksen
mukaan antaa myös arvosanaa yksityiskohtaisempi arvostelu. Ylioppilastutkintolautakun-
ta määrää kokeiden arvostelussa noudatettavista periaatteista.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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12 §

Tutkintotodistus ja kokeiden suorittamisesta annettavat todistukset

Ylioppilastutkintotodistus annetaan kokelaalle, joka on 6 ja 7 §:ssä säädetyllä tavalla
suorittanut tutkinnon.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään ylioppilastutkintotodistukseen merkittävistä ar-
vosanoista, tutkintotodistuksen päiväämisestä sekä muista todistuksista, joita ylioppilas-
tutkintoon kuuluvien kokeiden suorittamisesta annetaan.

Todistuksen antaminen edellyttää, että tutkintokertoihin ja kokeisiin osallistumisesta
säädetyt maksut on suoritettu.

12 a §

Ylioppilastutkinnosta perittävät maksut

Ylioppilastutkinnosta ja siihen kuuluviin kokeisiin osallistumisesta voidaan periä mak-
suja. Ylioppilastutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin osallistumisesta perittävistä mak-
suista säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella sen mukaan kuin valtion mak-
superustelaissa (150/1992) säädetään julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä mak-
suista.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.
Lukiokoulutuksen oppimäärää suorittaviin kokelaisiin, jotka on otettu suorittamaan op-

pimäärää kumotun lukiolain (629/1998) mukaisten opetussuunnitelman perusteiden mu-
kaan laadittujen opetussuunnitelmien mukaisesti, sovelletaan ennen tämän lain voimaan-
tuloa voimassa olleita säännöksiä kokeisiin osallistumisen edellytyksistä.

Tämän lain 6 a §:ää sovelletaan ennen lain voimaantuloa ilmoittauduttaessa syksyllä
2019 järjestettäviin ylioppilastutkinnon kokeisiin.

Naantalissa 10 päivänä elokuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen
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