
 

 

Kevään 2022 ylioppilastutkinto 
 
 
 

ti 15.3. Äidinkieli, lukutaidon koe 
Paikalla oltava viimeistään klo 8.15. 
 

to 17.3. Vieras kieli, lyhyt oppimäärä (saksa, venäjä) 
Paikalla oltava viimeistään klo 8.15. 
 

pe 18.3. Äidinkieli, kirjoitustaidon koe 
Paikalla oltava viimeistään klo 8.15. 
 

ma 21.3. Vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti) 
Paikalla oltava viimeistään klo 8.15. 
 

ke 23.3. Matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
Paikalla oltava viimeistään klo 8.15. 
 

pe 25.3. Uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto 
Paikalla oltava viimeistään klo 8.15. 
 

ma 28.3. Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä (ruotsi) 
Paikalla oltava viimeistään klo 8.15. 
 

ke 30.3. Psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 
Paikalla oltava viimeistään klo 8.15 
 

pe 22.4. Jos et halua käyttää kompensaatiota ylioppilaskokeessa, jätä siitä kirjallinen ilmoitus kansliaan. 

Ilmoita, jos et halua nimeäsi julkaistavan lehdistössä. 

pe 22.4. Lukion kurssimäärän (vähintään 75) oltava suoritettuna, jos aiot saada 

ylioppilastutkintotodistuksen 4.6.2022. 

ti 17.5. YTL ilmoittaa koululle kokeiden tulokset.  

pe 3.6. Viimeinen ilmoittautumispäivä syksyn 2022 ylioppilastutkintoon.  

 

la 4.6. Kevään 2022 ylioppilaiden lakitustilaisuus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

Käytännön ohjeita 
 
1. Tutustu YTL:n tiedotteeseen kevään 2022 ylioppilaille täällä:  
YTL:n ohjeet kevään 2022 kokelaille 
 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille 
 
2. Kokeet pidetään liikuntasalissa. Varaa tarpeeksi vaatteita mukaan. Sali voi olla viileä.  

    Valitse yllesi sellaiset vaatteet, joissa ei ole mitään tekstiä näkyvillä. 

3. Saavu kokeisiin viimeistään klo 8.15. Kokeet alkavat klo 9.00. 

    Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12. Aikaisemmin poistuva menettää oikeutensa   

    osallistua kokeisiin kyseisenä tutkintokertana, ja kaikki hänen koesuorituksensa  

    katsotaan hylätyiksi. 

4. Matkapuhelimia ja kelloja ei saa tuoda saliin. Kiellon rikkoja menettää oikeutensa  

    osallistua kokeisiin kyseisenä tutkintokertana, ja kaikki hänen koesuorituksensa  

    katsotaan hylätyiksi. 

5. Kokelas, joka syyllistyy vilpilliseen menettelyyn tai vilpin yritykseen tai avustaa siinä tai  

    muutoin törkeästi rikkoo järjestystä, menettää oikeutensa osallistua kokeisiin kyseisenä  

    tutkintokertana. Kokeet, joihin hän on samalla tutkintokerralla ilmoittautunut, katsotaan  

    hylätyiksi. 

6. Kokeet tehdään kokelaan laitteilla. Kokelas on velvollinen selvittämään laitteensa  

    yhteensopivuuden.Kokelaan on osattava käynnistää laitteensaYTL:n USB-muistitikulta,  

    ja kone on oltava liitettävissä koulun tutkintoverkkoon. 

7. Tuo kokeeseen langalliset kuulokkeet (ei Bluetooth) ja hiiri sekä mahdollisia  

    muistiinpanoja varten kunnolliset kynät ja pyyhekumi. Käynnistä tietokoneesi kotona  

    edellisenä iltana, ettei juuri koetilanteessa tule päivitystä. 

8. Ota evääksi muutakin kuin makeaa. Poista eväistä ja juomapulloista etiketit ja teippaa  

    piiloon kaikki tekstit, joita ei voi poistaa.  Kääri eväät läpinäkyvään muoviin tai sijoita ne  

    läpinäkyvään eväslaatikkoon. Eväiden ja välineiden kuljettamiseksi saliin saat tarjottimen. 

9. Tuo mahdollisesti tarvitsemasi lääkkeet pakkauksista poistettuina mukanasi  

    koetilaisuuteen. Omia nenäliinoja ei saa tuoda kokeeseen, niitä saa valvojilta. 

10. Opettajat ohjaavat kokelaat saliin ennalta määrättyyn istumajärjestykseen. Pulpetillasi  

      on lappu, josta näet nimesi ja koenumerosi. Merkitse ne jokaiseen käyttämääsi  

      luonnospaperiin. kokelasnumero on muotoa 1099/13, joissa 13 on kokelaan numero ja  

     1099 on koulun numero. 

11. Jos sinulla on salissa asiaa valvojalle (tekninen ongelma, tarvitset lisää luonnos- 

      paperia, kynäsi on pudonnut lattialle yms.), nouse seisomaan. Valvoja tulee luoksesi  

      selvittämään asin. Muista, että et saa lainata muilta kokelailta mitään etkä puhutella  

      heitä. 

12. Vessaan menijäksi ilmoittaudut nousemalla seisomaan. Valvoja saattaa sinut vessaan.  

      Vessan ovesta on poistettu lukko. WC-tiloihin on varattu terveyssiteitä. 

13. Jos kirjoitusten aikana yllättää pahoinvointi, äkillinen väsymyskohtaus tms., nouse  

      seisomaan, valvoja tulee luoksesi. Sinulle järjestetään mahdollisuus levätä erillisessä  

      tilassa. 

14. Palauta lähtiessäsi koetikku ja kaikki saamasi paperit päävalvojan pöydällä olevaan  

      lokeroon. Salista et saa viedä ulos yhtään luonnospaperia. 

15. Jos sairastut äkillisesti, hanki lääkärintodistus (päivätty sairastumispäivänä), jonka YTL  

      huomioi arvioinnissaan harkintansa mukaan. 

16. Jos et voi saapua kokeeseen, ilmoita siitä joko rehtorille puh. 050 367 4026 tai Merja     

      Järviniemelle puh. 040 133 0480. 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille

