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612/2019

Valtioneuvoston asetus
ylioppilastutkinnosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ylioppilastutkinnosta annetun lain
(502/2019) nojalla:

1 §

Ylioppilastutkintolautakunta

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää Ylioppilastutkintolautakuntaan puheenjohtajan
ja tarpeellisen määrän muita jäseniä korkeakouluja, Opetushallitusta ja muita tarpeellisia
sidosryhmiä kuultuaan. Lautakunta valitsee keskuudestaan tarpeellisen määrän varapu-
heenjohtajia.

Ylioppilastutkintolautakunnan jäsenten tulee olla lukiokoulutusta ja ylioppilastutkin-
nosta annetun lain (502/2019) 3 §:ssä tarkoitettuja oppiaineita hyvin tuntevia henkilöitä.
Lautakunta voi ottaa asiantuntijajäseniä kokeiden laatimista ja arvostelua varten.

2 §

Ylioppilastutkintolautakunnan ohjesääntö

Ylioppilastutkintolautakunta hyväksyy ohjesäännön, jossa määrätään:
1) lautakunnan työskentelystä ja kokouksiin liittyvistä menettelytavoista;
2) puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tehtävistä, puheenjohtajan ja varapuheenjoh-

tajien sekä Ylioppilastutkintolautakunnan kanslian pääsihteerin ja muun henkilökunnan
oikeudesta käyttää lautakunnan päätösvaltaa;

3) muista kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista tarpeellisista lautakunnan toimintaan kuu-
luvista asioista.

3 §

Ylioppilastutkintolautakunnan jäsenten palkkiot ja pääsihteerin palkkaus

Opetushallitus vahvistaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä jäsenten ja asian-
tuntijajäsenten palkkiot.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa Ylioppilastutkintolautakunnan kanslian pää-
sihteerin palkkauksen.
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4 §

Reaaliaineissa ja vieraissa kielissä järjestettävät kokeet

Reaaliaineissa järjestetään kokeet psykologiassa, filosofiassa, historiassa, yhteiskunta-
opissa, fysiikassa, kemiassa, biologiassa, maantieteessä, terveystiedossa, uskonnossa ja
elämänkatsomustiedossa.

Uskonnon kokeet järjestetään evankelisluterilaisessa ja ortodoksisessa uskonnossa.
Vieraissa kielissä järjestetään kokeet englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan, ve-

näjän, inarinsaamen, koltansaamen, pohjoissaamen, latinan ja portugalin kielissä.

5 §

Kokeiden laatiminen

Ylioppilastutkintolautakunta laatii ylioppilastutkinnon kokeiden tehtävät lukiokoulu-
tuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (810/2018) mukaisten nuorille tarkoitettuun
lukiokoulutuksen oppimäärään kuuluvien kyseisen oppiaineen pakollisten ja valtakunnal-
listen valinnaisten opintojen oppimäärien mukaan.

Kokeissa on oppiainerajat ylittäviä tehtäviä.

6 §

Arvosanat

Kokeista annettavat arvosanat ovat laudatur, eximia cum laude approbatur, magna cum
laude approbatur, cum laude approbatur, lubenter approbatur, approbatur ja improbatur.

7 §

Ylioppilastutkintotodistukseen merkittävät arvosanat

Ylioppilastutkintotodistukseen merkitään arvosanat hyväksytysti suoritetuista kokeis-
ta. Jos tutkinto katsotaan suoritetuksi hylätyn arvosanan estämättä, todistukseen merkitään
myös hylätty arvosana.

Jos kokelas on uusinut kokeen ennen kuin tutkintotodistus on päivätty, todistukseen
merkitään annetuista arvosanoista parempi. Jos parasta suoritusta ei voida arvostelun pe-
rusteella todeta, tutkintotodistukseen merkitään viimeiseksi suoritetun kokeen arvosana.

8 §

Koesuorituksen arvostelua koskevaan oikaisumenettelyyn liittyvä todistuksen antaminen 
ja tuloksen ilmoittaminen

Kokelaalle annetaan ylioppilastutkintotodistus tai todistus kokeiden suorittamisesta sen
estämättä, että hänen suorituksensa arvosteluun on vaadittu oikaisua. Jos arvosana oikai-
sumenettelyn tuloksena muuttuu, ylioppilastutkintotodistuksen tai muun todistuksen tilal-
le annetaan maksutta uusi todistus.

Oikaisumenettelyn tulos ilmoitetaan kokelaan ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajan li-
säksi lukion rehtorille.

9 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.
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Asetuksen 5 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin vasta kevään 2022 tutkintokerrasta
lukien. Oppiainerajat ylittäviä tehtäviä on kevään 2022 tutkintokertaa edeltävillä tutkinto-
kerroilla reaaliaineiden kokeissa.

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2019

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos Matti Sillanmäki
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